PETYCJA “Zielona Ulica Jędrusik”

Warszawa, ………………. 2019
Podmioty wnoszące petycję:
Mieszkańcy
(załączona lista podpisów)

Stowarzyszenie Plac Niemena
ul. Stanisława Dygata 6/110, 01-748 Warszawa
e-mail: stowarzyszenie@placniemena.pl
WWW: fb.com/placniemena
Warszawa Bez Smogu
Stowarzyszenie Lepsze Miejsce
ul. Bardiniego 22a, 04-957 Warszawa
e-mail: info@warszawabezsmogu.pl
WWW: fb.com/warszawabezsmogu
Rada Osiedla
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kaliny Jędrusik 5, 7, 9
ul. Kaliny Jędrusik 5, 7, 9, 01-748 Warszawa
e-mail: rada.kj579@gmail.com
Osoba reprezentująca
i adres do korespondencji:
Maciej Wiśniewski
…………………………………..
…………………………………..
tel. ……………………………...
e-mail: kontakt@zielonaulica.pl
WWW: http://zielonaulica.pl
Facebook: http://fb.com/zielonaulica

Petycja skierowana do:
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Sz. P. Paweł Michalec
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
tel.: Sekretariat: 22 443 89 02
e-mail: sekretariat.udzoliborz@um.warszawa.pl

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Sz. P. Maria Popielawska
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
tel.: Sekretariat: 22 443 89 05
e-mail: sekretariat.udzoliborz@um.warszawa.pl
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Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Naczelnik Wydziału
Sz.P. Paweł Tęcza
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
e-mail: ptecza@um.warszawa.pl
Zoliborz.WOS@um.warszawa.pl
PETYCJA
“Zielona Ulica Jędrusik”
Przedmiotem petycji jest zmiana bezużytecznych terenów płyt betonowych przy ul. Jędrusik
na zieleń miejską, w stopniu w którym pozwalają na to warunki techniczne i prawne.

Opis problemu
Inicjatywa “Zielona Ulica Jędrusik” zawiązana w 2018 roku ma na celu uzupełnienie głównej
ulicy Kaliny Jędrusik osiedla “Żoliborz Artystyczny” o niezbędną zieleń. Drzewa i zieleń nie
tylko mogą poprawić sytuację termiczną osiedla w dni upalne, ale również przeciwdziałać
zjawisku tzw. miejskiej wyspy ciepła.
„Żoliborz Artystyczny” jest dużym osiedlem mieszkaniowym zlokalizowanym w rejonie
Powązek (administracyjnie Żoliborz Południowy, obszar Powązki). Osiedle zaprojektowano z
myślą o kilku tysiącach mieszkańców. Niestety – pomimo bardzo wysokiej estetyki samego
osiedla (wiele nagród architektonicznych), sama ul. Kaliny Jędrusik nie jest zbyt udana.
Najbardziej zwracają uwagę:
● wszechobecny beton,
● zniszczone i połamane płyty chodnikowe,
● plamy oleju z samochodów,
● dzikie parkowanie na zakazie,
● hałas niesiony echem pustego betonu,
● w dni słoneczne – upał potęgowany przez zjawisko tzw. „wyspy ciepła”.
W obawie, że brak działań spowoduje dalszą degradację tego miejsca stworzono inicjatywę
„Zielona Ulica Jędrusik”.

Działania do podjęcia
Obecną sytuację można poprawić poprzez:
● zadrzewienie ulicy,
● zwiększaniu ilości krzewów i zieleni,
● redukcję powierzchni betonowych,
● ochronę istniejących drzew, krzewów i innych miejsc biologicznie czynnych,
● edukację nt. zalet zieleni w mieście.
Dlatego, Inicjatywa postuluje dokonanie szeregu zmian na naszej ulicy:
1. Likwidację bezużytecznych betonowych przestrzeni i utworzenie w tych
miejscach powierzchni biologicznie czynnej.
2. W zależności od warunków prawnych i technicznych uzupełnienie nasadzeń
drzew i krzewów (propozycja w załączniku Nr 1).
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3. Ustawienie ławek i stojaków na rowery, tak aby stworzyć dogodne miejsca
odpoczynku dla mieszkańców (propozycja w załączniku Nr 1).
4. Zabezpieczenie nowych nasadzeń od ulicy przed nielegalnym parkowaniem.
5. Pielęgnacja nowej roślinności przy współpracy z lokalną wspólnotą
mieszkaniową

Rezultaty
Dzięki wprowadzeniu postulowanych działań uda się:
● zmniejszyć odczuwalną temperatury w czasie upałów, czyli przeciwdziałanie
zjawisku tzw. „wyspy ciepła”,
● zredukować hałas,
● poprawić jakości powietrza,
● podwyższyć jakości życia mieszkańców przez zapewnienie kontaktu z
zielenią,
● uczynić ulicę bardziej przyjazną,
● zapewnić ptakom miejsce do życia obok ludzi.

Inicjatywa ma poparcie społeczne
Inicjatywa znalazła ogromne poparcie wśród mieszkańców osiedla, lokalnych organizacji
oraz mediów. Pisała o niej nawet Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie dodatku Stołeczna i
mówiono o niej w TVN24 - stacji o zasięgu ogólnopolskim. Pomysłodawca otrzymał wiele
pozytywnych wiadomości, komentarzy i “lajków” na profilu inicjatywy (fb.com/zielonaulica).
Warto również wspomnieć, że na chwilę obecną - inicjatywa nie otrzymała ani jednego słowa
merytorycznej krytyki.

Pomiary temperatury
Autor inicjatywy Maciej Wiśniewski dokonał również pomiarów termicznych ulicy i porównał z
pomiarami ulic zadrzewionych. Wyniki pomiarów opisane są na stronie internetowej
inicjatywy zielonaulica.pl w artykułach:
● http://zielonaulica.pl/ul-jedrusik-i-miejska-wyspa-ciepla/
● http://zielonaulica.pl/miejska-wyspa-ciepla-cz-2-ul-jedrusik-i-inne/

Fot. Betonowa pustynia na ul. Jędrusik.
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Pomiary jednoznacznie świadczą o tym, że poprzez zadrzewianie możliwe jest zmniejszenie
odczuwalnej temperatury nawet o 5-7 stopni. Oczywiście nie jest to nowość - istnieje nt.
temat wiele profesjonalnych publikacji naukowych. Inicjatywa wpisuje się także w przyjętą
przez Ministerstwo Środowiska oraz M. St. Warszawa strategię dla rozwoju miast wobec
skutków ocieplania się klimatu.

Podsumowanie
Aby przybliżyć wizję zmian w załączniku Nr 1 znajduje się szkic proponowanych nasadzeń w
postaci mapki. Wraz z mieszkańcami pragniemy zachęcić władze dzielnicy Żoliborz do
wprowadzenia zmian poprawiających obecny – smutny stan rzeczy na ul. Kaliny Jędrusik i
wprowadzenia zieleni. W imieniu mieszkańców, stowarzyszeń i organizacji wspierających,
apelujemy o realizację projektu “Zielona Ulica Jędrusik” i wymianę betonowych płyt na
zieleń.
Z wyrazami szacunku,

Niniejszym wyrażam zgodę na kontakt w spr. petycji na podane powyżej dane do korespondencji.

Maciej Wiśniewski
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Załącznik Nr 1

Opracowanie: Maciej Wiśniewski
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Ja, niżej podpisany, niniejszym popieram petycję dot. Inicjatywy “Zielona Ulica Jędrusik”. Domagam się wymiany betonowych
płyt na zieleń miejską. Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby złożenia niniejszej
petycji. W przypadku podania adresu e-mail (opcja), zgadzam się na powiadomienia od autora nt. losów petycji i inicjatywy.
(WYPEŁNIAM WYRAŹNIE - DRUKOWANYMI LITERAMI)
Imię

Nazwisko

Adres

PESEL
(opcja)
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Podpis

Adres e-mail
(opcja)

