
INFRASTRUKTURA

TU

NASZA ZIELEŃ

PORADNIK

ŻOLIBORZAHISTORIA

MIESZKAŃCA

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK

-L
IS

TO
PA

D
 2

01
5

N
r 2

SIĘ ŻYJE

PARTNEREM 
GAZETY JEST 
STOWARZYSZENIE 
NOWY ŻOLIBORZ

Co dalej z terenami 
zielonymi i Placem 
Grunwaldzkim?

CZYTAJ STRONA 2

Meblujesz mieszkanie, 
rozważasz inteligentne 
rozwiązania dla 
Twojego domu

CZYTAJ STRONA 11

Nepal na Żoliborzu  
– przegląd wybranych 
restauracji
 CZYTAJ STRONA 14

Wywiad z Adamem 
Buławą – 
przewodniczącym Rady 
Dzielnicy Żoliborz

CZYTAJ STRONA 17



OD REDAKCJI

Wydawca: PKM Mateusz Durlik, ul. Przasnyska 11a/217, 01-756 Warszawa, 
NIP 656 21 29 216, Nr. Rach. 31 1140 2004 0000 3302 7372 0854

Redaktor Naczelny: Mateusz Durlik, mateusz.durlik@nowyzoliborz.pl; 
Redaktor prowadzący sekcję Historia: Tamara Pola Sawko; Skład: DAP Design

Szanowni Czytelnicy. Witam serdecznie, w kolejnym wydaniu Gazety 
Nowego Żoliborza.

W ostatnim czasie bardzo dużo dzieje się w naszej części dzielnicy. Jednym 
z głównych tematów tego wydania jest Miejscowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego, któremu poświęcamy bardzo dużo miejsca. 
Kluczowy z naszego punktu widzenia jest właściwy i zrównoważony  
rozwój Żoliborza Południowego, uwzględniający zarówno komfort życia 
mieszkańców, jak i możliwości finansowe miasta. W tym wydaniu przy-
gotowaliśmy również krótki przegląd restauracji, które zlokalizowane 
są najbliżej nas i które naszym zdaniem warto odwiedzić. 
Takie zestawienie jest również odpowiedzią na Państwa sugestie co do 
treści w gazecie.
Nadal zachęcam  do przesyłania nam ciekawych pomysłów na kolejne 
numery. Bardzo zależy nam na tym, aby sięgając po naszą gazetę otrzy-
mywali Państwo możliwie dużo informacji, na których Państwu zależy.

Redaktor Naczelny
mateusz.durlik@nowyzoliborz.pl
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ZAPREZENTUJ 
swoją działalność, 
opowiedz o swoich 
pasjach,  przybliż swój 
punkt widzenia

WYPOWIEDZ SIĘ 
Chcesz mieć wpływ na 
kolejne wydania gazety? 
Prześlij nam swoje 
propozycje dotyczącego 
przyszłego wyglądu gazety, 
napisz co Ci się w niej 
podoba, a co nie.

DOWIEDZ SIĘ Przeżyłeś 
w wakacje coś ciekawego 
i chciałbyś o tym 
opowiedzieć mieszkańcom? 
Prześlij nam informacje, 
a najciekawsza opowieść 
ukaże się w kolejnym 
numerze.
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PLAN DLA ŻOLIBORZA
Warszawski Ratusz nakazał wznowienie 
prac nad planem zagospodarowania 
przestrzennego Żoliborza Południowego 
i okolic Placu Grunwaldzkiego

r e k l a m ar e k l a m a

Zapowiadany przez prezydenta Jacka Wojciechowicza kierunek jest obiecujący 
– plac ma przemienić się w atrakcyjną przestrzeń miejską z dobrą architekturą, 
programem społecznym i usprawnioną komunikacją, zaś na terenie Żoliborza 
Południowego, tam gdzie jeszcze jest to możliwe, mają powstać tereny zieleni. Dla 
naszego Stowarzyszenia uchwalenie dobrego planu od początku było priorytetem 
działalności, dlatego wznowienie prac przyjęliśmy z satysfakcją. Przyjrzyjmy się zatem, 
co to w praktyce oznacza dla nas i okolicznych mieszkańców.

Kilka zdań o przeszłości

Do pierwszej wojny światowej tereny na północ od torów były piaszczyste i zupełnie niezabu-
dowane. Rosjanie zmienili Warszawę w twierdzę, a jej centralny punkt, Cytadela, był otoczony 
pustą esplanadą mającą ułatwiać obronę. Po odzyskaniu niepodległości na te tereny wkroczyli 
architekci i zaczęli od podstaw projektować nowoczesną dzielnicę. Niebawem na Żoliborzu po-
wstały jedne z najambitniejszych projektów urbanistycznych w historii Warszawy.

Jednym z nich, zrealizowanym jedynie częściowo, była koncepcja 
Alei Wojska Polskiego. Miała się ona zaczynać przy Placu Gwardii 

na Cytadeli, następnie przez zasypaną fosę wchodzić w istniejący dziś 
odcinek (znany z Targu Śniadaniowego), przecinać Plac Inwalidów i do-

chodzić do monumentalnego Placu Grunwaldzkiego. Skala przedsięwzięcia 
była ogromna:  szeroka na 80 metrów aleja była wówczas najszerszą ulicą 

w Warszawie, a plac Inwalidów – największym placem. Militarne nazwy nie 
były przypadkowe – aleja miała służyć jako miejsce upamiętniające chwałę 
oręża polskiego, którym defilady maszerowałyby z Cytadeli, a na Placu Grun-
waldzkim zawracały.

Studium Regulacyjne Cytadeli z lat 1920-22, w lewym dol-
nym rogu Cytadela, pośrodku owalny Plac Inwalidów, po 
prawej na końcu Plac Grunwaldzki
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Plac, którego do dziś nie ma

Kryzys końca lat dwudziestych XX w.  oraz narastająca po-
trzeba budowy trasy N-S (czyli dzisiejszej Alei Jana Pawła II) 
spowodowały, że plac nigdy nie powstał. Po drugiej wojnie 
światowej pojawiło się kilka koncepcji jego zabudowy, ale 
ostatecznie miejsce to zostało na kilkadziesiąt lat zredu-
kowane do roli węzła komunikacyjnego. Na początku XXI 
wieku temat placu kilkakrotnie pojawił się w dyskusjach 
o przyszłości miasta, jednak nigdy, aż do teraz, nie podjęto 
konkretnych działań.

Wiosną 2014 roku przedstawiciele naszego stowarzyszenia 
napisali petycję do pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, 
którą podpisało ponad 1300 osób. W rezultacie odbyliśmy 
szereg spotkań z prezydentem Wojciechowiczem i miejskimi 
planistami. Skutkiem było zlecenie Stowarzyszeniu Archi-
tektów Polskich zorganizowania warsztatów architektonicz-
nych. Spośród przygotowanych prac radni i urzędnicy wybrali 
koncepcję zespołu „Inicjatywa Projektowa” (na okładce), 
która posłuży jako podstawa sporządzenia planu. Co ciekawe, 
cztery z pięciu finałowych prac, choć różne w formie, były 
bardzo zbliżone funkcją. Architekci zgodnie projektowali 
dużą, otwartą przestrzeń miejską z zielenią i programem 
społecznym, ograniczając jednocześnie rolę komunikacyjną. 
Dzielnicowi radni zarekomendowali wykorzystanie elemen-
tów (m.in. organizacji ruchu) z projektu zespołu „Bierezowski 
/ Damięcki / Falkowski / Łowicka / Użdalewicz”.

Co będzie na nowym placu?

Prace nad planem ruszyły dopiero w połowie października, 
czyli w momencie pisania tego artykułu. Wiele elementów 
nie jest jeszcze zatem potwierdzonych  na 100%, ale z dużym 
prawdopodobieństwem można powiedzieć, że już nieba-
wem doczekamy się interesującego i wygodnego założenia 
urbanistycznego. Na pochwałę zasługuje otwarta na miesz-

kańców postawa zespołu przygotowującego plan w Miejskiej 
Pracowni, z czego oczywiście korzystamy.

Najbardziej charakterystycznym elementem nowej zabu-
dowy będą dwa rzędy niewysokich, półkolistych budynków, 
które zamkną plac od strony południowo-zachodniej. Jest 
to nawiązanie do nigdy nie zrealizowanej przedwojennej 
koncepcji Antoniego Jawornickiego (z rysunku). W parte-
rach budynków znajdą się lokale użytkowe. Podjęliśmy też 
starania, by przynajmniej część budynków przeznaczona 
była na funkcje społeczne, a nie komercyjne – mógłby po-
wstać w nich np. dom kultury, którego Żoliborz, jako jedyna 
dzielnica w Warszawie, dziś nie ma.

Przed budynkami znajdzie się duży skwer, częściowo pokry-
ty zielenią, na którym będzie się odbywać wyłącznie ruch 
pieszy. Zupełnie przeorganizowany zostanie węzeł komuni-
kacyjny: ulica Matysiakówny przestanie istnieć, zamiast tego 
Rydygiera zostanie połączona z Broniewskiego nieopodal 
budynku Akacjowy Park. Cały ruch samochodowy będzie 
poprowadzony północną i wschodnią stroną placu. Połą-
czone zostaną przystanki tramwajowe w kierunku centrum. 
Pomiędzy ulicą Rydygiera, a Aleją Jana Pawła II, tam gdzie dziś 
jest plac manewrowy i gdzie w przyszłym roku zostanie zrea-
lizowany nasz projekt „Figle i psoty na Placu Grunwaldzkim”, 
powstanie niewielki park. W nasypie wiaduktu znajdzie się 
przejście, umożliwiające łatwe dostanie się w okolicę ulicy 
Boguckiego. Znikną, rzecz jasna, wszystkie budy, z samowolą 
budowlaną ze sklepem Delikatesy Centrum na czele.

A co się zmieni poza samym placem?

Plan zagospodarowania obejmuje nie tylko okolice placu, 
ale też cały Żoliborz Południowy do ulicy Powązkowskiej 
i Krasińskiego. Te tereny są już w większości zabudowane 
(czasami dosyć chaotycznie), lub co najmniej mają zatwier-
dzone plany zabudowy, niemniej jednak nadal jest tam nieco 
miejsca, które da się jeszcze zagospodarować.

Dla większości mieszkańców priorytetem jest zachowanie 
nielicznych miejskich działek na tereny zieleni. Z deklaracji 
prezydenta Wojciechowicza i planistów wynika, że na park 
zostaną przeznaczone działki po bocznicy kolejowej oraz 
duża, dwuhektarowa działka znajdująca się przy ulicy Anny 
German (dziś mało widoczna, są na niej ruiny i śmieci, zasła-
nia ją płot). Jest również szansa na odzyskanie na potrzeby 
mieszkańców terenów tak zwanej „Zielonej działki” na rogu 
Przasnyskiej i Krasińskiego. Nastąpi też częściowe otwarcie 
Instytutu Chemii Przemysłowej, którego płot bardzo szpeci 
okolicę oraz wydłuża czas dojścia z ulicy Rydygiera do par-
ku Sady Żoliborskie. Utrzymany zostanie zakaz stawiania 
ogrodzeń, postaramy się także o restrykcje w zakresie re-
klamy zewnętrznej oraz uregulowanie kolorów elewacji, by 
w przyszłości uniknąć tzw. „pastelozy”.

Dalsze kroki

Trudno jednoznacznie przewidzieć, kiedy projekt zostanie 
zrealizowany, ale realnie pewnie około 2020 roku. Należy 

pamiętać, że plan miejscowy to nie jest plan inwesty-
cyjny, a jedynie prawo miejscowe mówiące o tym, co 
i jak można w danym miejscu wybudować. Procedura 
dokańczania i uzgadniania planu potrwa do końca roku, 
po czym nastąpi tak zwane wyłożenie do publicznego 
wglądu. Wówczas swoje uwagi będą mogli składać miesz-
kańcy. Po ich rozpatrzeniu plan zostanie przyjęty przez 
Radę Warszawy i stanie się obowiązującym prawem. 
Nastąpi to najpewniej w drugiej połowie 2016 roku.

Dopiero wówczas władze miasta będą mogły zacząć 
przygotowywanie przetargów na sprzedaż uporząd-
kowanych działek. Czas realizacji inwestycji budowlanej 
to kilka lat, zatem na zakończenie procesu przyjdzie nam 
jeszcze poczekać.

Być może szybciej miasto zagospodaruje tereny zie-
leni wokół placu i przy ulicy Anny German, ale na to 
też muszą znaleźć się pieniądze i nasze stowarzyszenie 
już dziś przygotowuje plan na to, jak się o nie starać. 
Jednym (nie jedynym) z pomysłów jest wykorzystanie 
faktu, że Plac Grunwaldzki został niedawno wybrany na 
jedno z 10 centrów lokalnych w Warszawie, co wiąże się 
z przeznaczeniem 5 milinów złotych na jego realizację. 
Tu warto dodać, że łącznie zgłoszono aż 500 propozycji 
takich centrów, więc tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że 
propozycja złożona przez naszych członków i osoby blisko 
z nami współpracujące trafiła do wybranej dziesiątki.

Zachęcający do partycypacji plac z ciekawą architekturą, 
spinający Stary Żoliborz z Nowym i leżący u jego wrót, sta-
nie się z pewnością jednym z symboli dzielnicy. Na pewno 
stanie się też ważnym miejscem dla mieszkańców Nowego 
Żoliborza, wpływając na jakość naszego życia i wizeru-
nek całego osiedla. A ponieważ miło jest kończyć rzeczy 
rozpoczęte, to warto uświadomić sobie, że jego budowa 
zakończy się w sto lat po opracowaniu pierwszego planu 
zagospodarowania. W tym kontekście te kilka lat, które 
będziemy musieli poczekać, to zupełnie niewiele.

Jedna z wizji lat sześćdziesiątych przewidywała całkowitą 
rezygnację z idei placu i zbudowanie w tym miejscu gigan-
tycznego węzła komunikacyjnego. Po lewej stronie widać 
budynek Instytutu Chemii Przemysłowej przy Rydygiera 8

Zwycięski projekt „Inicjatywy Projektowej”, na podstawie 
którego powstaje plan miejscowy. W stosunku do pierwot-
nej wizji przeorganizowany zostanie węzeł komunikacyjny, 
liczymy także na zielony skwer w miejscu betonu

reklama

MICHAŁ 
KOSTRZEWA
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ALEKSANDROWSKA CYTADELA
Niewątpliwie jest symbolem Żoliborza. Kontrowersyjna w swojej historii, częściowo 
zachowana, po I Wojnie Światowej stała się centralnym punktem, wokół którego 
rozwinęła się architektura dzielnicy. Żoliborska Cytadela skończyła w tym roku 
181 lat i wciąż znajduje się w centrum uwagi odwiedzających dzielnicę.

Historia Cytadeli Warszawskiej zaczyna się w 1831 roku. 
Przegrane przez Polaków powstanie listopadowe skut-
kowało decyzją o budowie rosyjskich umocnień na te-
renie Warszawy. Carstwo obawiało się, że pozbawione 
przywilejów niezależności Królestwo Polskie będzie pró-
bowało utworzyć podziemną armię. Aby kontrolować 
rozwój sytuacji, władze carskie zamierzały początkowo 
wznieść na placu Saskim (obecnie Piłsudskiego) basztę 
artyleryjską, później jednak zdecydowano się na budowę 
obronnej Cytadeli.

Idealnym miejscem pod budowę rosyjskiej fortyfikacji stał 
się teren wzgórza żoliborskiego. Piękna dzielnica willowa, 
w której wcześniej mieszkali zamożniejsi warszawiacy, 
została zrównana z ziemią. Miejsce to wydało się carskiej 
władzy odpowiednie również dlatego, że na tych terenach 
od 1725 roku znajdowały się koszary Gwardii Koronnej 

Pieszej trzech ostatnich władców niepodległej Rzeczy-
pospolitej. Zajęcie ich przez Rosjan ukazywało ich siłę, 
jeszcze bardziej przygnębiając zdruzgotanych Polaków.

Całe przedsięwzięcie zostało powierzone szefowi inży-
nierów I Armii Rosyjskiej  - generałowi Iwanowi Dehnowi, 
specjaliście od budowy fortyfikacji tamtej epoki. Pod-
stawowe prace fortyfikacyjne i budowlane wykonano 
w latach 1832-1836. Koncepcja warszawskiej Cytadeli 
została opracowana przez pułkownika Aleksandra Feld-
mana. Poświęcenie Cytadeli miało miejsce 28 kwietnia 
1834 roku, lecz budowę wszystkich obiektów ukończono 
dwa lata później.

Teren pod budowę obiektu wynosił około 35 hekta-
rów. Twierdza o kształcie pięcioboku przylegała z jednej 
strony do skarpy wiślanej, co utrudniało do niej dostęp.  

W kompleksie budynku znalazły się trzy bastiony, 
dwa półbastiony i trzy kaponiery, które zapewnia-

ły obronność Cytadeli i umożliwiały ostrzał w dal 
i przy murach fortyfikacji. Powstałe obiekty chro-

niła dodatkowo esplanada, czyli pusty teren 
pomiędzy fortyfikacją a resztą miasta, za-

pewniający dobrą widoczność i możliwość 
prowadzenia ostrzału.

Obszary wokół Cytadeli były sukcesywnie 
niszczone. Była to największa w histo-
rii Warszawy akcja dezurbanizacyjna. 
Z dzielnicy przesiedlono niemal 15 ty-
sięcy ludzi i zlikwidowano nieco ponad 
200 obiektów, zarówno po lewej, jak 
i prawej stronie Wisły. Kosztami budo-
wy fortyfikacji obarczono władze miasta 
oraz jego mieszkańców. 

Przede wszystkim warszawska Cytadela 
miała zapewnić carstwu rosyjskiemu kon-

trolę nad buntującą się Warszawą. Oprócz 
tego stanowiła ważny element systemu 

obrony imperium rosyjskiego. Z czasem stała 
się również ośrodkiem życia politycznego w za-

borze rosyjskim. Jednak tym, co zostawiło najbar-
dziej gorzki ślad w historii warszawskiej Cytadeli, był 

Pawilon X, który szybko przekształcono w więzienie.  

Ul. Rydygiera 11/lokal usługowy nr 7
Telefon: 786 29 56 78
Email: biuro@academyoflanguage.pl
www.academyoflanguage.pl

Nasze atuty:
– profesjonalni lektorzy polscy i native speakerzy.  
– małe grupy, przyjazna atmosfera
– bezpłatne konsultacje w razie dłuższych nieobecności
– e-dziennik, mediateka, materiały, raporty postepów w cenie kursu
– bezpłatne weekendowe zajęcia – gry i zabawy, konwersacje, eg-

zaminy próbne.
– inne usługi językowe (tłumaczenia, edycja, proofreading)
– stały kontakt z klientem

Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godz. 7-21! 
Chętnie udzielimy wszystkich informacji osobiście 

w recepcji szkoły, mailowo lub telefonicznie.

Kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, portugalski, 
polski dla obcokrajowców – szkolenia ogólne, specjalistyczne, języka biznesu, 
egzaminacyjne. Zajęcia grupowe i indywidualne w szkole lub w dogodnym 
miejscu – domu, firmie oraz online. 

Dla ciekawych świata, szkoła językowa blisko domu!
r e k l a m a

HISTORIA ŻOLIBORZA

TERENY PRZEMYSŁOWE

WARTO WIEDZIEĆ

TUŻ ZA ROGIEM
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Aresztowani tam więźniowie, najczęściej po-
lityczni, byli pilnie kontrolowani przez stacjo-
nujących w Cytadeli żołnierzy. Osadzono 
tam wielu patriotów i rewolucjonistów, 
często wykonując na nich egzekucje. Zostali 
w nim straceni m.in.: Romuald Traugutt, 
Stefan Kunicki, Piotr Bardowski, Marcin 
Kasprzak, Stefan A. Okrzeja, Henryk Baron 
i Michał Ossowski.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
Cytadelę przejęło Wojsko Polskie. Zdecydo-
wano o likwidacji fortów, dzięki czemu oko-
liczne tereny zostały włączone do Warszawy. 
Esplanada trafiła pod kontrolę władz stolicy, a na 
jej terenie powstała dzielnica Żoliborz.

Ponieważ nowa dzielnica miała powstać na wyczysz-
czonych niemal do zera terenach esplanady, można było 
zaprojektować ją zupełnie od nowa, z ciekawym zamysłem ar-
chitektonicznym. To zadanie zostało powierzone warszawskiemu 
Kołu Architektów, a przede wszystkim Antoniemu Jawornickiemu, 
który stworzył osiowy plan urbanistyczny dzielnicy, wzorując się 

na koncepcjach francuskiego urbanisty Tony’ego Garniera. 
Cytadela stała się charakterystycznym punktem dzielnicy, 
a w jej bezpośrednim sąsiedztwie powstały bloki mieszkalne 
dla oficerów Wojska Polskiego.

Bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku zniszczyły 
większość budynków dawnych koszar Aleksandrowskich na 
terenie Cytadeli. Miały być one jednym z ważniejszych punk-
tów polskiego oporu, stały się jednak idealnym miejscem dla 
oddziałów Wehrmachtu i  SS. Przez całą okupację hitlerowską 
Cytadela była punktem oparcia wojsk niemieckich na terenie 
stolicy, zwłaszcza podczas Powstania Warszawskiego, kiedy 
to skutecznie blokowała drogę oddziałów powstańców z Żo-
liborza na Stare Miasto.

Po zakończeniu II Wojny Światowej Cytadela ponownie stała 
się ośrodkiem wojska polskiego. Znajdowała się tam niegdyś 
siedziba Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 
obecnie mieści się w niej Dowództwo Wojsk Lądowych.  
W X Pawilonie powstało muzeum, będące jednym z oddziałów 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warsza-
wie. Tereny fortyfikacji są obecnie również miejscem, w które 
można wybrać się na spacer. Niektóre pomieszczenia są dzier-
żawione różnym instytucjom. W Forcie Sokolnickiego, który 
znajduje się w lewej części kompleksu Cytadeli, funkcjonuje 
obecnie centrum sztuki.

Nowoczesne przesłony okienne mogą być sterowane radiowo, 
przełącznikami , z systemów inteligentnych budynków, a na-
wet ze smartfonów i tabletów.

Mechanizmy można uruchomić również przez delikatne po-
ciągnięcie tkaniny. Systemy są mało widoczne i ciche.

Duży wybór karniszy, rolet i żaluzji sterowanych elektrycznie 
pozwala na precyzyjne dopasowanie do potrzeb i możliwości 
użytkowników.

Istniejąca na Żoliborzu od 1998 r. firma Ardeko zapewnia pełną 
obsługę w zakresie przesłon okiennych sterowanych elektrycz-
nie lub manualnie.

Hasło „Nowoczesny Dom” wciąż 
budzi wiele wątpliwości, ale coraz 
częściej osiągnięcia techniki są 
wykorzystywane w naszych domach, 
zwiększając komfort życia.

Jeszcze kilka lat temu mało kto słyszał o role-
tach czy karniszach elektrycznych. Obecnie 
cieszą się coraz większą popularnością.

Proste w montażu i obsłudze, znacznie uła-
twiają życie.

W wielu apartamentach duże przeszklone 
ściany wymagają sprawnego przesłaniania 
i mogą to zagwarantować różnorodne  syste-
my elektryczne.

TAMARA POLA SAWKO

r e k l a m a

ul. Elbląska 67
01 – 737 Warszawa

e-mail: biuro@ardeko.pl
telefon 22 633 62 56

Fax 22 633 62 56
http://www.ardeko.pl
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Żoliborz to miejsce bardzo 
szczególne i bogate 
w ciekawe miejsca. 
Jeśli zastanawiacie się 
gdzie można wybrać się 
w wolnej chwili z rodziną, 
przyjaciółmi, spędzić miło 
czas i przy okazji dobrze 
zjeść. Poniżej przedstawiamy 
najbliższe Żoliborza 
Południowego restauracje, 
kawiarnie i kluby, w których 
możecie się Państwo 
zrelaksować.  

Zapraszamy do salonu 
przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa

Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie 794 405 405

Najwyższej jakości włoskie meble

Z gazetą rabat 20% 
na zakupy w salonie

meble włoskie

RESTAURATOR

Najwyższej jakości włoskie meble

Zapraszamy do salonu 
przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa

Zadzwoń do nas i umów się 
na spotkanie 794 405 405

Z gazetą rabat 20% na zakupy w salonie

meble włoskie

r e k l a m a

Bar Sady
TYP: bar mleczny

ul. Krasińskiego 36
TYPY KUCHNI: polska

Pawilon Kulturalny
TYP: kawiarnia, 
restauracja
TYPY KUCHNI: 
europejska
ul. Sady Żoliborskie 4 

(w parku)

Żolibarek
TYPY KUCHNI: polska

TYP: szybkie jedzenie, bistro
ul. Broniewskiego 28, Galeria 
Żoliborz (Simply Market)

Burgerownia
TYP: szybkie jedzenie
TYPY KUCHNI: burgery
ul. Krasińskiego 24

Da Aldo
TYPY KUCHNI: włoska, wina
TYP: restauracja
ul. Mickiewicza 23

Żywiciel
TYPY KUCHNI: polska
TYP: restauracja
Plac Inwalidów 10

Głodomory
TYP: restauracja, bistro
TYPY KUCHNI: polska
ul. Mickiewicza 23

Fawory
TYPY KUCHNI: europejska, vege
TYP: klubokawiarnia, śniadania, 
lunche 
ul. Mickiewicza 21

Hummus Bar
TYPY KUCHNI: bliskowschodnia 
kuchnia w izraelskim stylu, vege
TYP: restauracja
ul. Mickiewicza 19

Porananas 
TYPY KUCHNI: polska, zdrowe 
jedzenie, 
TYP: restauracja, bistro, lunche
ul. Mickiewicza 17

El Caribe
TYPY KUCHNI: karaibska
TYP: restauracja
ul. Mickiewicza 9

Pasadena
TYPY KUCHNI: włoska, pizza na 
telefon 
TYP: restauracja
ul. Gen. J. Zajączka 9B
Tel. 22 403 40 30

DelLusso
TYPY KUCHNI: polska, 
śródziemnomorska, wina
TYP: restauracja
ul. Gen. J. Zajączka 9B/U2

Łuski i Ości
TYPY KUCHNI: sushi, japońska
TYP: restauracja, lunche
ul. Gen. J. Zajączka 9A

WILSON Cafe & Bar
TYPY KUCHNI: europejska, 
śniadania, kawa, zdrowe jedzenie, 
alkohole
TYP: kawiarnia, projekt: 
#DomKulturyWilson – ciekawe 
wydarzenia
ul. Felińskiego 37

Gorąco Polecam Nowakowski
TYPY KUCHNI: pieczywo, kawa, 
ciasta, ciasta na zamówienie
TYP: piekarnia, kawiarnia
ul. Gen. J. Zajączka 9A

Choila
TYPY KUCHNI: nepalska
TYP: restauracja
ul. Gen. J. Zajączka 25

Ten Sushi
TYPY KUCHNI: sushi, japońska, na 
telefon
TYP: restauracja
ul. Rydygiera 11

Eat&Meat Food and Wine
TYPY KUCHNI:  śródziemnomorska
TYP: restauracja, tapas bar, drink bar
ul. Rydygiera 13

Milion Bułek
TYPY KUCHNI: kawiarnia, piekarnia
TYP: piekarnia, kawiarnia, 
cukiernia, napoje
UL. Rydygiera 11

Qlka Cafe
TYPY KUCHNI: przekąski
TYP: kawiarnia, bawialnia dla 
dzieci, urodziny
ul. Przasnyska 11

U Lotników
TYPY KUCHNI: polska
TYP: restauracja
ul. Krasińskiego 56 (WIML)

PRZEGLĄD 
RESTAURACJI 
NA 
ŻOLIBORZU



PIOTR 
WERTENSTEIN-

-ŻUŁAWSKI
RADNY DZIELNICY ŻOLIBORZ, PO

Panie Piotrze, jak długo mieszka Pan na Żoliborzu i jak widzi Pan Żoliborz 
na tle innych dzielnic ? 

Mieszkam tu odkąd pamiętam. Miałem 4 lata, gdy moja rodzina sprowa-
dziła się na Żoliborz, choć mój dziadek z prababcią zamieszkiwali przy pl. 
Inwalidów w okresie międzywojennym. Tutaj chodziłem do przedszkola, 
szkoły i liceum. Wychowałem się więc na Żoliborzu. Nie mógłbym się 
wyprowadzić do innej dzielnicy.

Żoliborz należy do tych nielicznych części Warszawy, które nie uległy 
całkowitemu zniszczeniu w czasie wojny. Jest urządzonym, kompletnym 
i przyjaznym dla człowieka fragmentem miasta. 

To, co wyróżnia żoliborską społeczność, to głęboki lokalny patriotyzm. 
Mieszkańcy innych dzielnic mogą nawet zarzucać żoliborzanom za-
rozumiałość i snobizm, ale niemal każdy, kto sprowadza się do naszej 
dzielnicy, szybko docenia jej wyjątkowość. 

Żoliborz Południowy zabudowuje się dość szybko i od niedawna, jak 
według Pana można wykorzystać potencjał tej części dzielnicy ? 

Do niedawna Żoliborz był postrzegany jako dzielnica osób starszych. 
Nie sposób nie zauważyć, że wraz z rozwojem Żoliborza Południo-
wego, ale także w innych rejonach dzielnicy, pojawia się coraz więcej 
trzydziesto-, czterdziestolatków, zapracowanych, z dziećmi. Skutkiem 
tego są nowe potrzeby naszych mieszkańców. Proszę mi wierzyć, że 
gdy zabiegałem o pieniądze na inwestycje, moi rozmówcy w Radzie 
Warszawy byli szczerze zdziwieni, że Żoliborz potrzebuje nowego 
przedszkola czy szkoły nie mniej niż Białołęka czy Ursus.

W minionej kadencji Sejmu  
pracowałam między innymi nad:

1. Wprowadzeniem bezpłatnej pomocy prawnej.
2. Ustawą chroniącą miejsca pracy i podnoszącą 

płacę minimalną.
3. Rozwiązaniami ułatwiającymi rozpoczęcie 

działalności gospodarczej.
4. Wydłużeniem urlopów rodzicielskich do 12 

miesięcy.
5. Wprowadzeniem świadczenia rodzicielskiego  

– 1000 zł miesięcznie dla osób 
nieodprowadzających składek ZUS.

6. Ograniczeniem stosowania czasowych umów  
o pracę.

7. Europejską Konwencją Praw Osób 
Niepełnosprawnych.

8. Kartą Praw Osób z Autyzmem.
9. Ustawą powołującą Rady Seniorów  

w samorządach.
10. Ochroną znaku Polski Walczącej.
11. Dodatkowym wsparciem finansowym dla 

samorządów na budowę żłobków i przedszkoli.

#PolskaPrzyszłości
W następnej kadencji zamierzam  

pracować nad:

1. Obniżeniem i uproszczeniem podatków.
2. Likwidacją składek ZUS i NFZ.
3. Kontynuacją zmiany tzw. Janosikowego,  

aby podatki warszawiaków służyły Warszawie.
4. Wprowadzeniem nowego programu dla 

młodych – „Mieszkania na wynajem”.
5. Zwiększeniem inwestycji na budowę 

żłobków oraz ułatwieniami w organizacji 
opieki nad dzieckiem do lat 3.

6. Odbiurokratyzowaniem pracy nauczycieli.
7. Wzbogaceniem oferty bezpłatnych zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży zgodnie 
z potrzebami i zainteresowaniami uczniów. 

8. Trzykrotnym zwiększeniem kwoty kredytów 
studenckich.

9. Podniesieniem zasiłków rodzinnych.
10. Zwiększeniem środków finansowych  

dla Oświaty Polonijnej.
11. Ułatwieniem dostępu do świadczeń 

zdrowotnych i rehabilitacji dla seniorów.

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RPwww.ligiakrajewska.pl 

KANDYDATKA DO SEJMU RP

LIGIA
KrajewskaLigia Krajewska.

Dla Was.
Zrobiłam Dla Was. Zamierzam Dla Was.
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„Ligię poznałam stawiając swoje pierwsze 
kroki w samorządzie.  
Pełniła wtedy funkcję Wiceprzewodniczącej 
Rady Warszawy. Wielokrotnie wspierała mnie 
wiedzą i dzieliła się doświadczeniem.  
Zawsze otwarta, kompetentna, bardzo 
aktywna i zaangażowana w sprawy 
warszawiaków!”

Aleksandra Gajewska, radna m.st. Warszawy

Kompetencja

„Ligia jest osobą bardzo odpowiedzialną, 
odważną i konsekwentną. Wrażliwą  

na istotne sprawy wyborców ze stolicy,  
o czym świadczyła jej aktywność w akcji 

STOP „Janosikowe”.  
Jej doświadczenie i praworządność,  

a także otwartość na ludzkie problemy 
budzą mój szacunek i sympatię.”

Anna Nehrebecka, radna m. st. Warszawy, aktorka

Odpowiedzialność

 „Znam Ligię Krajewską od ponad 20 lat  
jako wyjątkowo pracowitą i sumienną os-
obę. Zawsze wyróżniała się aktywnością 
zarówno  na rzecz dzielnicy, jak i całej 
Warszawy.  
Swoim działaniem niejednokrotnie 
dawała przykład, co znaczy być  świetnym 
samorządowcem i parlamentarzystą.”

Jacek Wojciechowicz,  wiceprezydent  m. st. Warszawy

Działanie

r e k l a m a

Skąd pomysł otworzenia restauracji ?

Pomysł otworzenia wspólnej restauracji, jest efektem przyjaź-
ni Piotra z panią Samiką. Na pomysł ten wpadliśmy podczas 
wspólnej pracy w poprzedniej restauracji. Rok później odwie-
dziłem panią Samikę w jej ojczyźnie i właśnie podczas tamtej 
podróży miałem okazję poznać zarówno nepalską kulturę, 
architekturę, obyczaje, jak również zasmakować przepysznej 
hinduskiej kuchni.

Dlaczego kuchnia nepalska ? 

Dość trudne pytanie... zdecydo-
waliśmy się otworzyć nepalską 
restaurację, ponieważ zarówno 
Nepal jako kraj, jak również kuch-
nia nepalska, nie są jeszcze zbyt 
popularne w Polsce. Naszą dru-
goplanową ideą jest to, aby poza 
serwowaniem nepalskich dań, 
promować Nepal, jako atrakcyjne 
i ciekawe miejsce na świecie, któ-
re warto odwiedzić, i z którego 
kulturą warto się zapoznać.

Dlaczego Żoliborz ?

Kierując się wyborem lokalizacji, wiele rzeczy braliśmy pod uwa-
gę. Oglądaliśmy lokale w całej Warszawie – od Bielan, poprzez 
Pragę, aż po Kabaty. Spośród wszystkich lokalizacji, wybraliśmy 
Żoliborz, z uwagi na dużą ilość terenów zielonych i spokojne, 
zaciszne miejsce. I choć może z punktu widzenia restauratora 
lokalizacja wewnątrz osiedla nie jest najlepszą lokalizacją, szybko 
przysparzającą nowych klientów, to staraliśmy się stworzyć miej-
sce dla osób, które chcą zjeść dobry hinduski posiłek w cichym 
i spokojnym miejscu, z dala od ulicznego zgiełku.

Nasze plany na przyszłość ?

Jest ich kilka. Przede wszystkim, już wkrótce chcemy dodać do 
menu kilka potraw, w stricte nepalskim stylu, bez „polskich” 
akcentów. Perłą w koronie będzie daal  bhat tarkari – czyli trady-
cyjny nepalski zestaw obiadowy.  Ponadto, zamierzamy organizo-
wać imprezy tematyczne z muzyką na żywo, może jakieś spotka-
nia z ciekawymi ludźmi... Jeszcze jednym naszym marzeniem, jest 
otwarcie „minisklepiku” z nepalskimi upominkami. O wszystkich 
nowościach można przeczytać na naszym fanpage’u.

Na naszym fanpage’u można zapoznać się  
ze wszystkimi nowościami,  

aktualnymi promocjami  
a także bieżącymi wydarzeniami.   

Facebook.com/Choila.Restaurant

Dostawa pod numerem  telefonu: 22 243 20 02
Szef Kuchni 

Samika Thapa

ul. Gen. Józefa Zajączka 25
Warszawa, Żoliborz

choila.restaurant@gmail.com
tel. (0-22) 243 20 02
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ADAM BUŁAWA
PRZEWODNICZĄCY RADY 
DZIELNICY ŻOLIBORZ, PIS

Panie Adamie, kandyduje Pan do Sejmu. Skąd taka decyzja? 

Radnym jestem z przerwami od 1998 r. Dwie kadencje szefowałem Ko-
misji Planowania Przestrzennego. Byłem, bądź jestem, członkiem Komi-
sji Edukacji i Sportu, Kultury, Spraw Społecznych, Infrastruktury, Ekolo-
gii, Mieszkaniowej. Od grudnia pełnię funkcję Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy. Prawo i Sprawiedliwość spodziewa się zwycięstwa 25 paź-
dziernika. Podejmując decyzję, uwzględniłem „powiew wiatru w żagle” 
obok propozycji startu z przyzwoitego, 14 miejsca. Jestem kandydatem 
firmującym żoliborski sukces ugrupowania. Koalicja PiS-ŻO cieszy się 
uznaniem mieszkańców, w tym, jak wierzę, Południowego Żoliborza.   

Jako Przewodniczący Rady Dzielnicy bardzo pomagał Pan mieszkańcom 
Nowego Żoliborza. W jaki sposób  będzie Pan dalej tak owocnie z nami 
współpracować ? Jakie priorytety określił Pan sobie jako cele do realiza-
cji, jeśli wygra Pan w wyborach? 

Istnieje cały wachlarz problemów, do rozwiązania których potrzebne 
będzie być może  wsparcie ze szczebla parlamentu. Sejm zajmuje się 
zmianami prawa dotyczącego mieszkańców Warszawy, a pośrednio 
i Żoliborza. Wymienię ustawy o planowaniu przestrzennym, krajobra-
zową,  o użytkowaniu wieczystym, o ustroju m.st. Warszawy. Potrzeba 
decentralizacji władzy z Ratusza do poszczególnych dzielnic. A oczywi-
ście będzie coś extra – to biuro w Dzielnicy !   

Prosimy przybliżyć nam  trochę Pana sylwetkę, co 
robi Pan w wolnym czasie, jakie ma Pan hobby?

Jestem historykiem z wykształcenia i zamiłowania. 
Pasjonuje mnie historia wojskowości. Pracuję na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Moja żona Maryna pochodzi z Wileńszczyzny, 
gdzie spędzam często urlop. Jestem „zakręcony” 
na tle Żoliborza, jego dziejów, fauny i flory, archi-
tektury...  Moje hobby to sport, a przede wszystkim 
piłka nożna. Lubię to, co klasyczny żoliborski inteli-
gent – prasę, książkę, dobry film, sztukę teatralną...

” Jestem historykiem 
z wykształcenia 

i zamiłowania. 
Pasjonuje mnie 

historia wojskowości. 
Pracuję na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego

Podstawowym atutem Żoliborza Południowego jest 
kapitał społeczny. Zamieszkuje tu sporo osób, które 
osiągnęły zawodowy sukces i dziś są gotowe oddać część 
swojego czasu dla rozwoju najbliższego otoczenia. Chcą 
do tego doprowadzić metodami i technologiami, jakimi 
posługują się na co dzień w życiu zawodowym, np. inter-
netem. To bardzo fajne.

Czy Pana zdaniem wybory parlamentarne mogą mieć 
jakiś wpływ na nas, żoliborzan ? 

Najbliższe wybory mogą, i to poważnie, zmienić naszą 
rzeczywistość. Do władzy prą siły, które są zdolne podwa-
żyć porządek demokratyczny w Polsce.

Pamiętajmy, że warszawiacy, a żoliborzanie jeszcze 
mocniej, poparli Bronisława Komorowskiego. PiS może 
chcieć realizować swoje populistyczne obietnice na 
koszt tych grup społecznych, które zamieszkują w dużych 
miastach, i które dokładają się do budżetu państwa, a nie 
czerpią z niego. Ja oczywiście namawiam do głosowania 
na Platformę, bo ostatnie osiem lat – mimo różnych 
problemów i nie wykorzystanych w pełni szans – to był 
bardzo dobry okres dla Polski i dla Warszawy.

Jeżeli chodzi o personalia, to warto głosować na kan-
dydujących mieszkańców Żoliborza. Posłanka Ewa 
Czeszejko-Sochacka z PO, radny Adam Buława z PiSu czy 
marszałek Wanda Nowicka są naszymi sąsiadami i spra-
wy żoliborskie będą dla nich ważne.

Widać, że jest Pan bardzo aktywnym radnym. Czy ma 
Pan jakieś pomysły na dalszy rozwój Żoliborza, a zwłasz-
cza jego nowych części ? 

To przewrotne pytanie, bo wiele osób uważa, że skoro 
Żoliborz jest taki fajny, to żadne zmiany nie są potrzebne, 
a nawet są niebezpieczne, bo niosą za sobą ryzyko zmia-
ny na gorsze.

Najpoważniejszy dziś, moim zdaniem, problem to 
konieczność dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów rejonowych do zamian demograficznych. 
Jeżeli nawet wybudujemy nową szkołę na Powązkach, 
to i tak trzeba rozbudować szkoły przy ul. Braci Załuskich 
i przy ul. Mścisławskiej. A wtedy trzeba będzie na nowo 
ustalić rejony każdej z placówek. Wszystko po to, aby 
zmniejszyć tłok w naszych szkołach.

Proszę dać się trochę bliżej poznać mieszkańcom. Co 
robi Pan w wolnym czasie i jakiego rodzaju aktywności 
Pan preferuje ? 

Tego wolnego czasu nie ma za wiele: praca zawodowa, 
dwoje małych dzieci, aktywność w radzie mocno mnie 
angażują. Jestem adwokatem, pracuję przy obsłudze 
prywatnych pomiotów gospodarczych, a to jest zajęcie 
na więcej niż 8 godzin dziennie. 

Staram się żyć aktywnie: gram w koszykówkę, biegam, 
jeżdżę na rowerze (czasem nawet veturilo do pracy). 
Lubię chodzić do kina, ale przy dzieciach nie jest to 
proste, więc razem z żoną raz w roku urządzamy sobie 
maraton filmowy w ramach Warszawskiego Festiwalu 
Filmowego. 

Moje zaangażowanie społeczno-polityczne również 
sprawia mi satysfakcję. Nie jest mi obojętne, jak wygląda 
moja najbliższa okolica, ale także – i to jest przyczyna, 
dla której działam w ogólnokrajowej partii, a nie w lo-
kalnym komitecie – nie jest mi obojętne, jak rozwija się 
Polska i jak jest rządzona. Dobrze by było, aby każdy z nas 
znalazł trochę energii, by zaangażować się w pracę spo-
łeczną dla swojej wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, 
szkoły czy dzielnicy. Mielibyśmy wtedy mniej powodów 
do narzekania. 

r e k l a m a
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Od 25 lat jesteśmy z naszymi 
pacjentami, dla nich rozwijamy 

się, inwestujemy w nowoczesność 
i dbamy o ich uśmiech!

Zadaniem naszej przychodni 
jest świadczenie nowoczesnych, 

wszechstronnych, skutecznych  
i szybkich usług dentystycznych.

Zróżnicowanie materiałów i usług 
umożliwia też kompeksową 

i stałą opiekę gwarantującą dobre 
samopoczucie pacjenta.

W naszj placówce istnieje 
możliwość rezerwacji 

telefonicznej wizyt oraz 
płatności kartą.

STAWIAMY NA NIEZAWODNĄ 
JAKOŚĆ USŁUG 

ORAZ ZADOWOLENIE 
NASZYCH PACJENTÓW

U N I M E D  Wa r s z aw a -Ż ol ib or z 
ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 paw. 31
tel. 022 833 46 12, wie_sia1@wp.pl
Godziny otwarcia: pon-pt 9-20, sobota 10-15
w w w . u n i m e d . w a w . p l

Doświadczenie pokazuje, że w pierwszej 
kolejności zazwyczaj próbujemy rozma-
wiać z sąsiadami, jednak jeżeli nie wykażą 
oni zrozumienia, próbujemy sięgać po inne 
środki. Walkę z palaczami podjęła już niejedna 
wspólnota, wprowadzając do regulaminu porząd-
ku domowego zakaz palenia na balkonach, tarasach 
i w ogródkach. Przyznać jednak należy, że postanowienia 
te są często ignorowane, bowiem nie ma prawnych moż-
liwości ich wyegzekwowania. 

Niestety nie pomoże też zgłoszenie sprawy na policję czy 
do straży miejskiej, bowiem palenie na własnych balko-
nach, tarasach i ogródkach nie jest ani przestępstwem, ani 
wykroczeniem, a to uniemożliwia działanie służbom po-
rządkowym, które uciążliwych sąsiadów nie mogą ukarać 
nawet mandatem.

Czy zatem nic nie możemy zrobić, aby się bronić? To nie 
do końca prawda. Jeżeli uciążliwy sąsiad nie reaguje na 
nasze prośby, możemy powołać się na tzw. prawo sąsiedzkie, 
a konkretnie na art. 144 Kodeksu cywilnego, jednakże aby 
skutecznie wyegzekwować swoje prawa, musimy skiero-
wać sprawę na drogę postępowania sądowego. W takiej 
sytuacji powinniśmy przekonać sąd, że uciążliwe działanie 
jest tzw. immisją, czyli zakłócaniem ponad przeciętną miarę 
korzystania z naszej nieruchomości, a do tego narusza na-
sze dobra osobiste (np. zdrowie). Jeżeli sąd podzieli nasze 
stanowisko, powinien nałożyć na sąsiada zakaz palenia pa-
pierosów na balkonie, tarasie czy w ogródku. Trzeba jednak 
pamiętać, że w orzecznictwie sądowym stwierdzono, że 

„ocena przeciętnej miary powinna być dokonana na pod-
stawie obiektywnych warunków (…), a nie subiektywnych 
odczuć właścicieli poszczególnych nieruchomości. Istotne 
jest, aby ocena zakłóceń zapewniała powiązanie jej z kon-
kretną w danym czasie i miejscu sytuacją, ponieważ wów-
czas nie będzie ona oderwana od rzeczywistości.”

Nieco inaczej wygląda sytuacja jeżeli sąsiedzi wyrzucają 
niedopałki (lub inne przedmioty), które lądują na naszym 
balkonie albo ogródku. Takie zachowanie jest niezgodne 
z prawem i nie zasługuje na ochronę. Zgodnie z art. 75 Ko-
deksu wykroczeń jest zagrożone karą grzywny do 500 zł albo 
karą nagany. Jeżeli natomiast powyższe działanie nastąpiło 
w wyniku złośliwości lub samowoli, przewidziano za nie 
nawet karę ograniczenia wolności. 

Dla wielu z nas prawdziwym problemem są 
sąsiedzi palący na balkonach, tarasach 
czy w ogródkach. Wprawdzie nie 
trzeba przekonywać, że bierne 
palenie jest równie groźne jak 
bezpośrednie zaciąganie się 
dymkiem, jednak do niektórych 
palących współmieszkańców 
argumenty te nie docierają. 
Pojawia się wówczas 
pytanie: co możemy zrobić, 
aby wyeliminować ten 
uciążliwy proceder? 

WOLNOĆ TOMKU W SWOIM DOMKU,  
CZYLI CZY MUSZĘ TOLEROWAĆ  
PALĄCYCH SĄSIADÓW? 
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