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Szanowni Czytelnicy!
W tym numerze sporo miejsca poświęcamy sprawom Żoliborza
Południowego. Sam głównodowodzący Mateusz zrelacjonował
Piknik Sąsiedzki, który okazał się być wielkim sukcesem – przybyło
nań kilkuset żoliborzan w wieku od 1 miesiąca do lat stu, było
kolorowo, głośno i z wielkimi uśmiechami na twarzy. Kolejny ważny
tekst autorstwa Michała dotyczy głosowania na projekty budżetu
partycypacyjnego, zwanego obywatelskim. Jako że głosowanie
jest bardzo proste, a efekty znaczące i już widoczne po 2 latach
funkcjonowania tej formuły, polecamy Wam zapoznanie się
z naszymi sugestiami.
W dziale historycznym udajemy się w bardzo egzotyczne miejsce
– pogranicze Żoliborza i Bielan, pod Trasę AK, gdzie znajduje
się najbardziej rozbudowany żoliborski pomnik o charakterze
martyrologicznym. Czego tam nie ma?! Leżące bloki, stojące
kolumny, krzyż, gigantyczny miecz. Żeby trochę zmniejszyć ciężar
tekstu, Liliana wspomina również powstały niedawno mural Davida
Bowie przy ul. Marii Kazimiery.
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Zachęcam do lektury i zapraszam do kontaktu ze mną drogą mailową
jeśli uważacie, że warto poruszyć jakiś temat lub jeśli poczujecie
wenę twórczą i zechcecie dołączyć do naszej redakcji.
Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny
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PIKNIK SĄSIEDZKI
Piknik Sąsiedzki organizowany przez
Stowarzyszenie Nowy Żoliborz stał się
już tradycją, była to jego III odsłona.
Tegoroczne spotkanie sąsiedzkie odbyło się pod patronatem
Gazety Nowego Żoliborza i Urzędu Dzielnicy, mimo niesprzyjającej aury, zimnego wiatru i niezbyt wysokiej temperatury,
zgromadził ponad 500 osób. Mieszkańców rozgrzewała ciepła
i bardzo dobra kuchnia, jaką zaserwowała im piekarnia i restauracja Sam Żoliborz, zlokalizowana na ul. Rydygiera 9C oraz
restauracji Choila, serwującej kuchnię Nepalską (właściciele
niestety ogłosili jej zamknięcie), mogli również skorzystać z wielu
innych atrakcji. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się lew,
którego przysłało do nas Centrum Handlowe Arkadia oraz dmuchane atrakcje (zamek, basen z kulkami, ścianki do wspinaczki),
które było oblegane przez dzieci. Animatorzy również w pocie
czoła pracowali nad różnymi ciekawymi atrakcjami dla dzieci,
co dawało chwile wytchnienia rodzicom, każdy miał również
okazję obejrzeć pokazy sztuk walki, które zaprezentowały nam
dzieci ze szkoły karate Mushin.

Piknik na placu Grunwaldzkim był jedną z wielu imprez, które
tego dnia odbyły się na Żoliborzu i był to coroczny cykl, który
symbolicznie „otwiera” Żoliborz dla mieszkańców. Jest to niejako rozpoczęcie sezonu letniego, które ma zapoczątkować
atrakcje, jakie można będzie przez całe lato znaleźć w tej części Warszawy. Dzięki temu, że imprez było kilka, odwiedzający
mieli możliwość przemieszczania się między i „skosztowania”
naprawdę wielu atrakcji.
Na naszym pikniku, oprócz wyżej wspomnianych „doznań”,
mieszkańcy mieli okazje porozmawiać z przedstawicielami
Stowarzyszenia Nowy Żoliborz o tym, jakie losy czekają naszą, nową cześć Żoliborza. Opowiadaliśmy m.in. o planach
na budowę żłobko-przedszkola, które ma powstać przy ul.
Rydygiera (w miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się parking
Instytutu Chemii Przemysłowej), czy też o szkole, która będzie
budowana przy ul. Anny German (w okolicach ul. Krasińskiego). Z dużym zaciekawieniem słuchali również informacji
dotyczących 200 drzew dla Żoliborza, które w tej chwili jest
bardzo pieczołowicie planowane przez przedstawicieli i współ-

pracowników Stowarzyszenia. Sadzenie powinno rozpocząć
się już na przełomie września i października. Opowiadaliśmy
również o zgłoszonych i popieranych przez nas projektach
do budżetu partycypacyjnego, które w koncyliacyjny sposób
mają załatwić kilka potrzeb mieszkańców – dać więcej zieleni
i zapewnić miejsca do parkowania. O rekomendowanych przez
nas projektach przeczytają Państwo w specjalnie poświęconym temu tematowi artykule.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom pikniku za przybycie,
oraz wszystkim wystawcom, którzy uraczyli nas nie lada atrakcjami. Do zobaczenia na kolejnym pikniku w przyszłym roku.
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LILIANA KOŁŁĄTAJ
przewodnik warszawski, pilot wycieczek, dziennikarz, prelegent, autor i redaktor portali i stron internetowych
o tematyce varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka i koordynator Klubu Globtrotera Warszawa.

MARYMONT NIEZNANY

KALENDARIUM CZERWIEC
5 czerwca 1949 r.

Uruchomiona została linia autobusowa 122.
Linia ta, mimo wielu zmian trasy, do dziś związana jest z Żoliborzem. Niegdyś
łączyła Żoliborz z innymi dzielnicami, nawet z Wilanowem. Od kilku lat jest
wewnętrzną linią żoliborską.

SKWER WOŁYŃSKI
Jadący Trasą AK widzą ten wielki kamienny miecz już z daleka,
mimo otaczających trasę ekranów. Stoi tu od 1993 roku i jest
pierwszym elementem pomnika autorstwa rzeźbiarza Kazimierza Danilewicza. Pomnik w całości odsłonięto 11 lipca 2004
roku. Placyk u zbiegu Trasy AK i ulicy Gdańskiej nosi obecnie
nazwę Skwer Wołyński.

SKLEP

19 czerwca 1932 r.

Jeśli NABIAŁ, to ekologiczny:
twaróg od Ziembińskiego, jogurty
z Mlecznej Drogi i dojrzewające,
prawdziwe sery z Rębowa.

30 czerwca 1968 r.

Dominują osiedla mieszkaniowe i wydawać by się mogło, że
nie znajdziemy tu nic interesującego. Kiedy jednak zagłębimy
się w marymonckie zaułki, trafimy na kilka obiektów godnych
uwagi. Historia tego rejonu sięga przecież bowiem czasów króla
Sobieskiego. Tym razem jednak opowiem o dwóch miejscach
z najnowszej historii Marymontu.

RESTAURACJA

Jeśli CHLEB, to DŁUGODOJRZEWAJĄCY naturalny, na zakwasie, bez
spulchniaczy, wypiekany w naszej
PIEKARNI, podawany do każdej
potrawy i do kupienia w SKLEPIE,
na piętrze.

Uroczyście otwarto Park Żeromskiego. Prace przy organizacji Parku
rozpoczęto prawie dokładnie dwa lata wcześniej - 26 czerwca 1930 r. Kilka
lat poźniej przy wejściu do Parku stanęła ulubiona rzeźba żoliborzan - Alina,
dziewczyna z dzbanem, wyrzeźbiona przez Henryka Kunę, na zamówienie
władz dzielnicy, specjalnie dla ozdoby Parku.

Pomnik, który tu umieszczono jest dwuczęściowy i obejmuje
obie strony ulicy Gdańskiej. To kompozycja składająca się z wielu
elementów. Część po stronie zachodniej upamiętnia 27 Wołyńską Dywizję Piechoty AK i żołnierzy tej jednostki walczących
w ramach akcji Burza na Wołyniu i Podlasiu. 12 kamiennych
słupów w formie świec otwiera skwer. W głębi, na postumencie w formie schodów stoi wspomniany już kamienny miecz
z napisem Obrońcom Ojczyzny. Do schodów przytwierdzono
tabliczki z nazwiskami dowódców. Na cokole pomnika wyryta

PIEKARNIA

17 czerwca 2004 r.

Zmarł Jacek Kuroń - jeden z najbardziej znanych i zasłużonych żoliborzan,
polski historyk, pedagog, polityk, działacz opozycji antykomunistycznej,
minister pracy i pomocy społecznej.

Północne rejony Żoliborza określa się
zwykle nazwą Marymont. Obecnie część
Marymontu na północ od Trasy AK należy
już do Bielan. Po stronie Żoliborza rozciąga
się większy fragment, według systemu
MSI określany jako Marymont Potok.

SAM Rydygiera 9c

Ulicą Broniewskiego po raz pierwszy pojechały tramwaje. Oddano do
użytku pierwszy etap nowej trasy łączącej zachodni Żoliborz z innymi
dzielnicami: od placu Grunwaldzkiego do krańca PIASKI. „11” połączyła
Żoliborz z Wolą, a „33” z Mokotowem.

jest mapa Wołynia z nazwami miejscowości. Obok popiersie
generała Jana Kiwerskiego. Wzdłuż ekranów trasy ciągnie się
betonowy mur z wyrytymi nazwiskami poległych żołnierzy,
poniżej umieszczono tablice z nazwiskami ofiar ludności cywilnej. Całości dopełnia kamienny obelisk z ekspresyjną rzeźbą
i statystycznym ujęciem polskich strat na Wołyniu.
11 lipca 2013 r., w 70. rocznicę rzezi wołyńskiej, po zachodniej
stronie ulicy Gdańskiej odsłonięto Pomnik Rzezi Wołyńskiej,
poświęcony ludności cywilnej.
Poniżej siedmiometrowego krzyża z figurą Jezusa Chrystusa bez
rąk ułożono 18 tablic z nazwami miejscowości z siedmiu przedwojennych województw II Rzeczypospolitej. Tablica na pomniku
informuje, że poświęcony jest on ofiarom masowych mordów
dokonanych przez OUN-UPA w latach 1942-1947. W sarkofagu
u stóp krzyża będzie gromadzona ziemia z 2136 miejscowości,
których nazwy widnieją na tablicach. Autorem pomnika ofiar
zbrodni wołyńskiej jest rzeźbiarz Marek Moderau.

Jeśli JAJKA NA ŚNIADANIE, to
od kur WOLNOWYBIEGOWYCH,
w formie klasycznej albo na
grzance, w bajglu, sadzone
w pikantnych pomidorach, ze
szpinakiem lub szparagami
i świeżymi ziołami.
Jeśli LUNCH, to lekki, bazujący na
WITALNYCH SKŁADNIKACH,
stanowiący w pełni zbilansowaną
dietę, dający ENERGIĘ oraz lepsze
wyniki w pracy i na treningach.
Jeśli KOLACJA, to w BEZPRETENSJONALNEJ ATMOSFERZE, ze
starannie wybranym winem,
w zielonych okolicznościach
ogrodu.
Jeśli nie w domu, to w SAMie, żeby
wraz z rodziną, znajomymi
i sąsiadami ciszyć się naszymi
autorskimi potrawami.

ZAPRASZAMY.
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MURAL DLA DAVIDA
Z inicjatywą upamiętnienia Davida Bowie na
muralu wystąpiła Beata Chomątowska ze stowarzyszenia Stacja Muranów. W lutym 2016
roku stowarzyszenie ogłosiło konkurs na mural
upamiętniający Davida Bowiego. Zgłoszono 20
prac. Jury za najlepsze uznało dwa projekty – autorstwa Dawida Celeka i Jana Kallwejta. Ostatecznego wyboru dokonali internauci na Facebooku.
Największą liczbę polubień (3900 głosów) uzyskał
projekt Dawida Celeka i on też ozdobił ścianę budynku na Marymoncie, przy ul. Marii Kazimiery.
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B - 28
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M - 44
Y - 100
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R - 117
G - 182
B - 67

C - 60
M-5
Y - 100
K-0

Skąd taki pomysł i dlaczego mural zlokalizowano
na Żoliborzu?
Kilkadziesiąt lat temu David Bowie, w trakcie
przerwy w podróży, znalazł się w Warszawie.
A dokładnie - na Dworcu Gdańskim. Miał do
dyspozycji ok. 40 minut, bo akurat tyle trwała
rozkładowa przerwa w jeździe pociągu. Według
najpopularniejszej wersji była to podróż z Moskwy do Paryża, ale według niektórych jechał
z Zurychu do Moskwy. Jedne źródła podają, że
był to rok 1973, inne: że 1976. Ponoć 21 kwietnia.
I dokładnie tego dnia odsłonięty został mural na
Marymoncie.
Podczas tej przerwy w podróży David Bowie
wybrał się na krótki spacer po mieście. Dotarł
na Plac Wilsona (wówczas jeszcze Komuny Paryskiej) i nawet kupił w tamtejszej księgarni płytę
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Kompozycje z tej
płyty znalazły później oddźwięk w utworze Bowiego „Warszawa”.
David Bowie zmarł 10 stycznia 2016 r. Polscy fani
muzyka zebrali się więc 16 stycznia na Dworcu
Gdańskim, aby oddać hołd artyście. Niedługo
potem, z inicjatywy Beaty Chomątowskiej, fanki
Bowiego, pojawiła się propozycja muralu. Natchnieniem do tego pomysłu były teledyski pokazywane po śmierci artysty, w których często
widać było upamiętniający go mural w Londynie,
rodzinnym mieście muzyka.

Zainteresowanych historią Marymontu
zapraszamy na spacer.
19. czerwca, godz. 11.00.
Spotkanie: przy DH „Merkury”,
od strony ulicy Słowackiego.

Powstał także pomysł upamiętnienia muzyka
neonem właśnie na Dworcu Gdańskim. Neon
miałby mieć kształt charakterystycznej dla Bowiego błyskawicy.
Co ciekawe, Bowie nigdy nie zaśpiewał w Polsce. W 1997 r. miał wystąpić w Gdańsku, jednak
koncert odwołano z powodu słabej sprzedaży
biletów.

• REHABILITACJA
• FIZYKOTERAPIA
• MASAŻ
• OFERTA DLA KOBIET W CIĄŻY
• KONSULTACJE
ORTOPEDYCZNE

RehaFit Centrum Sprawności
ul. Przasnyska 11 lok. U6
(osiedle Apartamenty przy Krasińskiego)
01-756 Warszawa
tel: 22 211 34 88 kom: 882 005 773
email: recepcja@rehafit.waw.pl
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MICHAŁ
KOSTRZEWA

BUDŻET PARTYPACYJNY
W drugiej połowie czerwca mieszkańcy Warszawy po raz trzeci będą głosować
w budżecie partycypacyjnym. To dobra okazja, by przypomnieć, na czym polega
ta zacna inicjatywa i jak za jej pomocą udało nam się poprawić nieco naszą okolicę,
ale też przedstawić projekty złożone bądź popierane przez nasze stowarzyszenie.
Budżet partycypacyjny to inicjatywa, która pozwala mieszkańcom decydować o tym, jak wydawane są miejskie pieniądze.
Dzielnice przeznaczają na ten cel część swojego budżetu, a każdy
mieszkaniec może zgłosić własną propozycję (np. rewitalizację skweru, organizację warsztatów muzycznych dla dzieci,
budowę miejsc parkingowych czy namalowanie przejścia dla
pieszych). Następnie odbywa się powszechnie głosowanie,
a projekty, które zdobywają najwięcej głosów, są w kolejnym
roku realizowane.
Podobne inicjatywy od lat z powodzeniem działają w ponad 1500
miast na świecie. W Warszawie pierwsze głosowanie odbyło się
w 2014 roku.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY TO FUNDAMENT
NASZEGO STOWARZYSZENIA
W powyższym stwierdzeniu nie ma grama przesady. Nasze luźne,
sąsiedzkie relacje zaczęły się cementować przy okazji pierwszej
edycji budżetu w 2014 roku. Efektem ubocznym było powstanie
stowarzyszenia, które dziś angażuje się w wiele innych lokalnych
inicjatyw. Natomiast efektem podstawowym było zwycięstwo
czterech naszych projektów: rewitalizacji skweru na rogu Krasińskiego i Przasnyskiej przed WIML (w tym roku chcemy ją dokończyć), rozpoczęcia rewitalizacji terenów po bocznicy kolejowej
przy ul. Anny German (dzięki temu wywieziono stamtąd kilka
ton śmieci, wycięto amazońskie chaszcze i zrobiono pierwsze
nasadzenia; widać to na zdjęciach, ale dużo pracy wciąż przed
nami), czy stworzenia placu zabaw przy placu Grunwaldzkim
(prace zaczną się jesienią).

JAK ZAGŁOSOWAĆ W BUDŻECIE
PARTYCYPACYJNYM?
Żoliborz przeznaczył na projekty niemal 2 miliony złotych. Kwota
ta została podzielona po równo na cztery obszary. Nas najbardziej
interesuje obszar Żoliborz Południowy / Powązki (bo obejmuje

nasze osiedla) oraz Sady Żoliborskie / Zatrasie (bo przylega do
naszego osiedla i tam zgłosiliśmy ciekawy projekt).
Listę zgłoszonych projektów można zobaczyć na stronie
http://twojbudzet.um.warszawa.pl. Poniżej podajemy nasze
rekomendacje.
Głosować można od 14 do 24 czerwca przez Internet na wspomnianej stronie lub zanosząc formularz osobiście do Urzędu Dzielnicy. Oddając głos, należy okazać dowód tożsamości (przepisy
uległy zaostrzeniu w stosunku do ubiegłego roku).
Głosować może każdy, kto mieszka w Warszawie, adres zameldowania nie ma znaczenia. Natomiast oddać głos można tylko
w jednej dzielnicy, i do tego w tylko jednym jej obszarze, niekoniecznie w tym, w którym mieszkamy. Zatem, jeśli zdecydujemy
się głosować na projekt „Rozbudowa ścieżek i doświetlenie skweru przy WIML”, który to skwer znajduje się w obszarze Zatrasie,
to równoczesne zagłosowanie na projekt w innej dzielnicy czy
nawet innym obszarze Żoliborza spowoduje, że WSZYSTKIE nasze
głosy będą nieważne.
Teraz kilka słów o tym, na ile projektów można zagłosować – a jest
to trochę zawiłe. Otóż możemy głosować na dowolną liczbę projektów z zastrzeżeniem, że ich łączna wartość nie przekroczy puli
dostępnej dla danego obszaru. Na Żoliborzu każdy z obszarów
otrzymał 475 tysięcy złotych, zatem gdy zdecydujemy, w którym
obszarze głosujemy, wybieramy dowolną liczbę projektów, zwracając uwagę, by suma ich wartości nie przekroczyła tej kwoty.
W ubiegłym roku strona internetowa bardzo ten proces upraszczała,bomówiła,ileśrodkówzostałojeszczedorozdysponowania.
Mamy nadzieję, że w tym roku też tak będzie.
Zachęcamy do głosowania na rekomendowane przez nas
projekty. Warto poświęcić dosłownie kilka minut, bowiem
pieniądze tak czy inaczej gdzieś zawędrują – lepiej więc, żeby
trafiły w nasze strony. Uczyni to naszą okolicę przyjemniejszą
do życia i nie pozostanie bez wpływu na wartość naszych
nieruchomości ;-).

Środowisko Stowarzyszenia Nowy Żoliborz, jak co roku, złożyło kilka projektów, które – jak wynika ze zbieranych przez
nas informacji – są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców
nowych osiedli.
O ile jesteśmy dosyć spokojni o projekty złożone w obszarze
Żoliborz Południowy / Powązki (mała konkurencja), o tyle
szczególnie polecamy przyjrzenie się projektowi doświetlenia
i dokończenia rewitalizacji parku przy WIML (róg Krasińskiego
i Przasnyskiej). Projekt ten został złożony w obszarze Zatrasie /
Sady Żoliborskie, gdzie ma morderczą konkurencję. Warto na
niego zagłosować, bo to jedyny teren zieleni w okolicy. A dla
mieszkańców rejonu ulicy Krasińskiego – szansa na przyzwoity
park tuż pod oknami.

PROJEKT ZGŁOSZONY W OBSZARZE ZATRASIE /
SADY ŻOLIBORSKIE
1. Dokończenie rewitalizacji skweru na Krasińskiego
przy WIML – Uporządkowanie skweru przy WIML
to efekt złożonego przez nas projektu, który wygrał
budżet partycypacyjny w 2014 roku. Z zapuszczonego skweru ze zdewastowanymi ławkami zmienił się

w miejsce chętnie odwiedzane przez rodziny, osoby starsze
czy uprawiające sport. Niestety nie wystarczyło wówczas
pieniędzy na wykonanie wszystkich potrzebnych prac. Nadal brakuje ok. 200 metrów alejek oraz kilkunastu latarni
(na razie są tylko trzy). Bardzo byśmy chcieli to zmienić,
zwłaszcza, że jest to jedyny większy publiczny teren zieleni
w naszej okolicy.

Chociaż park znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów
od inwestycji mieszkaniowych na Krasińskiego i PrzaProjekt snyskiej, to w budżecie partycypacyjnym należy on do
obszaru Zatrasie. Głosować na niego można niezależnie
nr 11
od miejsca zamieszkania, pamiętając jednak o tym, że
głosować można tylko w jednym obszarze.
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PROJEKTY ZŁOŻONE W OBSZARZE ŻOLIBORZ
POŁUDNIOWY / POWĄZKI
1. Rewitalizacja ul. Przasnyskiej – Odcinek
Projekt
ul. Przasnyskiej między ul. Rydygiera a Krasińskiego miejscami wygląda katastrofalnie:
nr 3
zdewastowane trawniki, krzywy chodnik, chaotyczne parkowanie. Ponieważ w najbliższych
latach nie przewiduje się jego remontu, a jest to, jak by
nie patrzeć, jedna z ważniejszych ulic Żoliborza Południowego, którą codziennie przemieszczają się tysiące mieszkańców,
chcemy poprawić jej funkcjonalność i estetykę.
2. Miejsca parkingowe na ul. Rydygiera – DeProjekt
ficyt miejsc parkingowych to jedna z bolączek wielu mieszkańców. Spowodował
nr 4
on rozjeżdżenie większości trawników po
północnej stronie ulicy. Celem projektu jest
usankcjonowanie parkowania na odcinku między ul. Anny
German a Instytutem Chemii Przemysłowej. Może tam
powstać 15 wygodnych, ukośnych miejsc. Na tym odcinku
pas drogowy jest na tyle szeroki, że da się zmieścić i parking,
i chodnik, i szeroki trawnik.

3. Zagospodarowanie Zieleńca Linearnego śladem dawnej bocznicy kolejowej na Żoliborzu
Projekt
Południowym – Trzeci z kolei mały projekt,
nr 2
dzięki któremu najbardziej zdewastowana
poprzemysłowo część Żoliborza powoli zaczyna
odżywać. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu były tam
nieprawdopodobne chaszcze i tony śmieci, dziś da się już
tamtędy przejść. Naszą wizją jest leśna droga prowadząca
przez środek Żoliborza Południowego do zaplanowanej tam
szkoły. Oddając głos na powyższe trzy projekty (mieszczą
się w budżecie), przybliżasz jej realizację.

KUCHNIE ŚWIATA

Sushi, jakie znamy przebyło długą drogę, zanim stało
się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dań świata.

Pierwsze sushi w niczym nie przypomina jej aktualnej formy. Była to
sfermentowana ryba z ryżem i solą.
Tak przygotowana ryba bardzo długo
nie traciła na świeżości i dzięki temu
można ją było długo przechowywać.
Sushi przez stulecia ewoluowało do
postaci, jaką znamy teraz. Japończycy do perfekcji dopracowali każdy
szczegół tego na pozór prostego dania. Począwszy od ryżu, każdy składnik
musi być pieczołowicie przygotowany,
wyselekcjonowany i świeży, aby całe
danie stało się doskonałą kompozycją
smaków.
W Polsce sushi zagościło już na dobre,
a restauracje prześcigają się w coraz
wymyślniejszych pozycjach i smakach.
Nie tylko samo sushi cieszy się ogromną popularnością. Także dania, zupy
czy przystawki cieszą podniebienia
wielu Polaków. W błyskawicznym tempie rośnie zainteresowanie zupami ramen, japońskimi daniami z kaczki czy
makaronem udon. Wciąż rośnie grupa
fanów kimchi (ostre kiszone warzywa),
oraz smakoszy pierożków gyoza.
Ten Sushi działa i rozwija się nieustannie już od przeszło 9 lat. Przez te lata
również nie próżnowało i doskonaliło
swoje receptury. W aktualnej odsłonie naszego menu, dość szeroko zajmujemy się kuchnią japońską. Znaleźć
można u nas rozmaite zupy, ciekawe
przystawki, sałatki, dania w klasycznych japońskich smakach, desery
czy gotowe zestawy przygotowane
specjalnie dla kobiet oraz dla najmłodszych miłośników tej sztuki kulinarnej.
Jednak przede wszystkim serwujemy sushi na najwyższym poziomie,
ze świeżych orientalnych składników
i przypraw.
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www.tensushi.pl
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miejsca, gdzie można zjeść posiłek z rodziną, jak
i takie, które będą idealne na spotkanie biznesowe czy
towarzyskie. W architekturze stawiamy na przestronność, dużą ilość zieleni i elegancję. Projektujemy
w tych miejscach także przestrzenie dla dzieci oraz
miejsca do przeprowadzania kulinarnych eventów, pokazów itp. – dodaje. Dzięki tej zmianie pełna oferta
restauracji zostanie zlokalizowana na I piętrze
centrum, wydzielona i odizolowana aranżacyjnie od
reszty obiektu. Na parterze pozostaną jedynie lokale
Bierhalle i Street, zlokalizowane w drugim skrzydle
budynku. W nowej strefie pojawi się osiem restauracji, z czego największa będzie liczyła do 1 200 mkw.
– zostanie wyposażona w szklaną fasadę, taras oraz
przeszklenia od góry do dołu. Ponadto przebudowane
zostaną wejścia z parkingu oraz świetlik (nad Dining
Plaza powstaną dodatkowo dwa nowe świetliki), przy
nowej strefie restauracyjnej pojawi się piąty kompleks toalet, a w pobliżu salonu C&A – nowe wejście
do fitness clubu Calypso.

Teren zewnętrzny

ARKADIĘ CZEKA IMPONUJĄCA ROZBUDOWA
Największe warszawskie centrum handlowe przejdzie spektakularną
przemianę. Projekt oparty jest na koncepcji „Destinations”, czyli
wyjątkowych miejsc spotkań.
Miło spędzić czas

– Klienci coraz częściej odwiedzają centra handlowe,
by spotkać się ze znajomymi, zjeść, pójść do kina
– miło spędzić czas, a nie robić zakupy w pośpiechu – mówi Jakub Skwarło, Director of Operations na
Europę Centralną. – Unibail-Rodamco tworzy takie
udogodnienia dla swoich gości, które uczynią wizyty
w obiektach przyjemniejszymi lub nawet staną się
celami samymi w sobie.

Arkadia się powiększy

Ogromne zmiany w ciągu najbliższego roku czekają
warszawską Arkadię. Przebudowa zacznie się w czerwcu 2016 roku, a jej zakończenie zaplanowano na

czerwiec 2017. W wyniku prac obiekt zyska 2 tys.
mkw., a rozbudowa obejmie łącznie aż 9 tys. mkw.
Nastąpi m.in. wysunięcie głównej fasady do przodu,
w stronę Ronda Radosława, usprawnienie pionowych
ciągów komunikacyjnych (wind i schodów), a przede
wszystkim – pojawi się nowa przestrzeń dla sklepów
i restauracji.

Dining Plaza

W 2014 roku strefa restauracyjna w Arkadii została wyremontowana i odnowiona, by zapewnić jeszcze
większą wygodę klientów. Teraz w centrum powstanie
dodatkowa przestrzeń gastronomiczna z indywidualnymi
lokalami restauracyjnymi, tzw. Dining Plaza. – To
niezwykła aranżacyjnie, różnorodna i bogata pod
względem oferty przestrzeń restauracyjna, wydzielona od reszty centrum handlowego – wyjaśnia Jakub
Skwarło. – Strefy Dining Plaza są zaprojektowane
w taki sposób, by klienci znaleźli w nich zarówno

Na terenie zewnętrznym powstaną m.in. bezpłatny,
oryginalny plac zabaw dla dzieci, wymieniona zostanie
fontanna na dziedzińcu, a liczba miejsc rowerowych
będzie maksymalnie powiększona. Cyklistów ucieszy też
zapewne fakt, że miejsca parkingowe dla jednośladów
będą zadaszone i wyposażone w monitoring. Dodatkowo
przed Arkadią powstaną liczne strefy zieleni, z miejscami wypoczynku, a dostęp do centrum z przystanków
czy postojów taksówek znacząco się ułatwi.

Flagowy H&M i zmiany w infrastrukturze

Aż o 1 200 mkw. powiększy się w wyniku rozbudowy salon
H&M, który stanie się flagowym sklepem marki – będzie
liczył łącznie 3 900 mkw. na trzech poziomach – i na
pierwszym piętrze zyska 7-metrową fasadę. Dla wygody
klientów lokal podczas przebudowy będzie czynny cały
czas, a remont będzie przebiegał etapami.

Bogata oferta Arkadii

Arkadia od samego początku istnienia dba o bogatą,
różnorodną i unikalną ofertę – stąd ogromny wybór
marek zarówno polskich, jak i zagranicznych. Również
wiele nowych marek (bardzo często ich flagowe salony)
pojawiło się w obiekcie. Duża liczba lokali i stref
przeszła remonty i renowacje. W ostatnim czasie pojawiły się w Arkadii flagowe salony marek takich jak:
Zara, Massimo Dutti, ISpot czy Converse.
Prace związane z rozbudową i rearanżacją centrum
będą prowadzone tak, aby zgodnie z polityką czterech
gwiazdek nie zakłócały normalnego jego funkcjonowania i w jak najmniejszym stopniu wpływały na komfort
odwiedzających je klientów.
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MICHAŁ
LEHR-KOWALSKI

PARK FOSA I STOKI CYTADELI
Z CYKLU: W ZIELONE GRAMY

Tym razem udajemy się w okolice Cytadeli Warszawskiej. Jest to
obiekt o sporym uroku estetycznym i wielce paskudnej historii.

Jej budowę rozpoczęto w 1832 r. z rozkazu cara
Mikołaja I na terenach zajmowanych przez ówczesny Żoliborz. Zburzono wszystkie budynki
i postawiono gigantyczną budowlę obronną,
której celem była nie tylko obrona przed potencjalnym najeźdźcą z północy, ale także przed
mieszkańcami Warszawy. Już w roku 1843 na
Cytadeli stacjonowało ponad 5000 żołnierzy,
którzy mieli do dyspozycji 247 dział, a już po kilku latach dwa razy więcej. W ciągu następnych
lat rozbudowywano system obronny o kolejne forty połączone z Cytadelą, obowiązywał
kompletny zakaz budowania czegokolwiek na
ogromnych terenach wokół. Dopiero 20-lecie
międzywojenne przyniosło zmianę, która zaowocowała powstaniem tego Żoliborza, który
znamy dziś.

Dopiero w 1950 roku wzdłuż murów Cytadeli zlokalizowany
został teren zielony o niezbyt wdzięcznej nazwie „Park Fosa
i Stoki Cytadeli”, stworzony według projektu Zygmunta Stępińskiego i Krystyny Onitzchowej. W owym czasie zajmował
ten teren sad owocowy, co zresztą do dziś jeszcze można
zobaczyć, ponieważ znajdują się tu wciąż liczne jabłonki. Teraz
jest to miejsce schadzek dla psów, ich właścicieli i żab, które
licznie zasiedlają piękny staw z dwoma fontannami. Stół do
ping ponga, urządzenia do ćwiczeń i inne obiekty o dziwnych

kształtach i funkcjach zależnych od wyobraźni użytkownika,
przyciągają osoby dbające o ciało. Trawniki wokół stawu zachęcają do opalania, a linearny układ parku do spacerów.
Teren parku przylega do okolicy al. Wojska Polskiego, na
której odbywa się co tydzień Targ Śniadaniowy. Warto więc
połączyć sobotnie rozkosze kulinarne ze spacerem wzdłuż
murów Cytadeli, a nawet rozłożyć kocyk i zrobić piknik w trochę
spokojniejszej atmosferze starych drzew, trawy i ceglanych
murów pamiętających XIX w.

reklama

Dla ciekawych świata, szkoła językowa blisko domu!

ul. Rydygiera 11/lokal usługowy nr 7
Telefon: 786 29 56 78
e-mail: biuro@academyoflanguage.pl
www.academyoflanguage.pl
Zapraszamy na kursy LATO 2016
Półkolonie - Warsztaty językowo-kulturowe -Zajęcia indywidualne i grupowe – Lekcje pokazowe
ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI, PORTUGALSKI, POLISH FOR FOREIGNERS
Dzieci, młodzież, dorośli, kursy ogólne, specjalistyczne, z języka biznesu, egzaminacyjne
Grupy 2-6 os. i kursy indywidualne u nas lub w dogodnym miejscu: domu, szkole, firmie oraz online, w godz. 7-21
Zapewniamy materiały, e-dziennik, konsultacje w razie nieobecności, bezpłatne zajęcia dodatkowe
Wyróżnia nas stały kontakt z kursantem, dbałość o klienta i wysoce wykwalifikowani lektorzy polscy i native speakerzy
Inne usługi językowe: tłumaczenia, edycja i proofreading, audyt językowy, doraźna pomoc językowa

Zapraszamy przez cały rok, zniżki nawet do 20%!

PORADNIK
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MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

CZYLI KIEDY TRZEBA UZYSKAĆ ZGODĘ NA WYCINKĘ
DRZEW I KRZEWÓW

Mając dobro nas wszystkich na uwadze, mieszkańcy postanowili walczyć o tereny zielone w tej okolicy. Można zauważyć
wiele ruchów oddolnych, zmierzających do obrony istniejącej
już roślinności i mających na celu posadowienie nowych nasadzeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że zieleni jest tu wciąż
za mało, dlatego też wielu z nas przeciwstawia się wycinaniu
tego, co jeszcze udało się ocalić.
reklama

ul. Wilcza 11

www.edamame.pl
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MATEUSZ
DURLIK

CHROŃ ZIELONE,
Zielony Żoliborz - tak w jednej ze swoich piosenek
śpiewał Muniek Staszczyk. Przechadzając się
jednak po Żoliborzu Południowym nietrudno
zauważyć, że słowa znanej piosenki nie
znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.

TU SIĘ ŻYJE

POCZTA OWOCOWA

HIT NA ŻOLIBORZU POŁUDNIOWYM

W celu ochrony zieleni przed nieuzasadnioną wycinką art. 83
ust. 1 ustawy z 17 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
przewiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na usunięcie
drzew i krzewów. W nielicznych tylko przypadkach możliwe
jest działanie bez zgody właściwego organu. Może to nastąpić
m.in. w przypadku krzewów, których wiek nie przekracza 10
lat czy drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie
przekracza 35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 25 cm (w
przypadku pozostałych drzew).
O wydanie stosownego pozwolenia należy zwrócić się do wójta,
burmistrzaalboprezydentamiasta,awprzypadku gdyzezwolenie
dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
wpisanejdorejestruzabytków–dowojewódzkiegokonserwatora
zabytków. Wnioskodawcą może być właściciel nieruchomości, jej
posiadacz (o ile ma zgodę jej właściciela) oraz właściciel urządzeń
służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary,
gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku
wnioskuzłożonegoprzezużytkownikawieczystegolubposiadacza
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Konsekwencją usunięcia drzewa bez wcześniejszego uzyskania
stosownego zezwolenia jest obowiązek zapłaty przez posiadacza nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym
była mowa wyżej, kary pieniężnej. Uiszczenie kary następuje
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.
A jaka jest wysokość kary? Ustawodawca określił ją jako
dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Karze
podlega także uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie jego korony. Za takie działanie może
zostać nałożona kara w wysokości równowartości opłaty za
usunięcie drzewa pomnożona przez 0,6.
Warto zatem gruntownie przemyśleć kwestię wycinki zanim
przystąpi się do działania, bowiem jej skutki mogą nie tylko
wpłynąć na walory estetyczne nieruchomości i jej okolicy, ale
i sięgnąć do naszego portfela.

Któż z nas nie korzystał z usług poczty kwiatowej,
komfortowej przesyłki kwiatów pod wskazany
przez siebie adres? Zakładam, że niewielu z nas.
Od kilku dni na Żoliborzu Południowym mamy coś zupełnie
nowego – pocztę owocową. Sklep „Owoce i Warzywa” zlokalizowany przy ul. Rydygiera, uruchomił możliwość telefonicznego
zamawiania koszy z owocami - do firmy, do domu, gdziekolwiek
będziemy chcieli. Dla mnie to świetna wiadomość, ponieważ
często wraz z rodziną kupujemy dużo owoców (wszystkie zjadamy, nic się nie marnuje :)). Tym razem możemy wybrać sobie
kosz owoców i po prostu zamówić go do domu lub biura.
Wiele lat temu, pracując w Skandynawii, spotkałem się z bardzo
miłą praktyką. W każdy piątek do firmy, w której pracowałem,
przywożone były kosze pełne owoców, z których pracownicy

bardzo chętnie korzystali. Być może podobna praktyka przyjmie się również u nas (w wielu miejscach już to funkcjonuje).
Z deklaracji wścieli sklepu wynika, ze dostawy będą odbywały
się na całym Żoliborzu, a nie tylko w okolicy sklepu. Na początek będziemy mieli do dyspozycji trzy kosze o różnych wielkościach. W późniejszym czasie ich liczba zapewne wzrośnie. Po
cichu marzy mi się również poczta koktajlowa. Chciałbym mieć
możliwość zakupu gotowych produktów do zrobienia różnych
rodzajów koktajlów, być może właściciele również pochyla się
nad tym pomysłem.

Zamówienia można składać telefonicznie
pod nr 515 916 217
lub osobiście w punkcie „Owoce i Warzywa”
na ul. Rydygiera 13 lokal U13.

KOLEJNOŚĆ PROJEKTÓW
NA LISTACH DO GŁOSOWANIA
W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY
14 - 24 czerwca 2016 r.

8
9
10
11

głosować można tylko raz i tylko
w jednym obszarze wybranej
dzielnicy m.st. Warszawy.

12
13
14

głosować można na jeden lub więcej
projektów o łącznej wartości przypisanej
jako limit dla danego obszaru
( na Żoliborzu tj. 475.000,00 zł)
głosować można osobiście za pomocą
papierowej karty do głosowania lub internetowo.

15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4

Głosowanie internetowe:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

5
6

wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć
osobiście w Urzędzie Dzielnicy okazując dokument
stwierdzający tożsamość głosującego.
Nie ma możliwości przyniesienia karty w imieniu
innej osoby.

GŁOSOWANIE W URZĘDZIE
DZIELNICY ŻOLIBORZ

sobota, niedziela (18, 19 czerwca)
w godz. 10.00 – 14.00.

Na skróty do parku! Chodnik w śladzie przedeptu do Parku
Żeromskiego
Wzbogacenie oferty czytelniczej o nowe zbiory oraz oferty
kulturalnej bibilioteki publicznej w obszarze Żoliborz Centralny
Montaż progu zwalniającego prędkość na jezdni Placu Inwalidów
Zorientowany Żoliborz - Żoliborz Centralny
"Zdrowie od stóp do głów"
Anna German, Anna Jantar, Czesław Niemen - koncert
przebojów gwiazd Żoliborza
Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Żoliborza
Bezpieczne szkoły w dzielnicy Żoliborz, bezpieczne dzieci
Montaż monitorów o czasie do odjazdu metra nad
wejściami do stacji pl; Wilsona
Uwolnić Śmiałą! Udrożnienie Śmiałej na odcinku bibioteka publiczna - al. Wojska Polskiego 12
Frutti Per Tutti - sad przy Cytadeli
Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla
rodziców! - Żoliborz
Żoliborz moja mała ojczyzna - Warsztaty dla młodzieży
Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego:
przeście dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe
Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu
Potańcówka międzypokoleniowa na Żoliborzu
Parkowanie bezpieczne dla samochodu bezpieczne dla drzew
Otwarty Dom
Boule na Żoliborzu
Rewitalizacja łąki w parku Fosa
Cykl koncertów w Kinie Tęcza
Poszerzenie chodnika na zakręcie ul. Mierosławskiego nr 13, 15

Marymont-Potok-Żoliborz Dziennikarski
Rowerowy Żoliborz - Dziennikarski i Marymont
Poidełko wody pitnej dla dorosłych,dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej
Wolna wola – nauka odpierania manipulacji
mieszkańców Żoliborza
Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Krasińskiego I Gwiaździstej
od końca uliczki parkingowej do ul. Promyka
Frutti Per Tutti - sad przy pętli na Potockiej
Zorientowany Żoliborz - Marymont, Potok, Żoliborz Dziennikarski
Posadzenie grabów kolumnowych wzdłuż ul. Mickiewicza

9
10

Biblioteka nr 111. Zakup książek i audiobooków w 2017 r.
Ciszej na Kępie Potockiej
Rewitalizacja toru rowerowego na Kępie Potockiej Pumptrack Żoliborz
Udar mózgu? Demencja? O co chodzi, jak z tym żyć? Nie
boimy się! szkolimy się!
Gra planszowa / zestaw-integracja, ćwiczenie pamięci,
funkcji poznawczych, wsparcie rodzin, w któych wystąpił
udar mózgu / demencja
Sady Żoliborskie - Zatrasie

12

13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

codziennie w godzinach pracy Urzędu
tj: poniedziałek 8.00 – 18.00,
wtorek – piątek 8.00 – 16.00
dodatkowo

Patroni naszych ulic

7
8

11

NOWE ZASADY
GŁOSOWANIA PAPIEROWEGO !

Żoliborz Centralny

16

Seria zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci na Kępie Potockiej

Bezpieczna droga do SP267
Boule na Sadach
Modernizacja zatoki parkingowej przy ul. Włościańskiej
Bezpieczne przejście dla pieszych przy Broniewskiego 26
Bezpieczna Elbląska – nowe przyjazne rondo
Dodatkowy przystanek tramwajowy przy ul.Broniewskiego
Plac zabaw "Na czterech łapach" - Żoliborskie wybiegi dla psów
Poidełko wody pitnej dla dorosłych,dzieci I zwierząt Żoliborz Sady
Atrakcyjna zieleń wzdłuż ulicy Broniewskiego
Nowe oświetlenie bezpiecznej drogi do SP267
Rozbudowa ścieżek i doświetlenie skweru przy WIML
Żoliborska Noc Muzeów
Rekreacja dla seniorów w parku "Sady Żoliborskie";
Łączymy pokolenia
Zakup książek i organizacja spotka ń autorskich
w bibliotekach przy ulicy Broniewskiego 9a
Miejsca postojowe oraz dodatkowy ciąg pieszy dla Szkoły
Podstawowej Nr 92
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Powązkowskiej - od ul. Sybilli
do ul. Krasińskiego

koszt
projektu

4 000,00
20 300,00
40 000,00
35 000,00
22 250,00
75 000,00
77 000,00
2 900,00
70 000,00
132 000,00
25 000,00
45 000,00
17 500,00
7 400,00
125 000,00
262 000,00
5 000,00
133 620,00
95 651,54
12 300,00
46 900,00
64 500,00
26 000,00

85 300,50
20 000,00
11 600,00
30 000,00
27 600,00
18 125,00
43 000,00
5 000,00
9 000,00
150 000,00
180 000,00
3 000,00

20 000,00
80 000,00
21 300,00
111 965,00
35 000,00
86 000,00
450 000,00
23 370,00
65 000,00
408 007,94
13 000,00
288 732,00
81 500,00
205 000,00
14 600,00
39 400,00
285 000,00

Żoliborz Południowy-Powązki
1
2

Budowa skweru Anny German
Zagospodarowanie Zieleńca Linearnego śladem dawnej
bocznicy kolejowej na Żoliborzu Południowym

3
4
5

Rewitalizacja ul. Przasnyskiej
Miejsca parkingowe w ul. Rydygiera
Życzliwość wobec kobiet w ciąży dla mieszkanek Żoliborza

www. zoliborz.org.pl
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

44 846,00
80 000,00
320 000,00
72 000,00
2 900,00

