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PIEKARNIA

RESTAURACJA

SKLEP

ŚWIEŻY WYPIEK
7 dni w tygodniu

UROZMAICONE ŚNIADANIA
serwowane przez cały dzień
/zawsze świeże pieczywo/

GARMAŻERKA
tradycyjna i nowoczesna
/domowe zupy, dania
obiadowe oraz dania witalne –
idealne jako dodatek albo
pożywny, zdrowy lunch
lub kolacja na wynos/

Ręcznie formowane
DŁUGODOJRZEWAJĄCE CHLEBY
na naturalnych zakwasach
BAGIETKI na zakwasie
Tradycyjne BAJGLE
Oryginalne
DOMOWE CIASTA
/również bez mąki – z mielonymi
migdałami i orzechami/
DROŻDŻOWE BUŁECZKI
z malinami i jagodami
WYSOKOBIAŁKOWE BUŁECZKI
bezglutenowe z masa hariną,
ekologicznym twarogiem i fetą
/idealne dla dzieci/

LUNCHe i OBIADY
inspirowane kuchnią
całego świata
NATURALNE PRODUKTY
od mazowieckich rolników
pełne witamin KOKTAJLE
100 % owoców i warzyw
/również wysokobiałkowe
koktajle dla sportowców/
AUTORSKIE DRINKI
ze świeżymi owocami
KARTA WIN
dobrana do menu

fot. Tomasz Ślęzak

Szanowni Żoliborzanie!
Po kilku miesiącach mroku i zimna, nadeszła wiosna. Lubię pisać
o pogodzie, szczególnie ładnej, ale już od jakiegoś czasu wiem, że
czytelników miesięcznika nie bardzo to interesuje. Przekułem zatem
swoją pogodową fiksację na artykuł o zielonych zakątkach naszej
dzielnicy. Pierwszy wybór pada na nieoczywiste plac Lelewela i skwer
Newerlego. Kim byli ci panowie i jakie atrakcje kryją się w miejscach
nazwanych ich nazwiskami, dowiecie się z artykułu wstępnego
do cyklu wiosenno-letniego o parkach i terenach rekreacyjnych
dzielnicy.

TRADYCYJNE SERY
ekologiczny twaróg
polskie sery zagrodowe
jakościowe sery zagraniczne

Jak wiadomo, pogoda – niepogoda, pies na spacer iść musi. Dbałość
o atrakcyjność wizualną i zapachową skwerów, parków i chodników
to obowiązek każdego opiekuna czworonoga. Jak się okazuje,
Żoliborz jest pod tym względem dzielnicą całkiem przeciętną
i okupowaną przez liczną grupę leni. Co grozi za odchodową
niefrasobliwość, pisze Małgosia Buczkowska w sekcji porad
prawnych.

DOMOWE DIPY I PASTY
/hummus, roślinny majonez,
domowe pasty curry, autorskie
pesto bez konserwantów
i wiele innych …/

Wiosną, w słoneczne dni, rodzi się nowe życie. I trzeba to życie
potem jakoś ogarnąć – wysłać do żłobka czy przedszkola. Sam ojciec
założyciel GNŻ, również ojciec żywiciel rodziny, czyli Mateusz Durlik,
podpowiada, gdzie można wysłać pociechy, gdy już trochę podrosną,
tworząc imponującą listę tego typu instytucji.

SELEKCJA JAKOŚCIOWYCH WIN

Kończę pogodą dla bogaczy. UM Warszawy chce przeznaczyć kolejne
setki milionów na wykonanie Trasy Krasińskiego w całości, a nie
w etapach (w części praskiej). Już nie 700 mln na most i fragment
trasy, a 1,2 mld złotych! Jak sypać cudzą kasą, to po całości! Tym
akcentem, optymistycznym jak letnia ulewa, zapraszam do lektury.

DEGUSTACJE DLA KLIENTÓW
/serów, win, pieczywa/

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny
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MATEUSZ
DURLIK

Wprowadzając się w 2013
roku na Żoliborz Południowy,
będąc jednocześnie rodzicem
rocznego dziecka, zastanawiałem
się nad tym, gdzie i jak szukać
odpowiedniego żłobka dla
pociechy. Nie mieszkałem
wcześniej na Żoliborzu i moja
wiedza w tej materii była
najwyżej słaba, a powiedziałbym
nawet, że zerowa.
Nieznajomość dzielnicy i brak znajomości
wśród mieszkańców powodowały, że nie
miałem pojęcia od czego zacząć.
Dodatkowo, po niedawnej nowelizacji ustawy dotyczącej szkolnictwa, zmienia się wiek,
w którym dzieci trzeba było posłać do szkoły.
Teraz rodzice mają wybór, czy zrobić to w wieku 6 czy 7 lat, i pewnie część z nich zdecyduje
się na posłanie pociech do szkół w wieku 6
lat, ale część zdecyduje się na zostawienie
dzieci w przedszkolu do siódmego roku życia,
co spowoduje deficyt miejsc w placówkach
publicznych dla 3-latków.
Jest oczywiście Internet, w którym można
znaleźć „ściągawkę”, ale po pierwsze, nie ma
jednego dokumentu, w którym mógłbym
znaleźć te miejsca, po drugie, nawet gdyby
coś takiego się znalazło, to trudno powiedzieć, co to za miejsca i jak wychowawcy
podchodzą do dzieci.
Aby oszczędzić kłopotu rodzicom, którzy podobnie jak ja w 2013 roku, teraz wprowadzają
się do dzielnicy lub po prostu potrzebują informacjiotakichplacówkach,poniżejprzygotowałem krótki przegląd wybranych żłobków i przedszkoli niepublicznych, które osobiście odwiedziłem, w których rozmawiałem z opiekunami.
Oczywiście każdy rodzic ocenia placówki przez
pryzmat własnej koncepcji na wychowywanie
dzieci i tego nie byłem w stanie zweryfikować,
ale placówki, w których byłem, zrobiły na mnie
pozytywne wrażenie.

NAZWA DZIAŁU

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI
Mambaleu
Punkt Przedszkolny Małgorzata
Sulikowska
ul. Pogonowskiego 21/1
malgosia@mambaleu.com
www.mambaleu.com

LaliBam
Przedszkole muzyczno-językowe
i żłobek muzyczny
ul. Kossaka 12
www.lalibam.pl
biuro@lalibam.pl
tel: 514 828 731, 514 828 730

Radosna Planeta
al. Wojska Polskiego 20
www.radosnaplaneta.com
info@radosnaplaneta.com
tel: 22 633 2240, 519 776 734

Baby Space
ul. Zygmunta Krasińskiego 59
www.babyspace.pl
info@babyspace.pl
Kraina Czarów
ul. Literacka 19
www.krainaczarow.pl
przedszkole.kraina.czarow@gmail.com
Punkt Przedszkolny Dotti Pelotti
ul. Tucholska 21
dottipelotti@gmail.com
Akademia Uśmiechu
ul. Ks. J. Popiełuszki 16
www.przedszkola.academyinternational.pl
zoliborz@przedszkola.pl
Klub Bambino
ul. Broniewskiego 8A
www.klubbambino.pl
klub.bambino@wp.pl
Przyjaciele Żyrafy
ul. Ks. J. Popiełuszki 14
www.przyjacielezyrafy.pl
przyjaciele.zyrafy@gmail.com
Wieża Jeża
ul. Jana Kozietulskiego 37/1
mnowak@wiezajeza.pl
www.wiezajeza.pl

Baby Room Preschool
ul. Rydygiera 15 A
www.babyroom.edu.pl
tel: 607 617 417, 509 123 669

Centrum Rozwoju Dziecięcy Kącik
ul. Broniewskiego 28
www.dzieciecykacik.waw.pl
zoliborz@dzieciecykacik.waw.pl
tel: 501 764 897

Niepubliczne Przedszkole
„ZdrowoJeż”
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 16
zdrowojez@gmail.com
www.zdrowojez.przedszkolowo.pl
Żłobek Jak w Ulu
ul. Dembińskiego 10
www.jakwulu.com.pl
info@jakwulu.com.pl
Przedszkole Kraina Marzeń
ul. Kolektorska 10
przedszkolekmwarszawa@gmail.com
www.krainamarzen.net
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HISTORIA

ANNA
CZARNOCKA

„ODWLEKANE PORZĄDKI”
MARCIN BORKOWSKI

Książka Marcina Borkowskiego opowiada
żoliborskie historie, w których przejrzeć
się może kilka pokoleń mieszkańców.
Żoliborz przedwojenny i obecny, czas
budowania i czas zniszczenia. Opowieść o
budynkach, których już nie ma, o ulicach,
o niezmiennych nazwach i przebiegu,
o ogrodach, koloniach WSM, liceum
Sempołowskiej, barze „Sady”...
Jeśli ktoś pamięta budkę telefoniczną
na rogu Braci Załuskich i Broniewskiego,
niech sięgnie po tę książkę, będzie
miał okazję do uśmiechu i całkiem
prawdopodobnego wzruszenia.
Autor urodził się w roku 1962, uczęszczał do LO im. Sempołowskiej, wychował na Żoliborzu. W jego opowieściach
historia przeplata się z fikcją. Fikcja jest tak wiarygodna, że
mogłaby się wydarzyć, a prawda wzbudza ciągle emocje,
co można było zauważyć na wieczorze autorskim, który
odbył się w marcu w sklepie-galerii SHYSHKA na (oczywiście) Żoliborzu.

i gościom, z których część okazała się znajomymi z liceum.
Spotkanie współprowadził wydawca „Odwlekanych porządków” Paweł Dunin-Wąsowicz. Było bardzo lokalnie,
wielowątkowo i ciekawie. Taka jest ta książka. Warto zrobić
długo odwlekane porządki, poszperać na strychu, w piwnicy,
w pudełku ze starymi rodzinnymi zdjęciami, może uda się
znaleźć fragment dawnej tajemnicy.

Licznie zgromadzeni goście dopytywali o szczegóły powieści, zarówno topograficzne, jak i historyczne. Skończyło się
to barwnymi rozmowami o przeszłości bliskiej autorowi

Książkę Marcina Borkowskiego można kupić na www.lampa.
art.pl lub przespacerować się na ul. Gen. Zajączka 15 do
sklepu SHYSHKA.
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JAK ZBUDOWAĆ FORMĘ NA LATO

MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

CZYLI 30-MINUTOWY TRENING POD PRĄDEM Z FIT FACTORY!
Czym jest trening EMS i na czym on polega?

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO,

CZYLI TEMAT WAGI CIĘŻKIEJ I BARDZO ISTOTNEJ

W ostatnim czasie pojawiła się wiadomość, że trwają prace nad uchwaleniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla rejonu ulicy Burakowskiej.
Jedna z planowanych koncepcji zakłada wybudowanie na przedłużeniu tej właśnie
ulicy mostu nad torami kolejowymi, przeznaczonego dla ruchu kołowego.
Nie wchodząc w szczegóły dotyczące tego, czy konsultacje
społeczne w tym zakresie już się rozpoczęły oraz czy wybudowanie tej przeprawy jest mniej czy bardziej prawdopodobne,
warto zastanowić się nad podjęciem już na etapie planowania
działań zmierzających do wykluczenia z MPZP proponowanej
przeprawy kołowej, która w istotny sposób zmieni dotychczasowy charakter tej części Żoliborza.
Formalnie rzecz biorąc, MPZP jest aktem prawa miejscowego,
przyjmowanym uchwałą rady m.st. Warszawy. Plan ten określa
przeznaczenie danego terenu, sposób jego zagospodarowania
i zabudowy, a także inwestycje celu publicznego, które mogą
zostać na danym obszarze zrealizowane. MPZP jest podstawą
do późniejszego wydawania decyzji administracyjnych, m.in.
dotyczących zabudowania danego obszaru, zawiera bowiem
wiele szczegółowych informacji, na przykład. o dopuszczalnej
wysokości budynków, wskaźniku zabudowy oraz zasadach podziału nieruchomości. MPZP mówi określa również, co właściciele nieruchomości mogą na nich wybudować, jaką działalność
prowadzić i wreszcie: czy powinni się liczyć z ewentualnością
wywłaszczenia, na przykład z powodu przejęcia gruntu pod
drogę publiczną.
A dlaczego procedurze uchwalenia MPZP należy poświęcić choć
chwilę uwagi? Po uchwaleniu plan ten będzie niezwykle trudno
zmienić, zaś jego postanowienia będą służyły za podstawę dla

wydawania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, również
budowę przeprawy kołowej. Nawet jeżeli w chwili uchwalania
planu miejscowego nie będzie konkretnego zamiaru realizacji tego rodzaju inwestycji, to uwzględniając ją w MPZP, daje
się potencjalnemu przyszłemu inwestorowi zielone światło
na jej realizację.
A dlaczego plan miejscowy jest tak trudno zmienić? W polskich warunkach prawnych obowiązuje zasada dokonywania zmiany aktów stanowienia prawa w tym samym trybie,
w jakim je uchwalono. W przypadku MPZP konieczne byłoby
ponowne podjęcie przez radę miasta uchwały o przystąpieniu
do sporządzania zmiany MPZP, przeprowadzenie stosownych
konsultacji, wyłożenie projektu zmian i podjęcie wszystkich
innych kroków procedury planistycznej. Co więcej, nawet jeżeli udałoby się przekonać miejskich radnych do ponownego
pochylenia się nad tym problemem, to procedura zmiany
trwałaby prawdopodobnie na tyle długo, że mogłoby nie
udać się powstrzymać budowy zaplanowanej przeprawy
kołowej.
Podsumowując, wskazać należy, że mimo iż wpływu na uchwalenie MPZP nie mamy, warto podjąć kroki zmierzające do wyeliminowania z niego niekorzystnych dla nas rozwiązań, na przykład
tych. dotyczących przeprawy kołowej, bo późniejsza obrona
naszych interesów może okazać się niemożliwa.

Trening EMS to rewolucja w podejściu do ćwiczeń. EMS to
w skrócie elektrostymulacja mięśni, dzięki której zastępujemy grawitację oraz ciężary impulsem. Podczas tradycyjnego
treningu impuls do mięśnia jest wysyłany przez mózg, podczas treningu EMS impuls jest wysyłany z urządzenia i trafia
bezpośrednio we włókna mięśniowe szybkokurczliwe. Dzięki
czemu częściowo możemy oszukać nasze mięśnie i zrobić
bardzo efektywny trening w bardzo krótkim czasie, nawet
w 30 minut.

Jakie efekty możemy osiągnąć
ćwicząc w ten sposób?

Efekty możemy osiągnąć takie, jakie tylko chcemy: zrzucenie
zbędnych kilogramów, modelowanie sylwetki, poprawienie
siły, wydolności, szybkości. Co więcej, trening EMS nie tylko
kształtuje wymarzoną sylwetkę, redukuje tkankę tłuszczową
i cellulit, ale również wzmacnia wszystkie mięśnie stabilizujące
odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
Przyspiesza metabolizm, łagodzi bóle pleców oraz, jak sami
Klienci mówią, poprawia samopoczucie.

Jak szybko można osiągnąć pożądane efekty?

Wszystko zależy od organizmu, ale w porównaniu z ćwiczeniami na siłowni, na przykład: spalanie tkanki tłuszczowej jest
trzy razy szybsze. Podczas półgodzinnego treningu przeciętna
osoba jest w stanie spalić około 500 kcal, a widoczność rezultatów jest już po 6-8 sesjach treningowych.

Dla kogo jest trening EMS?

Trening EMS jest przede wszystkim dla osób, które cenią sobie czas i chcących szybkich efektów. Dla osób, które chcą
być aktywne fizycznie, wystarczą dwie sesje treningowe
w tygodniu. Z treningów EMS korzystają także zawodowi
sportowcy, m.in.: piłkarze Realu Madryt, mistrzowie świata
w boksie bracia Klitschko, najszybszy człowiek świata Usain Bolt czy polscy siatkarze. W EMS FITFACTORY regularnie
ćwiczy Mikołaj Luft – wielokrotny mistrz Polski w Triathlonie,
zawodnik PRO IRONMAN.
Jednak, jak przy każdej aktywności fizycznej, tak i przy treningu EMS istnieje szereg przeciwwskazań. Dotyczą one kobiet
w ciąży, ale także osób z rozrusznikiem serca, cierpiących na
padaczkę, czy choroby nowotworowe.

Ile kosztuje ta kosmiczna technologia?

Za jedną sesję treningową płacimy od zera do 150 zł. Dlaczego
zero? Jeśli przychodzi do nas klient, który jeszcze się waha,
robimy trening pokazowy, po którym większość z nami zostaje. Cena karnetu zależy od ilości treningów i waha się po-

między 115 a 150 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to trening
z trenerem personalnym jeden na jeden, który dopasowuje
trening do każdego Klienta, aby osiągnąć pożądane rezultaty.
Poza tym, na siłownię z trenerem personalnym optymalnie
jest chodzić 3-4 razy w tygodniu, u nas wystarczą dwie sesje
w tygodniu, a więc jest taniej i bardziej efektywnie.

Gdzie można podłączyć się pod prąd
i odbyć sesję treningu EMS?

Znajdujemy się na Artystycznym Żoliborzu, przy ul. Powązkowskiej, na placu Czesława Niemena 1.
Zapraszamy również na naszą stronę internetową
www.ems-fitfactory.pl
oraz facebooka: EMS FITFACTORY. Do zobaczenia na treningu!
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MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

ŚMIERDZĄCA
SPRAWA,

CZYLI SPRZĄTAJ, SĄSIEDZIE,
PO SWOIM PUPILU
Wraz z wiosną, jak bumerang, powraca
temat pozostawionych na chodnikach
i trawnikach odchodów naszych czworonogów.
Jednym przeszkadza ich widok i zapach,
innym to, że odchody stanowią zagrożenie
dla bawiących się obok dzieci.

Podstawowym aktem prawnym regulującym omawianą
problematykę jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Ustawa ta, w art. 5 ust. 1, nakłada na właścicieli
nieruchomości obowiązek zbierania powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami, określonymi we właściwym regulaminie wydanym
na podstawie powyższej ustawy. Na obszarze miasta stołecznego Warszawy takim szczegółowym uregulowaniem
jest § 29 uchwały nr XIV/292/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015 roku. Ten przepis prawa
miejscowego potwierdza, że właściciele zwierząt domowych
zobowiązani są zapewnić, by zwierzęta nie zanieczyszczały
miejsc przeznaczonych do użytku wspólnego, w szczególności
zaś zobowiązuje ich do bezzwłocznego usuwania odchodów
i umieszczania ich w specjalnie do tego celu przygotowanych
pojemnikach lub w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów „zmieszanych”.
Obowiązku usuwania odchodów zwierząt domowych można poszukiwać także w przepisach ustawy o własności lokali.
Ustawa ta z jednej strony daje wszystkim właścicielom lokali
prawo do korzystania z nieruchomości wspólnej, z drugiej

fot. Kalinovskiy/Fotolia

A jak ta sprawa wygląda w świetle przepisów prawa? Niestety, nie doczekała się ona jednoznacznego uregulowania
ustawowego. Nie oznacza to jednak, że właściciele czworonogów nie mają obowiązku sprzątać pozostawionych po nich
nieczystości.

jednak strony pozwala to czynić jedynie w sposób zgodny z jej
przeznaczeniem. Nie powinniśmy chyba mieć wątpliwości,
że wyprowadzania zwierząt na wspólny chodnik czy trawnik do
takiego użytkowania nie można zaliczyć. Co więcej, powyższa
ustawa w art. 13 ust. 1 nakazuje wszystkim właścicielom lokali
przestrzegać porządku domowego oraz korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania z niej
przez innych współwłaścicieli.

Co jednak faktycznie możemy zrobić jeżeli sąsiad nie zamierza sprzątać po swoim pupilu, a upomnienia nie pomagają?
Jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować sąsiada, możemy
wyręczyć go w sprzątaniu, zlecając to wyspecjalizowanej
firmie, a jego obciążyć kosztami. Z pewnością następnym
razem zastanowi się nad posprzątaniem po swoim czworonogu. W najbardziej uciążliwych sytuacjach możemy
rozważyć zastosowanie art. 16 ust. 1 ustawy o własności

lokali, zgodnie z którym, jeżeli właściciel lokalu wykracza
w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe
zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może
w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji
na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego
o egzekucji z nieruchomości.

TU SIĘ ŻYJE
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MICHAŁ
LEHR-KOWALSKI

W ZIELONE GRAMY
CZYLI ZIELEŃ ŻOLIBORSKA
Mieszkamy w dzielnicy słynącej z zieleni.
Pozostawiając na boku znane teksty piosenek,
zastanówmy się i zbierzmy informacje o parkach,
mniej lub bardziej dzikich miejscach, gdzie można
zapomnieć o tym, że żyjemy w wielkim mieście.

• Park Sady Żoliborskie – liczne alejki sprzyjają spacerom,
jeżdżeniu na rolkach i deskorolkach, czekają stoliki do gry
w szachy, jest tu plac zabaw obok Pawilonu Kulturalnego,
niedaleko znajdzie się także oczko wodne.
• Park Fosa i Stoki Cytadeli – ten park nie kończy się, taki jest
długi. Psy uczą się aportować, dzieci mają plac zabaw, jest
siłownia plenerowa, a już na wylocie na Wisłostradę – piękny
sztuczny staw z fontanną i masą żab.

Oficjalna lista parków, od której wypada zacząć, wygląda następująco (wraz z bardzo skrótowym spisem atrakcji):
• Park im. Stefana Żeromskiego – a w nim wielki i popularny
plac zabaw, Fort Sokolnickiego, czyli miejsce dużych imprez
firmowych, Fundacja Sztuka i Dziecko z siedzibą w Prochowni
Południowej (zajęcia artystyczne dla dzieci) i Prochownia
Żoliborz w budynku Prochowni Północnej.
• Park Kępa Potocka – kanałek z romantycznymi mostkami
i kaczkami (kajaki w lecie, łyżwy zimą), dwa place zabaw, słynny
grill bar, który zmienia od czasu do czasu oficjalną nazwę, ale
i tak wszyscy chodzą „do Araba”, bar Jurta w lecie, słynny neon
projektu Maurycego Gomulickiego, siłownia plenerowa.
• Park Kaskada – znajdzie się plac zabaw, świetna burgerownia
„Po byku”, jest to ostatni bastion zieleni przed Trasą Toruńską.
• Park im. Żołnierzy Żywiciela – ukrywa Teatr Komedia, bibliotekę miejską, rzeźbę słynnej Aliny Szapocznikow oraz
całkowicie wegańską Ósmą Kolonię.

fot. MLK

IGOR NEWERLY
Jego pełne nazwisko brzmiało Igor Abramow-Newerly (ur. 24
marca 1903 w Zwierzyńcu koło Białowieży, zm. 19 października 1987 w Warszawie). Urodził się w rodzinie rosyjsko-polskiej,
a jego dziadek Józef, Czech, był wielkim łowczym cara Mikołaja
II. Studiował prawo na Uniwersytecie Kijowskim i pedagogikę
na Wydziale Nauk Społecznych w Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie. W latach 1918–1921 działał we Wszechzwiązkowym Leninowskim Komunistycznym Związku Młodzieży
(Komsomole), z którego wystąpił razem z grupą kolegów.
Po założeniu kółka socjaldemokratycznego został aresztowany i zesłany do Odessy. Po wydrukowaniu z kolegą ulotki
i rozrzuceniu jej przed giełdą pracy w Odessie, został skazany
administracyjnie na zsyłkę, zbiegł i opuścił nielegalnie ZSRR.
Od 1925 r. rozpoczął w Warszawie działalność w postępowym
ruchu wychowawczym, nawiązując m.in. kontakt z Januszem
Korczakiem, u którego został sekretarzem. W 1932 przejął
od Korczaka redakcję Małego Przeglądu, który redagował
do 1939 r. W czasie okupacji był działaczem podziemia, a po
aresztowaniu w 1943 r. przez gestapo, do końca wojny przebywał w obozach koncentracyjnych na Majdanku, w Oświęcimiu, Oranienburgu i Bergen-Belsen.
fot. MLK

fot. MLK

Do tego należy dodać dwie ogromne przestrzenie, obydwie
otwarte dla odwiedzających, czyli:
• Rodzinne Ogrody Działkowe „Park Dolny” – dostępne
w weekendy magiczne miejsce, pełne zadbanych mikroogrodów, kwiatów, warzyw, owoców, pomiędzy którymi
chodzimy zadbanymi alejkami.
• Tereny wybrzeża Wisły – m.in. Plaża Żoliborz i Spójnia –
świątynia sportu i rekreacji. Niezliczone korty tenisowe,
szkółka jeździecka, driving range dla golfistów, sklepy dla
wodniaków, a nad samą wodą w ciepłe dni – plaża z grillami
dla wszystkich chętnych, miejskie leżaki wypożyczane za
darmo, Boogaloo Beach Bar, ścieżka rowerowa w kierunku
mostu Grota-Roweckiego przez nadwiślańskie knieje (uwaga
na śmigające bobry!).

W 1945 ponownie podjął działalność społeczno-wychowawczą. Pracował w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół

Dzieci, był redaktorem pisma dla młodzieży Świat Przygód.
Po wojnie pisał, opiekował się Kołem Młodych Pisarzy, pełnił
funkcję prezesa Warszawskiego Oddziału ZLP. W 1964 roku
podpisał list pisarzy polskich, protestujących przeciwko listowi 34, wyrażając protest przeciwko uprawianej na łamach
prasy zachodniej oraz na falach dywersyjnej rozgłośni radiowej Wolnej Europy, zorganizowanej kampanii, oczerniającej
Polskę Ludową.
Na podstawie jego powieści „Pamiątka z Celulozy” Jerzy
Kawalerowicz zrealizował film fabularny w dwóch częściach
pt. „Celuloza” i „Pod Gwiazdą Frygijską”. Na podstawie opowiadania powstał film telewizyjny „Kasztelanka”. Powieści
Newerlego były tłumaczone na wiele języków.
W 1947 wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1948
do 1966 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
W geście pomocy dysydentom prześladowanym przez władze PRL fikcyjnie zatrudniał Jacka Kuronia jako swego osobistego sekretarza.
Mieszkał w III kolonii WSM, a jego syn Jarosław Abramow-Newerly opisał Żoliborz lat 1935-55 w autobiograficznej
trylogii „Lwy mojego podwórka”, „Lwy wyzwolone” i „Lwy
STS-u”

TU SIĘ ŻYJE

TU SIĘ ŻYJE
fot. MLK

14

JOACHIM LELEWEL
Urodził się 22 marca 1786 w Warszawie, a zmarł 29 maja 1861 na
emigracji w Paryżu. Był polskim historykiem, bibliografem, numizmatykiem, poliglotą (znał 12 języków),
heraldykiem i działaczem politycznym. Pochodził ze spolonizowanej
szlachty pruskiej (jego dziadkiem był Henryk Loelhoeffel
von Lowensprung, lekarz nadworny króla Augusta III).
Profesor Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego i Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, poseł na sejm
Królestwa Polskiego (1830) i sejm powstańczy z powiatu
żelechowskiego, przewodniczący sejmowej Komisji Praw
Organicznych i Administracyjnych.
Członek kierowanej przez Adama Czartoryskiego Rady
Administracyjnej w powstaniu listopadowym (18301831), członek Rządu Narodowego Królestwa Polskiego. Był też prezesem założonego w trakcie powstania
listopadowego Towarzystwa Patriotycznego – radykalnego odłamu obozu powstańczego, dążącego do
wprowadzenia fundamentalnych reform społecznych.
Jest prawdopodobnie autorem hasła „Za wolność naszą
i waszą”, które widniało na sztandarach powstańczych.
Politycznie był zwolennikiem ustroju republikańskiego,
zaś zainicjowana przez niego tzw. Szkoła lelewelowska
(badająca procesy historyczne w ich całości) miała istotny wpływ na rozwój polskiej historiografii.

W najbliższych numerach Gazety Nowego Żoliborza będziemy
opisywać te mniej i bardziej znane miejsca i zachęcać do ich
odwiedzania i odkrywania. Zaczynamy od przytulnego, ale wypełnionego atrakcjami Placu Lelewela oraz prowadzącego do
niego Skweru Newerlego.

formie kompletnie nie wpływa na emocje widza (co potwierdza opis na stronie UD), jest to okazja do zapoznania młodszej
generacji z tabliczką mnożenia, a dorośli mogą sprawdzić życiorys artysty i odkryć, że jest to jednak twórca wybitny, autor
bardzo ważnych pomników upamiętniających najważniejsze
wydarzenia w historii Polski.
Od placu dzieli nas skarpa, z której niejeden malec zjeżdżał w zimie na sankach. Na placu znajdziemy schowany w krzewach,
ogrodzony plac zabaw dla dzieci, wielki trawnik sprzyjający grze
w piłkę nożną, boisko do koszykówki, stół do ping-ponga oraz plac
zabaw dla starszych dzieci. Okalające tę przestrzeń estetyczne
budynki to kolonia domków jednorodzinnych wybudowanych
w latach 1929-33 przez SM „Wspólna Praca”.
W następnym numerze zaprezentujemy wszystkie parki, w których
znajdują się place zabaw. A na naszym fan page’u już niedługo
zapytamy Was, który z nich najbardziej Wam odpowiada i dlaczego.
Najciekawsze odpowiedzi znajdą się w gazecie.

reklama

Był również założycielem, w 1815 roku, Tygodnika Wileńskiego – czasopisma o charakterze naukowo-literackim,
na łamach którego debiutował m.in. Adam Mickiewicz.
Pomysłodawca odznaczenia w randze orderu „Gwiazda
Wytrwałości”. Był członkiem honorowym Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Poza tymi miejscami, charakterystyczny dla Żoliborza jest
stary, przedwojenny drzewostan. Zanim rozpoczęto planowanie i zabudowę terenów znanego nam Żoliborza, hulały
tu wiatry unoszące tumany kurzu. Zaborca rosyjski po postawieniu Cytadeli zakazał zabudowywania okolicy i sadzenia
jakichkolwiek drzew z oczywistych, militarnych przyczyn.
Z tego powodu jednym z pierwszych zadań stojących przed
mieszkańcami tej okolicy było nasadzenie drzew i krzewów,
do czego przyczyniło się w dużym stopniu Towarzystwo Przyjaciół Żoliborza.
Kolejną grupą interesujących zieleńców są mniejsze przestrzenie, ukryte pomiędzy budynkami, w zaułkach i uliczkach znanych tylko okolicznym mieszkańcom. Warto wymienić choćby
Ogródek Jordanowski przy ul. Felińskiego, Skwer Zgrupowania
Żniwiarz przy ul. Tucholskiej, Skwer Igora Newerlego, Plac Joachima Lelewela i całą aleję Wojska Polskiego wraz z pl. Inwalidów.

15

Źródło: wikipedia

SKWER IGORA NEWERLEGO I PARK JOACHIMA LELEWELA
Najpierw jego imieniem miała zostać nazwana ulica na Muranowie, potem fragment ul. Rydygiera (propozycje UM Warszawy),
ale ostatecznie w 2015 roku Urząd Dzielnicy Żoliborz zaproponował upamiętnienie go poprzez nazwanie jego imieniem
skweru przy ul. Krechowieckiej. I nic dziwnego - życiorys Igora
Newerlego wystarczyłby na niejedną książkę.

Skwer ten jest prostokątnym parkiem pełnym drzew, ciągnącym się pomiędzy ul. Słowackiego i Placem Lelewela.
Można sobie wyobrazić, że ta nieduża przestrzeń pomiędzy
dwoma zwykłymi blokami mogłaby być wybetonowanym
parkingiem, a nie uroczym, cienistym parkiem poprzecinanym siecią wąskich alejek. Z dość ruchliwej ul. Słowackiego
zanurzamy się w zagajnik, znajdujący się na skwerze i udajemy
się na Plac Lelewela, który powstał pod koniec lat 20. XX w.
między ul. S. Szczepanowskiego i ul. Żółkowskich.
Po prawej stronie widzimy w oddali przychodnię lekarską,
a tuż przed nią rzeźbę Marka Moderau pt. „4x4”. Ponieważ
rzeźba jest słaba i w swojej abstrakcyjnej, geometrycznej

ul. Wilcza 11
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KALENDARIUM
KWIECIEŃ

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.

8 kwietnia 1916 roku

ŻOLIBORZ URZĘDNICZY

dekretem generała-gubernatora Hansa von Beselera, do
Warszawy przyłączono nowe tereny, dzięki czemu miasto
zwiększyło swoją powierzchnię prawie czterokrotnie.
W tym roku zatem świętujemy setną rocznicę włączenia
Żoliborza w obręb Wielkiej Warszawy.

fot. L. Kołłątaj

Rozłożony między Aleją Wojska Polskiego, Placem Wilsona,
ulicami Krasińskiego, Mickiewicza i dawną Stołeczną (obecnie
Popiełuszki), tak zwany Żoliborz Urzędniczy, rzeczywiście nie
budzi skojarzeń ze współczesną Warszawą. To kolejne miejsce na
Żoliborzu, gdzie czas zatrzymał się w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Wtedy bowiem właśnie zaczęło powstawać
następne, po oficerskim i dziennikarskim, ekskluzywne osiedle

północnej Warszawy. Tym razem przeznaczone dla wysokich
rangą urzędników państwowych. Kameralne uliczki, pełne zieleni, z niskimi kamieniczkami o wysokich, trójkątnych dachach,
pokrytych czerwoną lub pomarańczową dachówką, białe murki
otaczające przydomowe ogródki, gotyckie lub barokowe łuki
nad drzwiami i drewnianymi bramami, to efekt pracy znanych
architektów dwudziestolecia międzywojennego: Aleksandra
Bojemskiego, Mariana Kontkiewicza i Romualda Gutta. Ciekawostką osiedla jest dom słynnych architektów: w roku 1928
przy Niegolewskiego zamieszkali Barbara i Stanisław Brukalscy,
projektując - w stylu awangardowego na owe czasy funkcjonalizmu - własny dom wraz z pracownią architektoniczną.

Dokładnie rzecz biorąc, część osiedla zaprojektowana przez
Gutta nie przetrwała wojny. Domy przy ul. Wyspiańskiego
spłonęły w 1944 r. Po wojnie wzdłuż ulicy Wyspiańskiego i placu
Henkla powstała nowa kolonia, dzieło ucznia Gutta - Jacka
Nowickiego, znanego architekta, projektującego dla WSM.
Powojenne osiedle Wyspiańskiego zbudowano w I połowie
lat 50., zachowując styl dworkowy, przy nieco zwiększonej
kubaturze budynków.
Od strony Alei Wojska Polskiego i ulicy Krasińskiego osiedle
obrzeżone zostało linią czteropiętrowych budynków wielorodzinnych. Warto zwrócić uwagę na blok przy Alei Wojska
Polskiego 40. To tu, we wrześniu 1940 r., Niemcy aresztowali
rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, więźnia
i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz.

fot. L. Kołłątaj

Gdy pokazałam kiedyś znajomym zdjęcia z ulicy
Wieniawskiego i z Placu Henkla, zareagowali
zdumieniem: „To jest Warszawa? A nie jakieś
małe miasteczko szwajcarskie lub niemieckie?”.
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17 kwietnia 1794 roku

wybuchła insurekcja warszawska. Był to zwycięski epizod
Powstania Kościuszkowskiego. W walkach wzięły udział
jednostki polskiej armii, wsparte przez mieszkańców
Warszawy, na czele których stanęli szewc Jan Kiliński
i rzeźnik Józef Sierakowski. Powstanie rozpoczął w koszarach
na Żoliborzu regiment gwardii pieszej koronnej. Zaskoczenie
Rosjan, wziętych w ogień krzyżowy, było całkowite.
Porzucali oni stanowiska, ponosząc bardzo ciężkie straty.

28 kwietnia 1950 roku

(podawana jest również data 29 kwietnia) nastąpiło
uroczyste otwarcie Społecznego Domu Kultury na
Żoliborzu. Gmach zaprojektowany został przez Barbarę
i Stanisława Brukalskich. Dom wybudowano ze składek
społecznych. Specjalnie na tę potrzebę wyemitowano
cegiełki o różnych nominałach, które sprzedawano
mieszkańcom Warszawy. Aktualnie znajduje się w nim m.in.
Teatr Komedia i biblioteka.

fot. L. Kołłątaj

16

HISTORIA

18

NAZWA DZIAŁU

19

Gazeta Nowego ¯oliborza ka¿dego
miesi¹ca dostarcza kompleksowe
informacje dotycz¹ce najwa¿niejszych
tematów z ¿ycia ca³ej dzielnicy.
Czytelnictwo na poziomie 22 000 osób
zapewnia bardzo skuteczna formê
docierania do ¯oliborzan z niemal
ka¿dym komunikatem.

fot. L. Kołłątaj

Barbara i Stanisław Brukalscy

Mówiąc o tradycjach patriotycznych Żoliborza Urzędniczego,
nie sposób nie wspomnieć o kościele św. Stanisława Kostki,
bez wątpienia najbardziej znanym i najważniejszym kościele
żoliborskim. W czasie Powstania Warszawskiego w podziemiach
nieukończonego jeszcze wówczas kościoła mieścił się szpital
powstańczy. Po wojnie kościół stał się miejscem spotkań opozycji demokratycznej, a obecnie miejscem pielgrzymkowym
związanym z grobem i muzeum księdza Jerzego Popiełuszki,
który w latach 1980-84 odprawiał tu słynne na całą Polskę Msze
za Ojczyznę. Budowę kościoła, zaprojektowanego przez Łukasza
Wolskiego w stylu modernistycznym, rozpoczęto w latach trzydziestych XX w. Wznowiono ją po wojnie i ukończono dopiero
w 1963 roku, według nowego projektu, którego autorem był
Edgar Aleksander Norwerth.

Zainteresowanych historią
i ciekawostkami Żoliborza zapraszamy
na spacer po Starym Żoliborzu:
od fortu Hauke-Bossaka do Fortu
Legionów.
24 kwietnia, niedziela, godz.11.00.
Spotkanie na Placu Inwalidów
przy pomniku.

To małżeństwo nowoczesnych architektów
już w latach trzydziestych XX wieku związało się trwale z Żoliborzem, projektując kilka
osiedli dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypieczętowaniem tego związku
stało się wybudowanie w latach 1927-29 na
Żoliborzu Urzędniczym własnego domu, wraz
z pracownią architektoniczną, oczywiście według własnego projektu. Dom ten stoi do dziś
przy ulicy Niegolewskiego, będąc jednym ze
sztandarowych przykładów przedwojennej
polskiej awangardowej architektury modernizmu i funkcjonalizmu.
Obydwoje studiowali na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, którego później stali się profesorami. Barbara Brukalska
uzyskała nominację profesorską jako pierwsza
kobieta na Politechnice Warszawskiej. Stanisław Brukalski ukończył również Politechnikę
Mediolańską.

Od 2011 r. Stowarzyszenie Żoliborzan najlepszym inwestycjom budowlanym na Żoliborzu
przyznaje Nagrodę im. Barbary i Stanisława
Brukalskich.
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CZYTELNICY
6000 egzemplarzy każdego miesiąca
w wysyłce bezpośredniej trafia
do mieszkańców Żoliborza.
22 000 osób każdego miesiąca
czyta Gazetę Nowego Żoliborza

Bardzo precyzyjna grupa docelowa.
Osoby w wieku 20-40 lat,
menedżerowie i specjaliści zarabiający
powyżej średniej krajowej, młode
małżeństwa z dziećmi, właściciele firm.
Jedyna na Żoliborzu bezpłatna gazeta
drukowana na bardzo dobrej jakości
papierze zapewniająca długotrwałość
komunikatów.

Każdego miesiąca kompleksowe
informacje na najbardziej interesujące
dla mieszkańców tematy, a w nich
m.in. tereny zielone, infrastruktura,
ciekawe wywiady, konkursy, itp.

DYSTRYBUCJA

Tworzyli osiedla, budynki użyteczności publicznej, a także dekoracje wnętrz i elementy
wyposażenia mieszkań. Barbara Brukalska
(1899-1980) znana była jako projektantka
mebli, zwłaszcza przeznaczonych do małych
mieszkań.
Stanisław Brukalski (1894-1967) projektował
wnętrza polskich transatlantyków: m/s „Piłsudski” oraz m/s „Batory”. Dziełem Brukalskich jest
także gmach żoliborskiego Domu Kultury oraz
Teatru Komedia.

Gazeta

Mieszkańcy
Bezpośrednio do skrzynek pocztowych
wszystkich mieszkancow Żoliborza
Południowego. Jedyna gazeta
dystrybuowana tą drogą.

SEKCJE
Kuchnie świata

Prawo

Poradnik

Każdego miesiąca
odwiedzamy żoliborskie
restauracje i oceniamy
jakość świadczonych
przez nich usług

Na jej łamach
znajdziecie porady
prawne dotyczące wielu
zagadnień, które mogą
Was nurtować.

Porady dla rodziców,
dla osób szukających
mieszkania, itp.

Historia

Tu się żyje

W każdym wydaniu przybliżamy Wam
Historię Żoliborza

Bieżące sprawy
Żoliborza.

Lokale usługowe i gastronomiczne
Do większości lokali usługowych na
całym Żoliborzu
Targ śniadaniowy, jako jedyny
miesięcznik, który tam dociera.
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