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Szanowni Czytelnicy! 

Długi weekend za nami. Długi wystarczająco, żeby poczuć zew 
wolności, jednak krótki na tyle, by wciąż tęsknić za łonem natury 
i przygodą. 

W naszym „zielonym” cyklu w tym numerze polecam dzikie ostępy, 
które wtajemniczeni znają i uwielbiają, a reszta powinna jak 
najszybciej odkryć. Okazuje się, że dziki, sarny, bobry, lisy i cała masa 
najróżniejszych gatunków ptaków żyje na Żoliborzu, tuż obok nas.

W sekcji historycznej Liliana Kołłątaj szkicuje portret kolejnej części 
dzielnicy o niezbyt rozpowszechnionej nazwie Żoliborz Granatowy, 
a Mateusz Durlik przedstawia lokalne firmy wnętrzarskie.

Na koniec pozwolę sobie na krótkie sprawozdanie w temacie budowy 
mostu – sytuacja bez zmian, jesteśmy o 1,3 mld do tyłu, a Żoliborz 
może zacząć szukać nowych nazw na dwie odrębne części dzielnicy 
podzielonej Trasą Krasińskiego.

Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny
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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. 

6000 egzemplarzy każdego miesiąca 
w wysyłce bezpośredniej trafi a

do mieszkańców Żoliborza.
22 000 osób każdego miesiąca 
czyta Gazetę Nowego Żoliborza 

Kuchnie świata

Historia Tu się żyje

Prawo Poradnik

Każdego miesiąca 
odwiedzamy żoliborskie 
restauracje i oceniamy 
jakość świadczonych 

przez nich usług

W każdym wydaniu przybliżamy Wam 
Historię Żoliborza

Bieżące sprawy 
Żoliborza.

Na jej łamach 
znajdziecie porady 

prawne dotyczące wielu 
zagadnień, które mogą 

Was nurtować.

Porady dla rodziców, 
dla osób szukających 

mieszkania, itp.

 Każdego miesiąca kompleksowe 
informacje na najbardziej interesujące 

dla mieszkańców tematy, a w nich 
m.in. tereny zielone, infrastruktura, 

ciekawe wywiady, konkursy, itp.

Bardzo precyzyjna grupa docelowa. 
Osoby w wieku 20-40 lat, 

menedżerowie i specjaliści zarabiający 
powyżej średniej krajowej, młode 

małżeństwa z dziećmi, właściciele fi rm. 

Jedyna na Żoliborzu bezpłatna gazeta 
drukowana na bardzo dobrej jakości 

papierze zapewniająca długotrwałość 
komunikatów. 

CZYTELNICY

DYSTRYBUCJA SEKCJE

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

Lokale usługowe i gastronomiczne
Do większości lokali usługowych na 
całym Żoliborzu 

Targ śniadaniowy, jako jedyny 
miesięcznik, który tam dociera. 

Gazeta
Nr 13,  GRUDZIEŃ 2016

RADOSNYCH ŚWIĄT!SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2017!
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Gazeta
Nr 11,  PAŹDZIERNIK 2016

STOWARZYSZENIE NOWY ŻOLIBORZ

Naszym partnerem jest

ŻOLIBORZ  ARTYSTYCZNYOKAZJONALNY - PORADNIK

KUCHNIE  ŚWIATA

MICHAŁ  OLSZEWSKIŻOLIBORSKIE PLANY PREZYDENTA
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Warszawska Arkadia wychodzi 
naprzeciw potrzebom użytkowników 
smartfonów. Najnowsza wersja 
aplikacji mobilnej centrum zyskuje 
nowe, praktyczne funkcjonalności, 
atrakcyjny wygląd i mobilną kartę 
stałego klienta Arkadii. Teraz, 
robiąc zakupy w jednym z salonów 
oferujących zniżki w ramach 
Programu Lojalnościowego, wystarczy 
pokazać sprzedawcy ekran telefonu 
z wyświetlaną na nim Kartą.

Rewolucyjnym elementem nowej aplikacji jest funk-
cja pozwalająca na odnalezienie w centrum swoich 
znajomych, korzystających z możliwości noszącej 
nazwę „Meet my Friends”. Skierowana jest ona przede 
wszystkim do stałych bywalców centrum oraz dobrych 
znajomych, którzy nie chcą przegapić możliwości 
spotkania się w Arkadii podczas zakupów, wizyty 
w kinie czy restauracji. Funkcja dostępna jest 
dla posiadaczy mobilnej karty stałego klienta 
Arkadii, którzy zalogować się mogą do niej poprzez 
Facebook, Twitter, Google+ lub adres e-mail. 

W aplikacji znajdziemy aktualną mapę centrum, 
dzięki której każdy błyskawicznie odnajdzie sklep, 
który go interesuje. Aplikacja ma również możliwość 
wytyczania dokładnej ścieżki, z której z pewnością 
chętnie skorzystają osoby będące nowymi klientami 

NOWA 
APLIKACJA 
MOBILNA 
ARKADII 
JEST JUŻ 
DOSTĘPNA

olbrzymiej przestrzeni handlowej, usługowej i roz-
rywkowej, jaką jest Arkadia. Funkcjonalność „zmiany 
w ruchu drogowym” jest rozwiązaniem sprawdzającym 
się w godzinach szczytu. Dzięki niemu aplikacja 
podaje informacje o natężeniu ruchu wokół centrum.

Najnowsze promocje oraz lista nadchodzących wyda-
rzeń na ekranie smartfona pozwoli wszystkim dokład-
nie zaplanować każdą wizytę w centrum. W widocznym 
miejscu menu znajduje się lista rabatów dla posia-
daczy Karty Stałego Klienta. Zniżki sięgają nawet 
30%. Istotnym elementem aplikacji jest przejrzysty 
repertuar filmów wyświetlanych w kinie Cinema City 
Arkadia. Pozwala on na szybki przegląd tytułów wy-
świetlanych w danym dniu oraz umożliwia wyrażenie 
swojej opinii o obejrzanym filmie poprzez ocenę 
w skali od jednego do pięciu.

Odnowiona strefa foodcourt w Arkadii zachęca do 
odwiedzin podczas zakupów lub weekendu. Aplikacja, 
oprócz wszystkich swych funkcji, jest również pod-
ręcznym menu, w którym znajdziemy dania oferowane 
przez restauracje znajdujące się w centrum. Ocze-
kiwanie na obiad, śniadanie lub kolację zostaje 
teraz skrócone o czas spędzony na przeglądaniu menu 
na miejscu. 

Przy wszystkich swych zaletach nowa aplikacja mo-
bilna Arkadii jest przejrzysta i łatwa w obsłudze, 
dzięki czemu każdy, nawet mniej wprawiony w obsłu-
dze użytkownik smartfona, odnajdzie interesujące 
go informacje. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie 
w Google Play i App Store dla użytkowników urządzeń 
z systemem Android oraz iOS.



6 7HISTORIAHISTORIA

GRANATOWY ŻOLIBORZ

Żoliborz zielony, Żoliborz Oficerski,  
Dziennikarski, Urzędniczy - to nazwy znane  
i wiadomo skąd pochodzą. Ale Granatowy? 

Tak zwykło się nazywać rejon między ulicami Słowackiego i Mic-
kiewicza, a zwłaszcza okolice Placu Lelewela. A granatowy - bo 
policyjny. Dlaczego zaś policyjny?

Otóż, po oficerach, urzędnikach i dziennikarzach, kolejna duża 
grupa pracowników państwowych zapragnęła mieć na Żolibo-
rzu swoje osiedle.

Zanim jednak okolice obecnego Placu Lelewela, pod koniec 
lat dwudziestych XX w., otoczyły budynki małych spółdzielni 

mieszkaniowych, budowniczym przyszło uporać się z nie lada 
problemem. Nadwiślańską skarpę w rejonie Żoliborza przeci-
nały bowiem liczne strumienie, a nawet rzeki. W rejonie Domu 
Handlowego „Merkury”, Urzędu Dzielnicy Żoliborz i Przychodni 
Rejonowej jeszcze na początku XX wieku płynęła rzeka Polkówka 
oraz dopływy Rudawki.

Plac Lelewela rozłożył się u stóp skarpy, której zbocze zajmuje 
obecnie rozległy Skwer Igora Newerlego. Prowadzi do niego 
szeroka zielona aleja - ulica Krechowiecka. Dziś jej szerokość 
może zaskakiwać. W przedwojennych planach widziano ją jako 
część długiego ciągu spacerowo-widokowego, który miał koń-
czyć się nad Wisłą obszernym, amfiteatralnym, parkowym pla-
cem, w miejscu dzisiejszych ogródków działkowych. Na obrze-
żu skweru, schowane pod blokiem mieszkalnym, znajdziemy 

wspomnienie Powstania Warszawskiego, samotną mogiłę 
powstańczą, zachowaną na dawnym powstańczym cmentarzu.

Przejdźmy dalej. Idąc w kierunku Marymontu, natkniemy się 
na potężne gmaszysko, które stoi tu od końca lat trzydziestych 
XX w. To budynek Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dawniej 
Wyższej Szkoły Pożarniczej. Mieści się tu również oddział żoli-
borski Straży Pożarnej. W czasach Powstania Warszawskiego 
w gmachu tym stworzył punkt oporu batalion Żubr.

W budynku od strony ul. Siemiradzkiego w latach 1961 - 1984 
mieścił się słynny „Lelewel”, odtworzone po ponad dwudzie-
stoletniej przerwie przedwojenne liceum z ulicy Złotej. Po po-
nownych przenosinach zakotwiczyło, już chyba na dłużej, na 
ulicy Kiwerskiej. 

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.

KALENDARIUM MAJ

2 maja 2013 roku 
na terenie Cytadeli odbył się I Bieg Flagi, zaliczany do 
Grand Prix Żoliborza. W tym roku organizowany będzie 
już po raz czwarty, także 2 maja.

4 maja 1834 roku 
rosyjski carewicz Aleksander dokonał uroczystego 
otwarcia Cytadeli Aleksandryjskiej. Działo się to 
dokładnie w dniu uzyskania przez niego pełnoletności. 
Dwa lata wcześniej - także w maju - 19 maja 1832 r., 
wmurowano kamień węgielny pod budowę Cytadeli.

5 maja 1995 roku 
konsekrowany został przez kard. Józefa Glempa 
kościół św. Jana Kantego przy ul. Krasińskiego. Parafia 
erygowana została 20 sierpnia 1952 r. przez abp. Stefana 
Wyszyńskiego. Kościół budowany był w latach 1981-
1984 wg projektu Tadeusza Zielińskiego. 

14 maja 2011 roku 
odbyła się po raz pierwszy akcja pod hasłem „Otwieramy 
Żoliborz”, mająca na celu popularyzację dzielnicy. W tym 
roku organizowana będzie już po raz szósty.
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Minąwszy budynki SGSP od strony ulicy Potockiej, dotrzemy 
ponownie na Skwer Newerlego. Na pierwszym planie rozległej 
panoramy, po lewej, zobaczymy grupę ładnych, niewysokich bia-
łych domów z czerwonymi dachami, sięgającą ulicy Mickiewicza. 
To przedwojenne osiedle Spółdzielni „Wspólna Sprawa”, a na jego 
obrzeżu budynek działającej do dziś Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Znicz”. Przy Mickiewicza 37, na narożniku domu, na wysokości 
pierwszego piętra, zobaczyć można sympatyczną dekorację - 
płaskorzeźbę znicza olimpijskiego, symbol Spółdzielni.

A po drugiej stronie ulicy rozciąga się już Żoliborz Dziennikarski, 
o którym pisaliśmy w marcowym wydaniu Gazety.

***

Zainteresowanych historią i ciekawostkami Żoliborza  
zapraszamy na spacery z przewodnikiem:

8 maja, niedziela, godz.11.00 - 13.00 -  
Cytadela Warszawska, spotkanie przy Bramie Straceń.

15 maja, niedziela, godz.11.00 -13.00  
– spacerkiem przez zielony Żoliborz, spotkanie  

przy poczcie na Placu Grunwaldzkim.

ZOFIA NASIEROWSKA
Osobą przez wiele lat związaną z Żoliborzem 
była artystka fotografik – Zofia Nasierowska. 
Mieszkała tu z mężem, reżyserem Januszem 
Majewskim.
Zofia Nasierowska (1938-2011) już w wieku 
7 lat zaczęła fotografować, a jako jedenasto-
latka wzięła udział w swojej pierwszej wy-
stawie. Kanonów sztuki uczyła się u swojego 
ojca, znanego fotografika Eugeniusza Na-
sierowskiego. Ukończyła warszawskie tech-
nikum fototechniczne, a następnie szkołę 
filmową w Łodzi. W trakcie studiów poznała 
m.in. Agnieszkę Osiecką, Romana Polańskie-
go, Jerzego Skolimowskiego. Zdobyła wiele 
prestiżowych nagród na międzynarodowych 
wystawach.
Fotografowała krajobraz, robiła reportaże, 
ale zawsze najbardziej pasjonował ją portret. 
I to wyłącznie w tonacji czarno-białej. Chęt-
nie portretowali się u niej ludzie ze świata 
kultury. Znane są jej portrety Beaty Tyszkie-
wicz, Krystyny Jandy, Jerzego Kawalerowicza, 
Anny German, Romana Polańskiego, Tade-
usza Konwickiego, Piotra Fronczewskiego, 
Gustawa Holoubka, Ireny Jarockiej, Ireny 
Santor, Kaliny Jędrusik ze Stanisławem Dyga-
tem czy Krystyny Zachwatowicz z Andrzejem 
Wajdą.
Fotografią Nasierowska zajmowała się trzy-
dzieści pięć lat, prowadząc atelier na Biela-
nach. Portrety jej autorstwa były niezwykłe, 
nadzwyczaj eleganckie, z wystudiowanym 
oświetleniem, wydobywające najbardziej 
charakterystyczne rysy twarzy, sylwetki i oso-
bowości portretowej osoby, nawet lekko 
idealizujące modela.
Dla uzupełnienia sylwetki artystki należy 
dodać, że oprócz fotografii, wypowiadała się 
także literacko. Interesowała ją tematyka ku-
linarna, obyczajowa, podróżnicza. W wywia-
dach często porównywała fotografowanie 
do gotowania: „Obowiązują te same zasady: 
proporcje, kompozycja i smak.” Napisała 
m.in.: „Fotografia smaku, czyli 24 obiady dla 
początkujących i zaawansowanych” (z Ja-
nuszem Majewskim), „Fotonostalgia. Znani 
i lubiani w obrazie i anegdocie” (z Agnieszką 
Osiecką). Wspólnie z Januszem Majewskim 
pisali scenariusz do serialu „Siedlisko”, na 
podstawie ich mazurskich przeżyć.

r e k l a m a

ul. Wilcza 11 www.edamame.pl
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Jesteśmy fi rmą rodzinną z kilkunastoletnim 
doświadczeniem w branży. W bogatej ofercie 
naszego sklepu znajdą Państwo produkty, 
które pozwolą stworzyć wymarzone wnętrze. 
Swoim klientom kompleksowo doradzamy, 
wykorzystując naszą wiedzę oraz doświadczenie. 

Znudził ci się mebel? Znajdziemy nową 
tkaninę tapicerską, która go odmieni. 
Wykonujemy zagłówki do łóżek, 
szyjemy poduszki oraz narzuty.
Nasza oferta dywanów to zróżnicowane 
wzory, kolory, faktury oraz rozmiary.

Tapety

N a s z  s k l e p  z a p e w  n i a  s w o i m 
klientom dostęp do bogatej oferty 
tapet. Zarówno nowoczesne, jak 
i tradycyjne wzory, wyko nane na 
prz eróżnych materi ałach, dodadzą 
charak teru każdemu wnętrzu. 
W asorty men cie sklepu, znaleźć 
można  tapety papierowe, fizelinowe 
i  winylowe. Na naszej stronie 
www.ardeko. fototapetyx l .p l , 
znajduje się bogata oferta fototapet, 
można dostosować je do wymiarów 
ścian. Możemy również wydrukować 
fototapety z Państwa zdjęć.

Dekoracja okien

Skupiając działania naszej firmy na 
dekoracjach okien, zapewniamy 
dostęp do tysięcy wzorów tkanin, 
z których wykonamy dla Państwa 
rolety rzymskie, zasłony czy firanki. 
W naszej  ofercie znajdują się 
również  żaluzje i shuttersy. Poza 
atrak cyjnym wyglą dem, nasze 
produkty zapewniają  wysoką 
wartość funkcjonalną. Doskon ałym 
przykładem są tu dostępne w różnych 
kolorach żaluzje. Wyko nane z drewna 
czy aluminium, są w stanie nadać 
wnętrzu wyjątkowego charakteru. 
Lamele o różnych szerokoś ci ach 
(16-70 mm) chronią przed słońcem 
i wzrok iem ciekawskich sąsi adów. 
Wszystkie nasze żaluzje mogą być 
sterowane elektrycznie.

Karnisze

Niezwykle popularne karnisze 
drążkowe, wykorzystywane w różnych 
styl istycznie wnętrzach, wykonane 
ze stali lub mosiądzu, wkomponują 
się zarówno do nowoczes nych, 
jak i trady cyjnych wnętrz. Karnisze 
linkowe wyko rzysty wane są przede 
w s z y s  t k i m  w  n o w o c z e s n y c h 
wnętrzach, dopełniając wprowadzony 
w pomieszcze niu styl. Kar nisze szynowe, 
ide alne do dużych pomieszczeń. 
Zapew ni ają możliwość dopa sowa nia 
do różnych kształtów ścian, co czyni 
z nich produkty niezwykle uniwersalne. 
Nasza oferta zaw iera również karnisze 
elektryczne. Pro dukty te, sterowane 
przy pomocy pilota lub przełącznika, 
zapewniają wygodę, atrakcyjny 
wygląd i wiele możliwości aranżacji. Do 
zarządzania naszymi przesłonami oraz 
oświetleniem  możemy zaproponować 
bezprzewodowe systemy automatyki 
domowej, takie jak Fibaro czy Tahoma.

Sztukateria, listwy, pilas try, rozety, 
kolumny i setki innych ele mentów 
dekoracyjnych składają się na 
przekonującą i kom pletną ofertę 
drobnych elementów, które tworzą 
piękną całość.
Jako dopełnie nie naszej oferty 
proponujemy Państwu oświ etle nie 
czołowych pro du cen tów. Dys ponu jemy 
wieloma kat a logami oraz lam pami na 
ekspozy cji.

AGD

Miele, jako jedyny pro du cent branży 
AGD, zapew nia 20-letni okres trwałości 
swoich sprzętów. Zarówno małe, 
jak i więk sze sprzęty niemieck iego 
producenta, znaleźć można w ofer cie 
naszej firmy.

ul. Elbląska 67
01 – 737 Warszawa

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

Fax 22 633 62 56
http://www.ardeko.plZADBAJ O MIESZKANIE

Nasz poradnik dotyczący 
żłobków i przedszkoli, który 
zamieściliśmy w ostatnim 
numerze, cieszył się Waszym 
dużym zainteresowaniem. Idąc 
tym tropem, przedstawiamy 
kolejny poradnik, który powinien 
ułatwić życie zarówno nowym, jak 
i starym mieszkańcom Żoliborza.

Żoliborz Południowy to dzielnica, która rozrasta 
się w zawrotnym tempie. Nowe apartamen-
towce rosną jak grzyby po deszczu, a nowych 
mieszkańców przybywa z dnia na dzień coraz 
więcej. Jednak kupno nowego mieszkania 
i odebranie kluczy od dewelopera to dopiero 
połowa sukcesu. Pozostaje druga, nie mniej 
ważna - wykończenie nowego lokum. Jest to 
kwestia bardzo istotna, bo przecież decydując 
się na zakup mieszkania i osiedlenie w danym 
miejscu, myślimy raczej długoterminowo. War-
to zatem zadbać, żeby nasze nowe cztery kąty 
były takie, jakie sobie wymarzyliśmy. 

Zapewne są wśród Was tacy, którzy mają 
swoich sprawdzonych fachowców, i kupując 
mieszkanie, mają już dokładnie zaplanowane 
jego wykończenie. Wiedzą gdzie kupić wypo-
sażenie i komu zlecić prace. Ale jest też bar-
dzo liczna grupa mieszkańców, którzy kupują 
mieszkanie po raz pierwszy i nie mają rozezna-
nia w rynku „wykończeniówki”. To zbyt ważna 
rzecz, żeby zlecać ją pierwszej-lepszej firmie 
wyszukanej w Internecie. Dlatego zachęcamy 
do skorzystania z naszego poradnika.

Znajdziecie w nim spis firm, które z pewnością 
pomogą Wam wykończyć i urządzić Wasze 
mieszkanie tak, jak chcieliście. Od architek-
tów wnętrz, poprzez ekipy remontowe, na 
meblach czy stylowych dodatkach kończąc. 

Poradnik będzie szczególnie przydatny dla 
osób, które kupiły nowe lokum. Jednak miesz-
kańcy robiący remont starego mieszkania rów-
nież znajdą tu przydatne informacje. Zawsze 
możecie przecież potrzebować sprawdzonej 
ekipy, albo sklepu, w którym kupicie nowe 
łóżko, prawda?

MARSU-SZKŁO
Marek Suszczyński
Pl. Lelewela 18, Warszawa
tel. 504229245
biuro@marsu-szklo.pl
http://www.marsu-szklo.pl/
NOWOCZESNE USŁUGI SZKLARSKIE

Nolte Żoliborz
ul. Rydygiera 13 lok. 10, Warszawa
tel. 795 485 872
salon@noltezoliborz.pl
http://nolte-kuechen.pl/
MEBLE KUCHENNE

Stylux
ul.  Włościańska 35a, Warszawa
tel. 22 663 63 02
stylux@wp.pl
http://www.stylux-karnisze.pl/
KARNISZE

Ardeko
ul. Elbląska 67, Warszawa
tel. 22 633 62 56
biuro@ardeko.pl
http:// www .ardeko .pl
DEKORACJA WNĘTRZ

Mondocasa
ul. Duchnicka 3, Warszawa
tel. 227227007
biuro@mondocasa.pl
http://www.mondocasa.pl/
MEBLE WŁOSKIE

Wood & Paper
ul.  Piłsudskiego 135, Łódź
tel. 609 253 878
agata@woodandpaper.pl
http://woodandpaper.pl/
PERSONALIZACJA MEBLI

Lattia
ul. Mińska 25, Warszawa
tel. 228132296
lattia@lattia.pl
http://lattia.pl/
PODŁOGI

Dormax Design
Ludwika Rydygiera 13, Warszawa
tel. 227491761
t.wojtatowicz@dormaxdesign.pl
http://dormaxdesign.pl/
ŻALUZJE ROLETY

Mirosław Bałuk
Usługi Remontowo Budowlane
ul. F. Kawy 44/7,  Warszawa
tel. 01 22 24 12
biuro@mababud.com.pl
http://www.wykonczeniewnetrza.com.pl/
USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE

Decoroom
ul. Nowogrodzka 62b, Warszawa
tel. 888220110
decoroom@decoroom.eu
http://www.decoroom.eu/
PRACOOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

DECO NOVA
Jana Kazimierza 28, Warszawa
tel. 609 770 222
kontakt@deconova.pl
https://www.deconova.pl/
PROJEKTOWANIE I WYKAŃCZANIE 
WNĘTRZ POD KLUCZ

Meranti
ul. Rudnickiego 3a
tel. 22 639-84-84
meranti@meranti.pl
http://www.meranti.pl/
PARKIETY

Prodexpol
ul. Brązownicza 7a
tel. 22 8646535
poczta@prodexpol.pl
http://www.prodexpol.pl/
PRODUCENT PARKIETÓW

Flügger
aleja Jana Pawła II 65
tel. 22 887 34 15
016@flugger.com
http://flugger.pl/
FARBY

MATEUSZ 
DURLIK
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STOWARZYSZENIE  
ŻOLIBORZ DEMOKRATYCZNY

W marcu bieżącego roku zakończył się 
proces rejestracji Stowarzyszenia Żoliborz 
Demokratyczny. Stowarzyszenie i klub o tej 
samej nazwie zostały założone z inicjatywy 
radnych Rady Dzielnicy  Żoliborz: Donaty 
Rapackiej, Izabeli Rychter i Romana 
Krakowskiego oraz burmistrza Krzysztofa Bugli 
i wiceburmistrza Michała Jakubowskiego. 
Celem Stowarzyszenia jest promowanie 
Żoliborza i jego mieszkańców oraz działanie 
na rzecz  rozwoju dzielnicy i Warszawy. 

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą osoby związa-
ne z Żoliborzem i aktywnie działające na rzecz dzielnicy. 
Prezesem Stowarzyszenia jest Roman Krakowski (wice-
przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz), wiceprezesem 
– Donata Rapacka (radna – przewodnicząca Komisji Ładu 
Przestrzennego Rady Dzielnicy); członkami Zarządu są 
Krzysztof Bugla (Burmistrz Dzielnicy Żoliborz), Barbara 
Kowalczyk-Tarka (Prezes Stowarzyszenia Ochrony Parku 
Sady Żoliborskie), Izabela Rychter (radna). Funkcję sekreta-
rza pełni Aleksander Arabadźić, a skarbnikiem jest Michał 
Jakubowski (Wiceburmistrz Żoliborza).

Stowarzyszenie wspiera działania obecnego Zarządu Dziel-
nicy oraz ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowy 
Żoliborz i Stowarzyszeniem Żoliborzan.  Jego przedstawiciele 
zgłosili do budżetu partycypacyjnego projekty dotyczące 
zieleni, parków, poprawy infrastruktury. Stowarzyszenie 
popiera transport publiczny i rowerowy oraz zdecydowanie 
protestuje przeciwko poszerzaniu dróg na Żoliborzu oraz 
przeciwko budowie Trasy Krasińskiego. W najbliższym czasie 
będzie organizować wystawę fotografii „Sady Żoliborskie 
wczoraj i dziś”, razem ze Szkołą Podstawową nr 267, oraz 
wiosenne pikniki i kiermasze dla mieszkańców. 

e-mail: kontakt@zoliborzdemokratyczny.pl

https://www.facebook.com/Żoliborz-Demokratyczny 

Serdecznie zapraszam!

IZABELA RYCHTER
Radna Dzielnicy Żoliborz
Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury
Reprezentantka Stowarzyszenia Nowy Żoliborz

r e k l a m a
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MIESZKANIOWY 
ZAWRÓT 
GŁOWY, 
CZYLI DLACZEGO MUSZĘ 
UZYSKAĆ ZGODĘ NA 
ZABUDOWANIE WŁASNEGO 
BALKONU?

Dla właścicieli wielu mieszkań balkony i loggie 
stanowią namiastkę przydomowego ogródka. 
Na nasze szczęście deweloperzy coraz częściej 
dbają o rozmiar tych przestrzeni, abyśmy mogli 
wykorzystywać je do odpoczynku. Nie zawsze 
jednak możemy urządzić je w taki sposób, 
jak byśmy sobie tego życzyli. Wątpliwości budzi 
m.in. możliwość ich zabudowania czy oszklenia. 
Czy musimy na takie działanie uzyskać zgodę? 
A jeżeli tak, to kto powinien ją wyrazić?

Wykonanie zabudowy czy oszklenia balkonu albo loggi, bę-
dzie zawsze – w mniejszym lub większym stopniu – ingerowało 
w wygląd elewacji budynku, a tym samym w jego pierwotnie 
przygotowany projekt architektoniczny. Taka zmiana pierwot-
nego projektu (utworu w rozumieniu prawa autorskiego) zwana 
jest opracowaniem utworu i na jej dokonanie przepisy ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymagają zgody 
samego twórcy. Zgoda, potwierdzająca możliwość ingerencji 
w pierwotny projekt, powinna zostać wyrażona przed wprowa-
dzeniem zamierzonych zmian utworu. Dla ważności tej zgody 
konieczne jest zachowanie formy pisemnej. Jeżeli nie wiemy kto 
konkretnie jest autorem projektu naszego budynku, najlepiej 
zwrócić się z tym pytaniem do zarządcy albo dewelopera, pro-
sząc o wskazanie konkretnej osoby i jej danych kontaktowych. 
Bez tego ustalenie osoby, której zgody potrzebujemy, może 
okazać się niemożliwe. 

A czy za udzielenie zgody projektant może żądać zapłaty? Nie-
stety, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie 

określa wprost, czy udzielenie zgody na opracowanie utworu 
jest czynnością odpłatną, czy nie. W związku z powyższym przyj-
muje się, że zastosowanie znajduje art. 43 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, a więc, że twórcy przysłu-
guje prawo do wynagrodzenia, jeżeli z umowy nie wynika, aby 
udzielenie zgody nastąpiło bezpłatnie. Warto więc zadbać o to, 
aby nawet w krótkim oświadczeniu o wyrażeniu zgody znalazła 
się informacja o tym, iż zgoda udzielana jest bezpłatnie albo za 
zapłatą jakiejś symbolicznej sumy (w takiej sytuacji najlepiej jest 
taką sumę wprost wskazać w oświadczeniu o wyrażeniu zgody). 

Warto także podkreślić, że przepisy prawa nie określają żadnego 
terminu, którego upływ eliminowałby konieczność uzyskania 
zgody autora na opracowanie przygotowanego przez niego 
projektu, stąd nawet jeżeli zmiany w wyglądzie balkonu czy 

loggii będziemy chcieli dokonać za kilka czy kilkanaście lat zgoda 
autora i tak będzie potrzebna.  

Na koniec wskazać również należy, że zabudowa czy oszklenie 
balkonu mogą wymagać uzyskania nie tylko zgody autora, ale 
i samej wspólnoty. Skoro bowiem działania te ingerują w wygląd 
elewacji budynku, z całą pewnością ingerują również w części 
wspólne nieruchomości. Przy podejmowaniu tego przedsię-
wzięcia – w zależności do jego rozmiaru - konieczne może także 
okazać się dokonanie stosownego zgłoszenia w wydziale ar-
chitektury urzędu miasta albo nawet uzyskanie pozwolenia 
na budowę. Podjecie zaś powyższych czynności bez dopełnie-
nia wymaganych formalności może doprowadzić do uznania 
dokonanej zabudowy za samowolę budowlaną i w skrajnych 
przypadkach doprowadzić do konieczności jej usunięcia. 

NOWY KONCEPT  
NA ŻOLIBORZU

SAM na Rydygiera 9c

Połączenie piekarni,  
sklepu i restauracji.

Miejsce, które powstało z miłości 
i tęsknoty za dobrym pieczywem na 
zakwasie, przygotowywanym według 
tradycyjnych receptur, pamiętających 
czasy naszych dziadków.

Nowoczesna garmażerka – codzienne 
krótkie partie świeżego, domowego 
jedzenia bez konserwantów, z możli-
wością zakupienia w sklepie na wynos. 

Restauracja serwująca śniadania przez 
cały dzień. Lunche i kolacje w swobod-
nej atmosferze przy kieliszku staran-
nie wybranego wina. Dania autorskie, 
różnorodne, inspirowane kuchniami 
z całego świata.

Gotowanie zgodnie z zasadami do-
brze zbilansowanej diety dostarcza-
jącej potrzebnych składników od-
żywczych /urozmaicone, oryginalne 
dania witalne na miejscu i na wynos, 
również w formie lunch-box do pracy 
i do domu/

Do końca maja, na hasło „sąsiad”, 
kawa w promocyjnej cenie 1 zł. 

Zapraszamy!

MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny
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Już plaża - jedyna piaszczysta na lewym brzegu, przytulna, 
zagospodarowana z gustem niewielkim placem zabaw, ogól-
nodostępnymi grillami, a w sezonie letnim zaopatrywana przez 
Urząd Dzielnicy w leżaki - to miejsce warte poznania i częstego 
odwiedzania. Czynny w lecie bar Boogaloo zapewnia miłą 
oprawę muzyczną, a w weekendy imprezy do rana. Właśnie 
stąd zaczyna się magiczna ścieżka, wijąca się tuż przy brzegu 
Wisły. Biegnie między nadgryzionymi przez bobry, wiszącymi 
nad wodą drzewami, a prawie nieprzebytymi chaszczami, za-
mieszkanymi przez dzikie zwierzęta. Jest to fragment obszaru 
Natura 2000 „Doliny Środkowej Wisły”.

Trasa jest wystarczająco utwardzona i szeroka, żeby jeździć tam-
tędy rowerem. W 20-30 minut dotrzemy tą drogą do mostu 
na piechotę, a rowerem oczywiście szybciej. I jeśli wybraliśmy 
się w tę podróż na dwóch kółkach, ścieżka poprowadzi nas od 
Wisły, wzdłuż przytłaczająco wielkich pilarów mostu Grota-
-Roweckiego, aż do szerokiej trasy rowerowej wiodącej górą 
skarpy wiślanej z powrotem do „Spójni”. W każdym właściwie 
momencie możemy dojść nad samą wodę – niektórzy wędkują, 
inni moczą nogi, a jeszcze inni siadają na wielkich, przybrzeżnych 
kamieniach i medytują, zapewne nad filozoficzną maksymą 
„panta rhei”.

Ja polecam zejście ze ścieżki i wdarcie się w ostępy godne 
dzikiej puszczy, z pozostawionymi samym sobie powalonymi 
drzewami, pozbawione ścieżek, kryjące bajkowe uroczyska, 
oczka wodne, płochliwe dziki i sarny, i tysiące ptaków licznych 
gatunków (kosy, sójki, dzięcioły pstre i zielone, kosówki, pliszki, 
gołębie leśne i wiele, wiele innych). Kwiecień i maj to idealne 
miesiące do zwiedzania tej okolicy poza utartymi szlakami. 
W najbliższych tygodniach, małe jeszcze dziś, płożące się, po 
ziemi rośliny, wystrzelą w górę, uniemożliwiając swobodne 
chodzenie po tym terenie. 

Załączam mapkę sytuacyjną, aby ułatwić dotarcie do plaży. 
Najłatwiej dostać się tam piechotą, schodząc ulicą Krasińskiego 
aż do „Spójni” i dalej wzdłuż kortów tenisowych i golfowego 
driving range zlokalizowanego w miejscu starego stadionu. 
Opcją dla kierowców jest parking, na który można dojechać 
Wisłostradą od strony Mostu Gdańskiego.

DZIKI ŻOLIBORZ 
Z CYKLU: W ZIELONE GRAMY

Tym razem polecam Państwu teren bardzo mało znany - obszar 
pomiędzy Plażą Żoliborz, a Mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego. 

MICHAŁ 
LEHR-KOWALSKI
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Gazeta

STOWARZYSZENIE NOWY ŻOLIBORZ

Patroni medialni:Organizatorzy: Partnerzy:

III Piknik 
Sąsiedzki

w godz. 11:00-16:00

Na pikniku 

m.in

15 maja 
plac Grunwaldzki

Background – Freepik

Zamki dm
uchane, zjeżdżalnie

Animacje i konkursy
Pok

azy s
ztuk w

alki

fb.com/ZoliborzPoludniowy


