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Szanowni Czytelnicy!
Jesień za pasem i czas przygotować się do nadchodzącego
zakończenia sezonu parkowo-nadwiślańskiego. Nieunikniona
perspektywa meteorologicznej porażki zmotywowała nas do
poszerzenia działu kulinarnego. Wiadomo, trzeba jakoś pogodową
frustrację rozładować, a dobre jedzenie jest wspaniałą ku temu
okazją. Zatem zamieszczamy dwa felietony w dziale „Kuchnie
świata”, dotyczące smakowitych lokalizacji wartych odwiedzenia.
Udało nam się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy o planach
UM względem Żoliborza. Już wiadomo, że wizja wielkiego
mostu i ogromnej trasy Krasińskiego odsunęła się w czasie tak
bardzo, że właściwie zniknęła, a o szczegółach oraz planach
dotyczących Żoliborza Południowego przeczytacie w wywiadzie
przeprowadzonym przez Mateusza Durlika z prezydentem Michałem
Olszewskim.
W drugiej części cyklu „W 2 godziny z Żoliborza” zachęcam do
ostatniej w sezonie wyprawy w plener. Dla wyjaśnienia – tytuł cyklu
jest przybliżonym czasem dotarcia na miejsce, a prędkość przejazdu
należy dostosować do warunków na drodze, a nie tytułu artykułu! ;)
Zapraszam do lektury pierwszego jesiennego numeru w tym roku!
reklama
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Co będzie z mostem? Mieszkańcy
potrzebują jednoznacznej deklaracji.
Żoliborz jest w bardzo specyficznej sytuacji, ponieważ obok
historycznej, jeszcze przedwojennej zabudowy, miasto rozwinęło się dynamicznie w latach 60. i 70. Chodzi między innymi
o rejon Kępy Potockiej czy Sadów Żoliborskich. Nową historię
Żoliborza pisze cały teren Żoliborza Płd., który jest obszarem
bardzo dynamicznej przemiany: z postindustrialnego krajobrazu w nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. Największym
wyzwaniem dla Warszawy jest zapanowanie nad chaosem
przy tej transformacji.
No dobrze, ale przejdźmy do tematu mostu. Na
ostatnich konsultacjach społecznych o to, czy
wybudować most czy nie, pytano mieszkańców
Mokotowa, a jak Pan się na to zapatruje?
O tym, jaki jest docelowy układ transportowy, decyduje przyjęte
przez Radę m.st. Warszawy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – to urbanistyczna
strategia miasta. Ja nigdy nie ukrywałem swojego poglądu na
temat samego mostu. Dziś Warszawie brakuje trzech mostów,
w tym Krasińskiego. Ważniejszym jest pytanie, kiedy powinien
on powstać. Nie wszystkie trasy przewidziane w studium muszą być budowane od razu – ich kolejność powinna wynikać
z aktualnych potrzeb.
O jakiej perspektywie mówimy w tym przypadku?
Rozmawiamy aktualnie z radnymi na temat przeglądu budżetu
inwestycyjnego. W najbliższej perspektywie będziemy rekomendowali decyzje o tym, które projekty umiejscowione będą
w jakim czasie. Widząc, jakie potrzeby są kierowane ze strony
dzielnic i radnych, nie trudno dojść do wniosku, że nasz budżet
nie jest w stanie ich wszystkich udźwignąć. W takiej sytuacji
trzeba sobie postawić pytanie o priorytety. Wchodzimy w taki
etap rozwoju miasta, że powinniśmy zwrócić uwagę również
na mniejsze inwestycje, często bardziej wyczekiwane przez

mieszkańców. Jeszcze dziesięć lat temu nawet nikt by się nie
zająknął o tym, czy Most Krasińskiego jest potrzebny czy nie.
Musimy pamiętać, że most był wpisany w budżet miasta i nigdy
nie było towarzyszących temu emocji, ani pozytywnych ani
negatywnych. Była to inwestycja, która była bezdyskusyjna do
realizacji, tak jak metro. Wówczas ta inwestycja spadła z planu
budżetowego ze względu na spowolnienie gospodarcze, które się odbiło negatywnie na miejskim budżecie. Wtedy też za
wyższy priorytet został uznany most Marii Curie-Skłodowskiej,
który już został wybudowany.
Jakie są w tej chwili priorytety inwestycyjne miasta?
W najbliższych tygodniach będziemy musieli się przyjrzeć
wieloletniej prognozie finansowej (WPF) pod kątem ustalenia nowych priorytetów. Jesteśmy już dwa lata po uchwaleniu
poprzedniego WPF i to jest dobry moment, żeby przyjrzeć
się, które inwestycje są w Warszawie najbardziej potrzebne, a które mogą jeszcze poczekać, i pewnie jeszcze niejednokrotnie przyjdzie nam rozmawiać na temat inwestycji
z mieszkańcami.

To co, za 15 lat?
Raczej to nie jest perspektywa najbliższych 10 lat, dzisiaj ta
inwestycja jest umieszczona do realizacji za 7-8 lat, a mamy
dość napięty program inwestycyjny. Jeśli mamy mówić
o perspektywie dla tego projektu, jest to na pewno dłuższy
okres. W tym czasie czeka nas wiele wyzwań inwestycyjnych. Będziemy chcieli dobudować nowe stacje metra
w kierunku Bródna i Bemowa. W tym czasie powstanie
inny most – w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy.
Powstaną kolejne ważne projekty tramwajowe, kolejny
odcinek obwodnicy śródmiejskiej.
A czy budowa mostu Krasińskiego jest równoznaczna
z budową trasy przecinającej Żoliborz?
To jest sprawa, która jest z pewnością do dyskusji. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie, która z przepraw
mostowych jest w tej chwili dla Warszawy najważniejsza. Bezsprzecznie jest to most południowy, czyli most
autostradowy, który domyka obwodnicę ekspresową
Warszawy. Nam zależy, żeby przenieść cały ruch tranzy-
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towy właśnie na obwodnicę. Kolejnym priorytetem jest
budowa obwodnicy śródmiejskiej, której akurat trasa
Krasińskiego nie jest elementem.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) dla Żoliborza Południowego to dla nas temat
numer jeden. Kiedy możemy się go spodziewać?
Jest to jeden z priorytetów dla miasta. Miasto będzie dążyło do
tego, aby wszystkie funkcje infrastrukturalne w tym rejonie mogły się bilansować. Żoliborz Południowy miał tendencję do bycia
monofunkcyjnym osiedlem mieszkaniowym, z jednoczesnym
brakiem dostatecznej ilości usług, funkcji edukacyjnych, czy
zieleni, i to na pewno trzeba poprawić. Ten plan ma za zadanie
chronić funkcje i dawać jak najwięcej miejsca na zaspokajanie
potrzeb lokalnych.
Urząd Dzielnicy Żoliborz oraz Stowarzyszenie
Nowy Żoliborz zgłosiły uwagi do planu, czy
te uwagi zostaną wzięte pod uwagę?
Na pewno będą poważnie rozważane, już za kilka tygodni, zapewne w listopadzie, wyłożymy plan do konsultacji i wówczas
odbędzie się szersza dyskusja na ten temat, chociaż domyślam
się, że raczej co do większości uwag kierunek jest mocno zarysowany i nie sądzę, żeby czekała nas dyskusja, która obróci
prace o 180 stopni.

Ulica Krasińskiego, przebiegająca przez Żoliborz Południowy,
posiada sporą rezerwę na jej poszerzenie. Uwagi
Stowarzyszenia Nowy Żoliborz i Dzielnicy dotyczyły między
innymi zazielenienia tego terenu, na ile jest to realne?
To jest postulat do przemyślenia i wiemy, że na obecnym etapie
rozwoju miasta poszerzanie tej ulicy nie jest do końca uzasadnione. W związku z tym jest to zbieżne z naszą polityką, aby pas
drogowy pozostał terenem zieleni publicznej.
Ostatnie pytanie, jakie inwestycje infrastrukturalne
szykują się na Żoliborzu w najbliższym czasie?
Dla mnie najważniejszą inwestycją jest centrum lokalne na
Placu Grunwaldzkim, to jest dla nas projekt priorytetowy, podczas ostatniej wizyty wybitnego architekta Gil’a Peñalosy nasz
projekt centrów lokalnych został doceniony jako rzecz, która
z punktu widzenia myśli architektonicznej jest bardzo ważna.
Z mojej perspektywy eksperymentowanie na przestrzeni Placu Grunwaldzkiego jest priorytetem. Co do innych inwestycji,
chcielibyśmy wchodzić z zazielenieniem ulic, co jak wiem jest
zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców. Czeka nas jednak jeszcze
sporo pracy przez najbliższe kilka lat.
Bardzo dziękuję za rozmowę i zwłaszcza
w kwestii planu, mam nadzieję, że uda się go
wyłożyć jeszcze w listopadzie tego roku.
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UTRZYMAJ FORMĘ ZIMĄ!

CZYLI 30-MINUTOWY TRENING POD PRĄDEM
Z EMS FITFACTORY
Czym jest trening EMS i na czym on polega?
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.

MAŁGORZATA BUCZKOWSKA
radca prawny

OŚWIADCZENIE
O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

CZYLI NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA

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 pomiędzy 115
a 150 zł. Należy jednak pamiętać, że jest to trening z trenerem
personalnym jeden na jeden, który dopasowuje trening do

fot. Gajus/Fotolia

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, redukuję 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.
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.
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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!

Chociaż największy boom na wynajem
mieszkań jest już w zasadzie za nami,
to nie dotyczy on lokali użytkowych.
Tu ruch jest w zasadzie cały rok.
Jedni kończą swoją działalność w danym miejscu, inni ją tam
właśnie zaczynają. W przypadku najmu lokalu użytkowego
zazwyczaj nie wystarcza - tak jak w przypadku najmu mieszkania – jedynie zawarcie umowy. Niemal zawsze konieczne
jest też złożenie wynajmującemu jakiegoś zabezpieczenia.
Może nim być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
albo oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost z aktu
notarialnego.
Co to takiego to oświadczenie? Najprościej mówiąc, jest to
oświadczenie najemcy, że poddaje się on egzekucji co do określonych świadczeń, jeśli zaszłaby konieczność przymusowego
ich wyegzekwowania. Jego złożenie nie jest związane z żadnym konkretnym długiem, jest składane niejako „na zapas”
i umożliwia skorzystanie z jego dobrodziejstwa, jeżeli w trakcie
wykonywania umowy miałoby się okazać, że najemca nie jest
tak rzetelny, jak deklarował przy jej zawieraniu. Oświadczenie
to, aby mogło przynieść pożądane skutki, musi zostać złożone
w formie aktu notarialnego.

W kontekście umowy najmu lokalu użytkowego, możemy wyróżnić dwa rodzaje tych aktów. Pierwszym jest tzw. oświadczenie co
do zapłaty, w którym najemca poddaje się egzekucji co do zapłaty
sumy pieniężnej w akcie notarialnym wprost oznaczonej, albo
oznaczonej w nim za pomocą klauzuli waloryzacyjnej (zazwyczaj
w wysokości kilku czynszów najmu wraz z odsetkami). Drugim –
dużo bardziej istotnym dla wynajmującego – jest oświadczenie
o poddaniu się egzekucji co do wydania lokalu po zakończeniu
stosunku najmu. Posiadanie takiego oświadczenia jest bardzo
istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy do zakończenia umowy najmu
dochodzi z inicjatywy wynajmującego, któremu zależy na tym,
aby jak najszybciej lokal oddać w najem kolejnemu podmiotowi.
Co wynajmujący zyska mając w ręce takie oświadczenie? Będzie mógł uzyskać tytuł egzekucyjny, czyli dokument, w oparciu
o który może prowadzić egzekucję komorniczą, bez konieczności prowadzenia przedtem procesu sądowego (np. o zapłatę
albo o opróżnienie lokalu). Jeżeli najemca złożył oświadczenie
o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego, wynajmujący może żądać zaopatrzenia tego aktu przez sąd w klauzulę
wykonalności, a po jej uzyskaniu złożyć u komornika stosowny
wniosek o wszczęcie egzekucji. Takie zabezpieczenie znacznie
skraca czas, konieczny do odzyskania należnych wynajmującemu świadczeń.

10

ZDROWIE

JAK WYBRAĆ SYSTEM ĆWICZEŃ
I SZKOŁĘ JOGI

Różne systemy hatha jogi zależą przede wszystkim od Guru,
który doskonali daną praktykę. W Polsce najbardziej popularna jest Joga wg Iyengara. Nazwę swą wzięła od jej twórcy,
Bellura Krishnamachara Sundararaji Iyengara. Jest to system
pracy z pomocami, dzięki którym praktyka asan jest możliwa
dla wszystkich ludzi, nawet bardzo chorych, także jeśli chodzi
o aparat ruchu. System ten uczy statycznej pracy od zupełnych
podstaw, ku pozycjom bardziej zaawansowanym.

ni i bezpieczny dla siebie system. W przypadku ograniczeń,
a większość z nas jakieś ma, najlepiej zainteresować się Jogą
wg Iyengara. Wybierając Ośrodek Jogi warto zasięgnąć tzw.
języka, nie podpierając się jedynie wiedzą z internetu. Ważne są
m.in.: przygotowanie i doświadczenie Nauczycieli, ich zaangażowanie w pracę, a także ilość osób na sali. Warto pamiętać, że
w dużych grupach nikt się nami osobiście nie zajmie, a przecież
każdy jest inny i potrzebuje konkretnych instrukcji. Jeśli chce się
naprawdę zaangażować w praktykę, lepiej unikać także większości fitnessów, gdyż zajęcia jogi oferowane tam, najczęściej,
poza nazwą, nie mają zbyt wiele z jogą wspólnego. Dobrze jest
znaleźć małą szkołę, gdzie będziemy mieć bezpośredni kontakt
z Nauczycielem i będziemy mogli konsultować nie tylko dolegliwości, ale i postępy naszej praktyki. Dzięki temu unikniemy
też niepotrzebnych kontuzji. Kontakt z osobą prowadzącą jest
kluczowy dla praktyki jogi, tak więc Nauczyciel powinien budzić
zarazem naszą sympatię, zaufanie i szacunek.

Sesje są różnorodne, ukierunkowane zwykle na jednoczesne
wzmacnianie oraz rozciąganie mięśni i mogą mieć określony
cel, np. rozluźnianie kręgosłupa, wzmacnianie mięśni stabilizujących sylwetkę, otwieranie klatki piersiowej, czy też pracę
z barkami i szyją, ale także wiele innych. W niektórych szkołach
praktykuje się także pranajamę oraz medytację, czasem też
formy dynamiczne i krije. W Polsce mamy wielu bardzo dobrze
przygotowanych nauczycieli tego systemu.
Poza tym, wyróżniamy Ashtangę Jogę - praktykę dynamiczną, w której asany ułożone są w konkretne, ściśle określone
sekwencje wykonywane z oddechem ujaji. Jest to jednak
praktyka bardzo mocna, przeznaczona dla osób zdrowych fizycznie i stabilnych psychicznie, podobnie jak Joga Kundalini,
charakteryzująca się pracą z kriją i mantrą. Mniej popularnymi
systemami hatha jogi są Sivananda Joga czy Bikram Joga. Spotkać
można też Jogę Twarzy, która nie należy do żadnego systemu
i także może być uprawiana przez wszystkich. Polega ona na
specjalnych ćwiczeniach z użyciem mięśni twarzy. Ta praktyka
jest niezwykle skuteczna - działa upiększająco i odmładzająco,
ale stanowić powinna tylko dodatek do pracy z całym ciałem.
Jogę właściwie może ćwiczyć każdy, niezależnie od wieku
i stanu zdrowia. Należy jednak wybrać najbardziej odpowied-
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Osobom niepraktykującym jogi wydaje się, że
jest to hinduska gimnastyka i medytacja. Im
bardziej stają się zaawansowane w praktyce,
tym więcej systemów jogi odkrywają.
Ostatecznie często dochodzą do wniosku,
że joga, niezależnie od formy, jest jednym
procesem rozwoju fizycznego i duchowego.

PODRÓŻE

Utthita trikonasana – Rozciągnięty trójkąt
Pozycja z grupy stojących, dająca kontakt z Ziemią i stabilizację
psychiczną. Otwiera klatkę piersiową, rozciąga ramiona i nogi.
Wzmacnia mięśnie nóg i miednicy, jednocześnie rozciągając
boki kręgosłupa i mięśnie biodrowo-lędźwiowe. Przeciwdziała
rwie kulszowej, przykurczom nóg i, jak większość asan stojących,
pomaga w płaskostopiu.

W 2 GODZINY Z ŻOLIBORZA
PUŁTUSK

W drugim odcinku cyklu zaproponuję
wyjazd w zupełnie innym kierunku, choć
również do miasta średniowiecznego. Otóż
zachęcam w te ostatnie ciepłe dni sezonu do
wyprawy do Pułtuska, zwanego Wenecją
Mazowsza. Nazwa ta oczywiście jest znacznie
przesadzona, ale rzeczywiście miasto leży nad
brzegiem Narwi, a przecina je kilka niewielkich
kanałów. I to właśnie rodzinne wycieczki
kajakami są główną atrakcją Pułtuska.
Wypożyczamy kajak z przystani „Keja”, znajdującej się na brzegu
Narwi, a po kilku zanurzeniach wiosła w tej rzece, wpływamy
w pobliski kanałek, który wiedzie nas wzdłuż ulicy Nadwodnej
do centrum miasta. Nad kanałkiem pochylają się drzewa, mijamy liczne, drewniane łodzie mieszkańców, przycumowane
do brzegu, na którym o pierwszeństwo w liczności biją się koty
i kaczki krzyżówki. Przepływamy pod kilkoma mostkami ozdobionymi donicami ze swojskimi pelargoniami i skręcamy w prawo
na rozwidleniu, by po chwili dotrzeć do zupełnie nieoficjalnej
przystani, koło której znajduje się pizzeria. Atrakcją jest przybijanie do brzegu i zabezpieczanie kajaka przed odpłynięciem,
czego nie ułatwia nam żadna infrastruktura. W nagrodę można
zamówić nieprawdopodobnie wielką pizzę rodzinną, pod którą
rodzina może schować się przed deszczem. Tym samym kanałkiem, wzdłuż ulicy Młodzieżowej, dopływamy do Narwi i płynąc
z prądem wracamy do wypożyczalni. Krótka (1,5 godziny dla
leniwych) trasa jest atrakcyjna przede wszystkim dla rodziców
z mniejszymi dziećmi. Aby przedłużyć przyjemność, można
po wypłynięciu na Narew przepłynąć ją w poprzek i zaszyć się
w cudownym gąszczu szuwarów i dzikiej mięty, w których kryją
się w pełni przepływalne trasy wodne.
Samo miasto nie jest współcześnie zbyt atrakcyjne. Najciekawszy obiekt to XV-wieczny zamek, rozbudowywany przez
biskupów płockich do XVI w., a następnie niszczony podczas
kolejnych wydarzeń: potopu szwedzkiego, drugiej wojny
północnej, insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich
i II Wojny Światowej. Odbudowano go w aktualnej formie
w 1989 roku i przeznaczono na Dom Polonii, co sprowadza
jego funkcję do hotelu.

Pułtusk ma swoje „naj” w architekturze europejskiej. Otóż
rynek miejski, mierzący 380 m długości, jest najdłuższym na
kontynencie. Jego atrakcyjność wizualna jest znikoma –znajduje się tu ogromny parking. W wakacje odbywają się tu mniej
lub bardziej przaśne imprezy masowe.
Dla miłośników architektury sakralnej Pułtusk oferuje kilka
obiektów, a wśród nich prawdziwą perełkę, a mianowicie
ufundowaną w 1449 r. bazylikę kolegiacką Zwiastowania NMP.
Przebudowana przez Jana Baptystę z Wenecji w XVI w. w stylu
renesansowym, jest obiektem wartym zobaczenia. Według
mnie równie atrakcyjnym z punktu widzenia wycieczki rodzinnej
miejscem, znajdującym się także przy rynku, jest lodziarnia,
obklejona kolorowymi, rażącymi oczy estety reklamami asortymentu, gdzie przez okienko można zamówić kompletnie nie
ekologiczne, pełne glutenu i całkowicie pozbawione pierwiastka
wegańskiego przepyszne lody z niespotykanymi dodatkami.
Jakimi - sprawdźcie sami!
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KALENDARIUM
PAŹDZIERNIK

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.

11 października 1966 r.

ŻOLIBORZ „CARSKI”
I INDUSTRIALNY

Kardynał Stefan Wyszyński konsekrował kościół Matki
Bożej Królowej Polski na Marymoncie.

13 października 1923 r.

Na Cytadeli doszło do eksplozji składu amunicji. Zginęło
28 osób . Wybuch był tak silny, że na Starym Mieście
powylatywały szyby w oknach. Na Pradze uszkodzeniu
uległy wieże kościoła św. Floriana,w efekcie czego
zostały obniżone.

16 października 2004 r.

W podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki otwarte
zostało Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.

18 października 2006 r.
wieku XVIII, i pokrywa się mniej więcej z terenem zajmowanym
później, od 1832 roku, przez Cytadelę. To rejony wsi Polków,
Pólków lub Polików, bo różnie ją nazywano, jurydyki szymanowskiej i folwarku Fawory. To właśnie od owego Pólkowa, a nie
od „pułków”, mamy ulicę Pułkową. Aczkolwiek pułki w historii
Żoliborza też się znalazły i to nawet w znacznych ilościach. Ale
to już nieco później.
Początki Żoliborza, pod współczesną nazwą, sięgają roku 1774
roku, gdy ks. Augustyn Orłowski, rektor Collegium Nobilium
i współpracownik Stanisława Konarskiego, zakupił część jurydyki
szymanowskiej dla zbudowania konwiktu pijarów. Otoczenie
było tak malownicze, że okolicę zaczęto nazywać z francuska Joli Bord - Piękny Brzeg. Z czasem nazwa ta została spolszczona
na „Żoliborz” i przyjęła się dla całej dzielnicy.

16 marca 1916 Hans Hartwig von Beseler,
niemiecki generał-gubernator warszawski
w latach 1915-1918, wydał dekret o przyłączeniu
do Warszawy Marymontu, Słodowca, Kępy
Potockiej i częściowo Powązek, czyli terenów
współczesnego Żoliborza. Dlatego mówiono
w tym roku o 100-leciu Żoliborza w Warszawie.
Tak naprawdę jednak Żoliborz liczy sobie dużo więcej lat, tyle
tylko, że na znacznie mniejszej przestrzeni. Obszar dawnego
Żoliborza, jeszcze tak wówczas nie nazywanego, sięga historią

Gdy 18 kwietnia 1791 Sejm przyjął dekret o miastach, jurydyki
zostały zlikwidowane i rozpoczął się proces ich scalania w jeden
organizm miejski.
Nieco wcześniej, w roku 1770, z rozkazu marszałka wielkiego
koronnego Stanisława Lubomirskiego, Warszawę otoczono linią
okopów, wyznaczających de facto granicę miasta. W przestrzeni
zamkniętej Okopami Lubomirskiego znalazły się wymienione
wcześniej: wieś Pólków, folwark Fawory i konwikt pijarów. Dostać można było się tu tylko poprzez bramy - rogatki: Powązkowskie i Marymonckie. Tym samym ów niewielki wycinek
współczesnego Żoliborza znalazł się w obrębie XVIII-wiecznej
Warszawy.

Od tej daty oficjalnie zaczyna się temat przeniesienia
Muzeum Wojska Polskiego na Cytadelę. Tego dnia
podpisano list intencyjny w sprawie budowy Muzeum
na terenie fortu.

30 października 1930 r.

Wmurowano kamień węgielny pod kamienicę
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej
przy ul. Cieszkowskiego 1/3, nieopodal Domu
Handlowego Merkury. Tym samym ruszył kolejny
etap zabudowy Żoliborza, po Żoliborzu Oficerskim,
Dziennikarskim i Urzędniczym.

30 października 1938 r.

Po raz pierwszy tramwaje pojechały ulicą Powązkowską
aż do pętli Powązki-Cmentarz Wojskowy. Linia
tramwajowa na ulicy Powązkowskiej funkcjonowała do
marca 1971 r.

HISTORIA

HISTORIA

Po upadku powstania listopadowego, już w maju 1832 roku,
większość obszaru pomiędzy okopami, rogatkami i Wisłą, diametralnie zmieniła wygląd i przeznaczenie. Teren splantowano,
stojące tam budynki rozebrano. W szybkim tempie zaczęła rosnąć Александровская цитадель - Cytadela Aleksandrowska,
policjant Warszawy. Rozpoczęła się carska historia Żoliborza.
Wewnętrzna twierdza opasana została systemem zewnętrznych fortów, tworząc zaczątek potężnej, składającej się z ponad
50 fortów, wysuniętej daleko poza miasto, objętej wspólnym
mianem Kрепостu Варшава - Twierdzy Warszawa.

Kalina Jędrusik

Przy ulicy Kochowskiego, w pobliżu jej zbiegu
z ulicą Krasińskiego, od kilku lat funkcjonuje
kawiarenka, do której idealnie pasuje zapomniane już nieco określenie z minionej
epoki: klubokawiarnia. W „Kalinowym sercu”
promowana jest twórczość artystyczna,
zwłaszcza młodych pokoleń. Nazwę i charakter działalności przyjęto nieprzypadkowo. Na
tym osiedlu mieszkało bowiem przez wiele
lat bardzo artystyczne małżeństwo, bardzo
znane i mocno komentowane zarówno na
ówczesnych salonach, jak i na łamach brukowców: Kalina
Jędrusik i Stanisław Dygat. On - literat i scenarzysta. Ona - aktorka i piosenkarka.
Urodziła się 5 lutego w Gnaszynie, który niebawem stał się
osiedlem Częstochowy. Tam też spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. Już jako młoda dziewczyna zdecydowała o swej
przyszłości artystycznej. Bezpośrednio po maturze wyjechała
na studia aktorskie do Krakowa. Debiutowała zaraz po ukończeniu studiów, w 1953 roku, na scenie gdańskiego Teatru
Wybrzeże, gdzie poznała swego przyszłego męża Stanisława
Dygata, który pracował tam wówczas jako kierownik literacki
teatru. Większość swojego życia, zarówno prywatnego, jak
artystycznego, Kalina Jędrusik związała jednak z Warszawą
i Żoliborzem.
Zagrała w wielu filmach, miała na swym koncie także kilkadziesiąt ról teatralnych, głównie w teatrach warszawskich.
Można było zobaczyć ją na scenie Narodowego, Współ-

pola wojenne. Powstało wówczas Powązkowskie Wojenne,
w rejonie ulic Powązkowskiej, Tatarskiej i Kozielskiej. A także
Bielańskie, Wolskie, Mokotowskie. Obszary przy Kozielskiej
funkcjonują nadal jako tereny wojskowe.
Z tamtych czasów, z końca XIX i początku XX wieku, pozostały
przy Powązkowskiej jeszcze inne pamiątki, choć już niekoniecznie carskie.

czesnego, Komedii, STS-u, Rozmaitości,
Polskiego. Występowała w rolach dramatycznych i charakterystycznych. W 1976
roku odbyła nawet tournee zagraniczne,
występując w duetach z Violettą Villas,
głównie w Stanach Zjednoczonych. Widzowie chyba jednak najbardziej kojarzą
ją z Kabaretem Starszych Panów i filmem
„Lekarstwo na miłość”, w którym wystąpiła
wraz z Krystyną Sienkiewicz i Andrzejem
Łapickim. To właśnie te role przyniosły jej
największą popularność i wykreowały na
filmowy symbol seksu, polską Marilyn Monroe. Miano to
przylgnęło do niej już na zawsze, tyleż atrakcyjne, co w pewnej
mierze krzywdzące, gdyż poza sex appealem nie brakowało
aktorce także inteligencji i talentu. W plebiscycie „Filmu”, rozpisanym w roku 1996 z okazji 100-lecia kina, Kalina Jędrusik
została uznana za jedną z trzech najlepszych polskich aktorek
wszechczasów.
Kalina Jędrusik wielką sympatią darzyła koty. Po śmierci męża
opiekowała się nimi w swym żoliborskim mieszkaniu. Niestety stały się one bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Zmarła
w nocy 7 sierpnia 1991, wskutek ataku astmy na tle uczulenia
na sierść kota.
Grób Stanisława Dygata i Kaliny Jędrusik-Dygat, nierozłącznych już na zawsze, znajdziemy w Alei Zasłużonych na Starych
Powązkach. Obydwoje zostali też upamiętnieni łączącymi
się ze sobą ulicami na nowym żoliborskim osiedlu, Żoliborzu
Artystycznym.

W 1875 roku ulicę przecięła linia kolei obwodowej. Szybko
powstały przy niej, Powązkowskie Letnie Baraki dla carskiej
armii, a także wspomniane już koszary zimowe. W dwudziestoleciu międzywojennym nad tą linią zbudowano wiadukt,
którym w listopadzie 1930 r. po raz pierwszy przejechał
tramwaj do pętli przy ulicy Elbląskiej, a kilka lat później przy
bramie Cmentarza Wojskowego. Linia tramwajowa na ulicy
Powązkowskiej funkcjonowała aż do roku 1971. Wiadukt
w tym miejscu istnieje do dziś, choć po generalnym remoncie sprzed kilku lat z pierwotnej konstrukcji nic nie zostało.
Zachował się jednak fragment oryginalnej, przedwojennej,
pięknie wykutej, secesyjnej balustrady, której na szczęście
nie wyrzucono na złom, ale po pieczołowitej konserwacji
umieszczono na wysepce pośrodku wiaduktu.
Tuż obok, przy ulicy Duchnickiej, rozciąga się teren Instytutu
Mechaniki Prezycyzyjnej. Główny budynek, nadal siedziba
Instytutu, to już obiekt zabytkowy. Powstał w 1926 roku,
podobnie jak prywatny dom na skraju posesji. Od strony
ulicy Powązkowskiej, w postindustrialnym, także przedwojennym, budynku dawnej Fabryki Wynalazków Instytutu,
zainstalowała się kilka lat temu „defabryka”, organizując
wewnątrz salony mody, agencje reklamowe, firmy projektowe, butiki , restauracje.

fot. Edward Hartwig

Aby zaś mieszkańcy miasta mogli czuć się „bezpieczni”, zawitały do Warszawy liczne pułki carskie, które skoszarowano na
Cytadeli i w wielu innych rejonach Warszawy. Wtedy to przy
ulicy Powązkowskiej powstał ciąg budynków koszarowych i magazynów wojskowych, których pozostałości do dziś możemy
oglądać pod numerem 44 ( część z nich zajmuje klub „Loft 44”).
Ponieważ żołnierze musieli gdzieś ćwiczyć i odbywać musztry, w których lubował się zwłaszcza Wielki Książę Konstanty,
znaczne tereny na przedmieściach Warszawy zajęto na tzw.
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fot. Edward Hartwig
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Sushi ciągle w modzie
KAROLINA KOŁODZIEJSKA

PIZZA Z PODWÓRKA
Po gastronomicznej wizycie na
Bielanach wracamy do siebie.
W codziennej gonitwie warto
czasem odetchnąć od obowiązków
i zjeść u siebie, blisko, w zasadzie
idealnie, bo niemal „pod blokiem”.

Tym razem postanowiłam sprawdzić, czy nastąpił progres
w jakości innych dań, od czasu mojej pierwszej wizyty. Miłe,
włoskie przywitanie jak na śródziemnomorski charakter restauracji przystało, kelnerki z uśmiechem zapraszające do środka
rozkrzyczane czterolatki, pchające się do wejścia, to od razu
spowodowało, że poczuliśmy się swobodnie. Wnętrze się nie
zmieniło, to nowoczesny minimalizm otulony ciepłym światłem,
które powoduje, że atmosfera jest przyjemna i kameralna.
Po krótkim oczekiwaniu na podejście kelnerki, która właśnie
usadzała nasze dzieci przy oddzielnym stoliku (o jak miło), proponując im kolorowanki i kredki, stwierdziliśmy, że uda nam się
spokojnie zjeść, choć zaplanowaliśmy wybrać nieskomplikowane, szybkie dania. Rodzice to pewnie zrozumieją :).
Wracając do meritum, zamówienie zostało złożone, a dla uśmierzenia głodu otrzymaliśmy czekadełko w postaci focaccii z sosem czosnkowym, który według nas zupełnie nie pasował do
wypieku. Zdecydowanie postawiłabym po prostu na świeżą,
pachnącą oliwę z oliwek.
Część z nas zdecydowała się jako danie główne zjeść przystawki,
dladzieci wybraliśmyzupyi oczywiściedlawszystkich pizza. Popro-
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Ocena restauracji:

sługa
Ob

Trend na zdrowie
W ostatnim czasie obserwuje się odchodzenie od niezbyt
wartościowych fast foodów, na rzecz zdrowych posiłków
i zbilansowanej diety. Polacy, którym zależy na tym, aby
spożywane przez nich potrawy dostarczały im niezbędnych wartości odżywczych, sięgają często po dania kuchni japońskiej – także sushi. Japońska dieta – oparta na
warzywach, owocach morza i rybach – została bowiem
uznana za najzdrowszy styl żywienia na świecie.

Zupa minestrone z kluseczkami ziemniaczanymi
nie obroniła się ani smakiem, ani wyglądem, ani
nawet smacznymi kluseczkami. Smak minestrone powinien być bogaty, jednak ta zupa była po
prostu kwaśna. Krem z buraków z kozim serem
i palonymi migdałami to kolejne rozczarowanie.
Gdybym jadła tę zupę z zamkniętymi oczami, nie
wiem, czy potrafiłabym odgadnąć, co to za smak.
Czuć było koncentrat burakowy. Całość jednak
uratował przepyszny ser kozi i chrupiące migdały.
Smaczne małże alla marinara gotowane w białym winie z szalotką i natką pietruszki, świeże, zgodnie z tym, co powiedziała
kelnerka, przywróciły nam dobry humor. Zastanowiłabym się
nad tym, czy mule nie powinny stać się daniem głównym, większa porcja plus dobrze dobrane wino, pycha. Niestety black
tagiolini z krewetkami i papryczką piri piri w ziołowej emulsji
to danie bez polotu, makaron upstrzony kawałkami czosnku,
w mdlącej emulsji, mało krewetek, nie polecam.
I to, co w restauracji „pod blokiem” najważniejsze – dobra pizza,
nie na gumowym cieście jak z sieciówki. Czy w Eat and Meat taka
jest? Tak, pizza jest dobra, choć jadłam lepsze w naszej okolicy
i moi towarzysze również, jednak jednogłośnie stwierdziliśmy,
że pizza i małże były najlepszymi daniami tego wieczoru. Ale,
ale… przed nami jeszcze desery. Byliśmy z dziećmi, więc nie
dało się nie zamówić czegoś słodkiego.
Wybór padł na tiramisu oraz tartę gruszkową z musem z białej
czekolady i kremem balsamicznym. Powstał tylko problem… za
mało! Desery były bardzo smaczne. Wytrawne, pięknie podane tiramisu oraz lekki mus gruszkowy na chrupiącym spodzie
z nutką słodko-kwaśnego sosu. Doskonałe zwieńczenie tego
popołudnia i rekompensata za kilka nieudanych smaków.
Cytując klasyka: „bunkrów nie ma ale jest…”, w tym przypadku
jest przyzwoicie. Mamy miejsce na szybki lunch (restauracja
serwuje codzienne w cenie 21,90), na dobrą pizzę w towarzystwie rodziny, przyjaciół, czy sąsiadów. To również miejsce na
sobotni starter przed imprezą w części barowej. Pytanie tylko,
czy to nie za mało…

strój
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www.tensushi.pl

od polskich dań. – Staramy się ukazać kulturę Japonii, nie
tylko przez serwowane potrawy, ale także wystrój lokali
i panującą w nich atmosferę – mówi Tomasz Bojanowicz,
właściciel sieci restauracji TenSushi.

siliśmy o więcej sztućców i talerzy, ponieważ każdy
z nas próbował wszystkich dań. Zatem po kolei.

Do Eat and Meat przy ul. Rydygiera 13 weszłam
nie po raz pierwszy, ale muszę przyznać, że tym
razem byłam tam po długiej przerwie. Pierwszy
raz, tuż po otwarciu, restauracja nie zrobiła na
mnie pozytywnego wrażenia. Oprócz ciekawej
koncepcji na dwa lokale w jednym (mamy tu
tapas - „Coast to Coast Tapas&Cocktail Bar”),
miłej obsługi i przyjemnego wnętrza, jedzenie nie dostałoby
więcej niż 2 listki w naszej skali. Pomyślałam jednak, że trzeba
dać im szansę, że muszą się „rozkręcić”. Wróciłam. Kolejny raz
postawiliśmy na pizzę, było poprawnie, niedzielny obiad w gronie rodzinnym, coś na deser, kawa. Nie eksperymentowaliśmy,
zamówienie było powiedzmy – „bezpieczne”.
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Na każdą okazję

Kuchnia japońska, a przede wszystkim
jej najbardziej popularne danie – sushi
– perfekcyjnie wpisuje się w panujący
trend na zdrowe żywienie, jednocześnie
dopasowując się do szybkiego trybu
życia Polaków. Co sprawia, że tak
egzotyczne danie cieszy się ogromną
popularnością w państwie oddalonym od
Japonii o ponad 8 tysięcy kilometrów?
Smak orientu...
Kuchnia jest jednym z podstawowych składników kultury
kraju. Nie każdego stać jednak na to, żeby zapoznać się
z tradycjami Kraju Kwitnącej Wiśni, jadąc tam osobiście.
Dlatego właśnie tak popularne stały się restauracje sushi.
Idąc do takiego lokalu, możemy poznać egzotyczną kuchnię Japonii i spróbować potraw, które są tak odmienne

Romantyczna randka, biznesowy lunch czy niedzielny
obiad z rodziną. Sushi pasuje doskonale do wszystkich
tych sytuacji. To jego uniwersalność, połączona z egzotycznym smakiem i intrygującym wyglądem sprawia, że
sięga po nie coraz więcej osób.
– Sushi idealnie sprawdzi się zarówno na kolacji z rodziną czy znajomymi, jak i na spotkaniu biznesowym oraz
przerwie na lunch. Zauważyliśmy, że coraz większą popularnością cieszą się zamówienia z dowozem – często
dostarczane są do firm lub na domowe imprezy. Polacy
bardzo polubili kuchnię japońską, a odwiedzający nas
goście mają dużą świadomość tego, jak powinno wyglądać i smakować dobrze przyrządzone sushi – dodaje
właściciel TenSushi.

Z duchem czasu
Sushi, co prawda, pojawiło się w Polsce w latach 90-tych
ubiegłego wieku, ale nie znaczy to, że traci na popularności. Wręcz przeciwnie, ciągle przybywa miejsc, w których można go skosztować. Sushimasterzy prześcigają się
w tworzeniu wariacji na temat tego tradycyjnego dania.
Dzięki temu każdy może odnaleźć w menu coś odpowiedniego dla siebie. Restauratorzy tworzą specjalne zestawy
dla kobiet w ciąży oraz dzieci, dbając o to, żeby każdy mógł
cieszyć się smakiem kuchni japońskiej.

HISTORIA
Pralnia
samoobsługowa

KUCHNIE ŚWIATA
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U nas możesz przyjść i rozebrać się
do skarpetek, uprać i wyjść czystym

ŁUKASZ PROKOPOWICZ
sklep mięsno-wędliniarski Befsztyk.pl na Żoliborzu Artystycznym

IDZIE SEZON NA BEFSZTYKI,

Jesteśmy przygotowani do pomocy
naszym Klientom na każdym etapie prania.
Dysponujemy profesjonalnymi środkami,
wspomagającymi proces odświeżania
wszelkiego rodzaju tkanin. Odplamiacze,
wybielacze, proszki, płyny do płukania, a także
10 różnych programów piorących… Nie martw
się, nie zostaniesz z tym sam! Wykwalifikowany
personel doradzi i pomoże przy wyborze
odpowiedniego detergentu, a jeśli zajdzie taka
potrzeba, również przy obsłudze maszyny.

CZYLI JAK ZROBIC IDEALNEGO STEKA
Jesienią, po
wakacyjnych
owocowowarzywnych
dietach, wracamy
do gotowania
dań ciepłych
i sycących.
Jeżeli lubimy
mięso i żeby
było zdrowo,
wybierzmy
wołowinę,
a najlepiej
wołowego steka
prosto z patelni.

New York

Filet
Mignon

Cote de
Boeuf

Jeśli przerasta Cię samodzielne pranie lub nie
chcesz tracić czasu na jego wykonywanie, po
prostu pozostaw swoje rzeczy w Speed Queen.
Zajmiemy się nim najlepiej, jak to możliwe,
a Ty odbierzesz je już po 24 godzinach. Suche
i odpowiednio zapakowane, aby nie ubrudziło
się podczas transportu do domu. Nie lubisz
prasowania? Oddaj rzeczy do magla. I już!

Rib eye

T-Bone

Jak zrobić idealnego steka? Najważniejsze to dobry kawałek
wołowiny. Koniecznie musi to być wołowina stekowa z mięsnej
rasy krów lub byków, sezonowana . Polecam polskiego Angusa
sezonowanego na mokro lub – jeszcze lepiej, na sucho. Amatorzy najdelikatniejszego w strukturze i smaku mięsa powinni
wybrać polędwicę. Jeśli zależy Wam na bardziej intensywnym
wołowym smaku, wybierzcie rostbef lub antrykot albo sirloin
cap (cięcie z pierwszej krzyżowej).
Tłuszczyk musi być! Chodzi zarówno o drobne białe żyłki wewnątrz mięśnia (tzw. marmurek), jak i okrywę tłuszczową wokół
steka. Tłuszcz to nośnik smaku. Pomaga też nie przesuszyć steka
podczas przyrządzania. Warto go częściowo odkroić i wytopić
na patelni, przyrządzając stek bez dodatku oliwy.
Nie wrzucaj mięsa prosto z lodówki na patelnię! Doprowadź wołowinę do temperatury pokojowej (30 do 60 min.)
przed przyrządzaniem. Mniejsza różnica temperatur między
wierzchem a środkiem mięsa pozwala szybciej je przygotować
i uniknąć podania surowego steka przypalonego z wierzchu
(chyba, że tak lubisz!).
Przypraw umiejętnie! Nie żałuj swojemu stekowi oliwy i pieprzu
przed smażeniem. Jeśli chodzi o solenie, to jest kilka szkół – sole-

Sirloin cap

nie na długo przed smażeniem (prowadzi do skruszenia mięsa),
solenie bezpośrednio przed smażeniem (potrafi utwardzić stek,
więc uwaga!) oraz solenie po przyrządzeniu, tuż przed podaniem. Ja stosuję się do tej ostatniej zasady. Oczywiście można
mięso również zamarynować, pozostawiając w zalewie kilka
godzin. Do marynaty proponuję: sól albo sos sojowy, pieprz,
oliwę z oliwek i ewentualnie whisky lub porto.
Ile smażyć? To zależy od grubości steka, ale przyjmujemy, że mamy
standardowy stek o wadze ok. 250 g i grubości ok. 2 – 2,5 cm:
– krwisty (rare) – po 1-2 min. z każdej strony – a można jeszcze
krócej! Smażcie swój stek przez ok. 1 min z każdej strony, aby
uzyskać stek Blue – delikatnie przypieczony z zewnątrz i surowy
w środku. To wersja dla zaawansowanych amatorów steków.
– średnio krwisty (medium rare) – Polecam! – po ok. 2-3
min. z każdej strony.
– średnio wysmażony (medium) – ok. 3-5 min. z każdej strony
– dobrze wysmażony (well done) – ok. 6-8 min. z każdej
strony i dłużej.
W związku z pojawieniem się na Żoliborzu Artystycznym
nowego sklepu mięsno-wędliniarskiego Befsztyk,
w październiku na hasło „Żoliborz” klienci sklepu
stacjonarnego, do zakupów otrzymają prezent od firmy.

Jest możliwość dokupienia środków
wspomagających pranie - odplamiających czy
wybielających. Na miejscu możesz liczyć na
pomoc osoby, która posiada doświadczenie
w zakresie prania i odplamiania, która pomoże
i doradzi jak uprać swoje rzeczy, żeby nie
pofarbować, czy też żeby twoje rzeczy nie
zmieniły rozmiaru :-)
Przychodząc i nie chcąc tracić czasu, będziesz
mógł zostawić pranie, a nasz pracownik włoży
do pralki, wysuszy i gotowe, poskładane,
zapakowane będziesz mógł sobie odebrać po
załatwieniu swoich spraw.

Nasze placówki
Żoliborz (Bielany)
ul. Żeromskiego 1 / U12 (róg Marymonckiej)
01-887 Warszawa
telefon: 22 370 20 69
Czynne codziennie w godzinach: 6:00 - 23:00

Marysin Wawerski
ul. Korkowa 159 / U4
04-549 Warszawa
Czynne codziennie w godzinach: 6:00 - 23:00

