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Budżet obywatelski na Żoliborzu
Do 21 stycznia można składać projekty do realizacji  
w 2021 roku w budżecie obywatelskim. Pomysły na-
leży zgłaszać do tak zwanej puli dzielnicowej lub miej-
skiej. Na Żoliborzu jest do wykorzystania 1 662 227,00 
złotych zaś w puli miejskiej – 24 933 409,00 złotych. 
O to, co powinno znaleźć się na liście żoliborskiej, 
zapytałem jakiś czasem temu mieszkańców naszej 
dzielnicy. Odpowiedzi udzielali na różnych forach in-
ternetowych jak również podczas rozmów twarzą  
w twarz. Niektóre propozycje są także wynikiem mo-
ich obserwacji. Po około miesiącu zbierania informa-
cji, przygotowałem listę 13 projektów, których treść 
jest wynikową Waszych sugestii, oczekiwań i braków 
względem przestrzeni publicznej w naszej dzielnicy.  
Od 15 do 30 czerwca bieżącego roku będę prosił Was  
o głosowanie na te właśnie koncepcje. Poniżej przedsta-
wiam Wam listę:
- latarnie przy ulicy Przasnyskiej (chodzi o doświetlenie 

niedawno remontowanego odcinka),
- hamaki na Kępie Potockiej (montaż hamaków między 

drzewami),
- górka saneczkowa przy skwerze Krasińskiego,

- łąka kwietna przy ulicy Przasnyskiej (w miejsce traw-
ników),

- wieża dla ptaków na Żoliborzu Południowym,
- hotele dla owadów w żoliborskich parkach i na skwe-

rach,
- miejsca parkingowe „kiss and ride” przy ulicy Przasny-

skiej (na odcinku w kierunku Elbląskiej),
- kino plenerowe na placu Grunwaldzkim,
- stacje do samodzielnej naprawy rowerów (w kilku 

punktach na całym Żoliborzu),
- projekt remontu ulicy Przasnyskiej,
- tężnia solankowa w parku Żeromskiego,
- miernik jakości powietrza na Żoliborzu Południowym, 
- projekt budowy woonerfu na ulicy Anny German.
Nie wiem czy wszystkie projekty przejdą weryfikację  
w urzędzie ale nawet jeśli, to jest ich dość dużo, a ich 
łączna wartość przekroczy możliwości budżetu dzielnico-
wego. W związku z tym, że nie chciałbym „zawłaszczać” 
wszystkich tych środków, część z wymienionych pro-
jektów będę chciał zgłosić do budżetu okołomiejskiego,  
w którym konkurencja będzie bardzo duża. Będę bardzo 
wdzięczny za Wasze głosy!
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GRZEGORZ DAMIĘCKI – ŻOLIBORZANIN OD POKOLEŃ,  
AKTOR I… WOKALISTA

WŁOSKIE SERCE ŻOLIBORZA
Trattoria Flaminia to miejsce, gdzie serwowane są dania przygotowane zgodnie z włoskimi 
tradycjami. Potwierdza to przyznany już po raz drugi certyfikat jakości Ospitalita Italiana 
Ristoranti Italiani nel Mondo.

AGENT OD ZADAŃ SPECJALNYCH
Rozmowa z Filipem Siejką, agentem nieruchomości. Od sześciu lat pośredniczy przy 
sprzedaży i zakupie mieszkań oraz domów w Warszawie. – To człowiek od zadań specjalnych 
– mówi o Filipie jego asystentka.

POSTANAWIAM, ŻE CHCĘ ZADBAĆ O PLANETĘ
Nowy rok dla każdego z nas oznacza nowe postanowienia i cele. Zdecydowałem, że zacznę 
dbać o swoją formę i będę bardziej przykładał się do prowadzenia zdrowego stylu życia, czyli 
zapewne jak większość. Zdecydowanie pozytywny jest fakt, że ta magiczna data przyczynia 
się do podjęcia słusznych decyzji. Smutne z kolei jest to, że w większości przypadków 
noworoczne postanowienia są kruche i nietrwałe.

JAZDA NA SUWAK I KORYTARZ ŻYCIA,  
CZYLI NOWE OBOWIĄZKI KIEROWCÓW
6 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzone 
zmiany mają zmniejszyć korki, ułatwić poruszanie się po drogach i umożliwić sprawne 
dotarcie z pomocą do ofiar wypadków drogowych. Po zmianie przepisów zarówno 
utworzenie korytarza życia jak i jazda na suwak stały się obowiązkowe.

DYM NAS TRUJE!
Jak wielkie jest zanieczyszczenie powietrza, którym oddychamy? Z jakimi skutkami musimy 
się liczyć? Nie ma dymu, który nas nie truje! Obecność cząstek stałych we wdychanym 
powietrzu wiąże się z zaburzeniami układu krążenia, zwiększonego ryzyka nowotworowego  
i prowadzi do chorób oddechowych.

ŻOLIBORSKIE „KERCELAKI”
Na początek roku temat może niezbyt poważny, ale bez wątpienia dla wielu osób istotny,  
i to nawet bardzo. Poplotkujmy trochę o żoliborskich bazarkach.

IZABELLA GALICKA
1 listopada 2019 roku, w wieku 88 lat, zmarła Izabella Galicka, której Polska i Europa 
zawdzięczają jedno z najbardziej spektakularnych odkryć XX wieku w dziedzinie historii sztuki.

ŻOLIBORZ CZEKA NA PARKING PODZIEMNY
BRAK „AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ”
PLAC WILSONA TROCHĘ PÓŹNIEJ

TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Samochody japońskich marek 
są najczęstszym łupem  
w dzielnicy

Zawieś ciepło na wieszaku

Szczepienie powinno być 
jednym z kryteriów przyjęcia 
do szkoły – Dorota Łoboda  
w Radiu Żoliborz

W 2019 roku, na Żoliborzu 
wycięto 167 drzew,  
a posadzono 170

Jest szansa, że kino Tęcza 
zacznie tętnić życiem

Kolejny etap prac na ul. 
Rydygiera. Od połowy stycznia 
roboty rozpoczną się na drugim 
odcinku

więcej na 
WWW.GAZETAZOLIBORZA.PL

Zeskanuj kod QR 
i bądź zawsze na 
bieżąco z tym, 
co dzieje się na 
Żoliborzu

www.gazetazoliborza.pl

SPIS TREŚCI 3

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny

najnowocześniejsza klinika w Warszawie
zespół specjalistów
własne laboratotrium protetyczne
nowoczesne technologie
dwie lokalizacje
parking dla pacjentów 

20 lat doświadczenia 

Powązkowska 44
tel. 225065254     510 196 587
rejestracja@uszynscydentalclinic.pl
www. uszynscydentalclinic.pl

Zapisz się na bezpłatne konsultacje

Stomatologia to sztuka
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Grzegorzu, urodziłeś się w Warsza-
wie? 

Tak. Przyszedłem na świat w centrum 
miasta, ale od dziecka jestem związany 
z Żoliborzem. Nasze pierwsze mieszkanie 
mieściło się przy ulicy Ogólnej w cztero-
piętrowym budynku z lat 60. W tamtym 
czasie okolica była zamieszkiwana głów-
nie przez karawaniarzy, dorożkarzy, ludzi 
którzy zaopatrywali miasto w rury do pie-
cyków gazowych, węgiel, bruk, marchew 
i trumny – w zasadzie we wszystko.

Czy ta ulica w tej chwili nazywa się 
tak samo?

Myślę że tak, ale nie wygląda już tak 
samo. Obok powstała Trasa Toruńska. Pa-
miętam jak mieszkańcy tych bieda-dom-
ków dostali od miasta nakazy eksmisji. To 
była ogromna tragedia. Nie wiedzieli, co 
zrobić z całym dobytkiem. Do lokali za-
stępczych, chcieli wprowadzać się z ku-
rami… Mógłbym pewnie bardzo długo 
o tym opowiadać. Gdybym miał czas i ta-
lent, pewnie napisałbym książkę.

Talent krasomówczy masz na 
pewno!

To nie talent, tylko straszne gadulstwo.

Przez większość swojego 
życia mieszkałeś z rodziną. Jak 
wyglądają wasze relacje rodzinne?

Z rodzicami spotykam się niemal co 
tydzień. Niesamowite, że z moim stry-
jem, z jego żoną i dziećmi – Matyldą i Ma-
teuszem widuję się raz w roku. Niestety 
w zeszłym roku nie udało się nam spotkać 
w święta. Nie stanowimy już takiego klanu 
jak kiedyś – w jednym domostwie miesz-
kało kilka pokoleń. Może dlatego nasze 
relacje są tak dobre, bo rzadko się widu-
jemy.

A czy miewacie czasem, na 
przykład podczas spotkań 
wigilijnych, jakieś kłótnie rodzinne 
związane z polityką?

Mam ogromne szczęście. Wśród mo-
ich najbliższych poglądy są dość podob-
ne. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo Polacy 
się w tej chwili podzielili. Te podziały czę-
sto niszczą świąteczne stoły. Cieszę się, że 
podczas Wigilii u nas możemy rozmawiać 
na każdy temat. Znam domy, w których 
takiego komfortu niestety nie ma.

Uważasz, że jest to dobry wzór dla 
trójki twoich dzieci? 

Tak. Dom otwarty na dialog, to chy-
ba całkiem niezła sytuacja. Obawiam się 

wszelkich radykalnych skrętów – politycz-
nych i obyczajowych. Mam nadzieję, że 
nasze dzieci będą w stanie szanować każ-
dego, bez względu na jego poglądy. Wy-
chowywanie dzieci dziś, to trudna sprawa. 
Staramy się być czujni, ale też  nie chce-
my, żeby były jakimiś derwiszami, niero-
zumiejącymi internetowego świata. Z dru-
giej strony nie chcemy, żeby żyły w kulcie 
„metki” czy postrzegania drugiego czło-
wieka przez pryzmat tego, co posiada.

Dzieciaki w tych czasach mają dużo 
trudniej. Czyha na nie mnóstwo 
pokus i dotyczy to zwłaszcza dzieci 
znanych osób. Ty miałeś, mimo 
tego, że byłeś dzieckiem znanych 
rodziców i znanego wujostwa, 
znacznie mniej pokus niż mają 
w tej chwili twoje dzieci.

Na pokusy trzeba naprawdę bardzo 
uważać. Z telefonami komórkowymi to-
czymy otwartą wojnę i często tę wojnę 
przegrywamy. Zainstalowaliśmy dzieciom 
aplikacje, które pod koniec dnia sumują 
czas spędzony z telefonem. Kiedy zoba-
czyłem te dane, odetchnąłem z ulgą. Nie 
jest tak źle. Ale wiemy ile energii kosztu-
je nas pilnowanie tego. W pewnym wie-
ku dzieci starają się najzwyczajniej w świe-
cie wyprowadzić rodziców w pole. Sam 
to robiłem. Ale problemu z namówie-
niem mojego pokolenia na ruch, nie było. 
Nas w ogóle ciężko było przyciągnąć do 
domu. Pokiereszowane kolana to była co-
dzienność. Pamiętam zdarty głos matki, 
dobiegający gdzieś zza siedmiu bloków. 
Wołała mnie, bo lekcji nie odrobiłem. Mię-
dzy osiedlami można było bez problemu 
biegać. Dzisiaj to niemożliwe. No i jest po-
ważny problem z wygonieniem dzieci na 
podwórko. A jak się uda, to siedzą na tych 
zamkniętych osiedlach prawdopodobnie 
w telefonach. Mówię o pewnym zjawisku, 
wiem, że nie dotyczy wszystkich dzieci. Na 
szczęście.

A nawet jak już pójdą na to 
podwórko, to zastanawiamy 
się, co one tam będą robić na 
tych pozamykanych osiedlach. 
Na Żoliborzu jest coraz więcej 
zamkniętych osiedli, nie ma tak 
dużych otwartych przestrzeni, jak 
na starym Żoliborzu.

Do niedawna mieszkałem na ta-
kim w miarę otwartym osiedlu, w bar-
dzo pięknej okolicy, na ulicy Cieszkowskie-
go. Mieszkanie posiadało duży, narożny 
balkon z widokiem na ulicę Słowackiego. 
Według legendy, padły z niego pierwsze 

strzały w Powstaniu Warszawskim. W cza-
sie okupacji, w miejscu dzisiejszej straży 
pożarnej, stacjonowała żandarmeria. Kie-
dy na Suzina rozpoczęła się strzelanina, 
to właśnie stamtąd wojsko ruszyło cięża-
rówkami w stronę walczących warszawia-
ków. Akurat na ten balkon – przy Ciesz-
kowskiego 1/3 – wyprowadzono cięższą 
broń i powstańcy próbowali powstrzymać 
te ciężarówki. To były nasze okna. Nie do 
końca wierzyłem w te podwórkowe le-
gendy, ale kiedy zaczęliśmy remonto-
wać mieszkanie, opalaliśmy z farby okna. 
Okazało się, że są mocno sztukowane 
i naszpikowane odłamkami. Gdy przyjrza-
łem się balustradom przekonałem się, jak 
bardzo są poszarpane. W ten balkon mu-
siał pójść z dołu naprawdę solidny ostrzał. 

Znalazłeś tam też chyba kilka 
innych rzeczy, prawda?

Butelkę po wiśniówce z 1939 roku, do-
kładnie z czerwca. Leżała pod podłogą. 
Pusta, ale z piękną etykietą Baczewskiego.

Grzegorzu, ty się wywodzisz 
z rodziny aktorskiej. Mama 
była reżyserką, tata aktorem. 
Oczywistym było to, że zostaną ci 
przekazane takie wzorce, które 
skłonią cię, aby iść w kierunku 
aktorstwa, co zresztą uczyniłeś. 
A czy nie myślałeś o tym, żeby 
robić w życiu coś innego?

Są rodziny, w których wiadomo, że to 
będzie następny lekarz albo kolejny gór-
nik. Nigdy nie myślałem, że zostanę ak-
torem. Długo nie wiedziałem, co z sobą 
zrobić. Miałem miliony pomysłów. Najlep-
szym było postanowienie, żeby w ogóle 
się nie uczyć. W konsekwencji powtarza-
łem klasę w liceum. Nie potrafiłem nawet 
wskazać na mapie Bieszczad. Pani profe-
sor Krosnowska załamywała ręce, a kla-
sa się śmiała. Kiedyś wyjechałem do ku-
zyna, do Stanów. Zabrał mnie do klubu, 
w którym pierwszy raz usłyszałem pun-
ka. To było coś niesamowitego! Zostałem 
całkowicie muzycznie zainfekowany. Kiedy 
wróciłem do Polski, przestałem się zupeł-
nie uczyć. Zakładałem zespoły. Ojciec do-
wiedział się na wywiadówce, że nie zdam 
z sześciu przedmiotów i że właściwie od 
dwóch miesięcy opuszczam lekcje. Cho-
dziłem do szkoły jak student.  Nauczycie-
le przestali mnie klasyfikować bo stopnie, 
które miałem, nie dawały żadnych szans 
na poprawę. No i stało się. Powtórka. I na-
gle padł na mnie blady strach. Czyli co? 
Będę kopał rowy? Zacząłem się w tej po-
wtarzanej klasie zachłannie uczyć. Zauwa-
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żyłem, że jestem całkiem niezły z przed-
miotów humanistycznych, że umiem pi-
sać wypracowania, jestem dobry w rysun-
ku. Zacząłem coraz śmielej rysować i kie-
dy w końcu zorientowałem się gdzie są 
Bieszczady, postanowiłem tam pojechać 
i je narysować. Najpierw rysowałem je ca-
łościowo, potem skupiałem się na deta-
lach. Dowiedziałem się jaką mają historię. 
Zacząłem w tych rysunkach fantazjować 
na temat tego, czego w tym krajobrazie 
już nie widać. 

Czyli gdybyś nie został aktorem, to 
zostałbyś rysownikiem?

Miałem złożoną teczkę do Akademii 
Sztuk Pięknych i teczka została przyjęta. 

Nadal rysujesz?
Tak, ale moje dzieci robią to dużo le-

piej. Gram amatorsko w zespole. Teksty 
piosenek opatruję dodatkowo rysunkami.

To pewnie w latach 90. chodziłeś na 
koncerty punkrockowe do żolibor-
skiej „Tęczy”?

Oczywiście! Byłem na żoliborskich 
koncertach Trawnika i Dezertera (śmiech), 
oj działo się!

Jaka była najtrudniejsza chwila 
w twoim życiu zawodowym?

Przez długie lata odczuwałem bar-
dzo duży dysonans między tym czego 
mnie uczono w szkole, a tym jak aktor-
stwo wygląda w praktyce. Miałem kapi-
talnych profesorów, którzy świetnie prze-
kazywali techniki zawodu. Wyszedłem ze 
szkoły teatralnej mając pewność, że wszy-
scy będą się o mnie zabijali. Szkoła dała 
mi bardzo duży klosz, można powiedzieć, 
że napompowała moje ego. Sądziłem, że 
natychmiast zrobię wielką karierę. Nastą-
piło twarde zderzenie z rzeczywistością. 
W przeciwieństwie do wielu moich kole-
gów, których uważałem za bardzo utalen-
towanych, zostałem zaangażowany do te-

atru. Dostawałem jednak role trzeciopla-
nowe, robiłem zastępstwa. Dopiero z per-
spektywy trzydziestoletniego doświad-
czenia widzę, jak momentami okrutny za-
wód uprawiam. Najtrudniejszym okresem 
w moim życiu zawodowym był czas, kiedy 
im bardziej chciałem, tym bardziej telefon 
milczał. Kiedy przestało mi zależeć i za-
cząłem znajdować alternatywne zajęcia, 
posypały się zawodowe propozycje. Para-
doks! Logicznie niewytłumaczalne. 

Czyli to, co cię ukształtowało, to stu-
dia, jakaś tam praca u podstaw w te-
atrze i mniejsze role?  

Zdecydowanie tak. Z perspektywy 
czasu bardzo doceniam ten drut kolcza-
sty, przez który przeszedłem zawodowo 
i przez który nadal się przeciskam. 

Zapytałem o życie zawodowe, 
to teraz chciałbym zapytać 
o najtrudniejszą chwilę w życiu 
prywatnym.

Otarłem się podobno o śmierć. Na 
szczęście odbyło się to trochę poza 
moją świadomością. Byłem bardzo mały. 
Doznałem powikłań poszczepiennych 
w postaci rozszczepienia górnego pod-
niebienia – chyba tak to się nazywało. 
Płyny, które piłem, wylewały się nosem 
i zachodziło niebezpieczeństwo, że się 
utopię. Planowano tracheotomię. Profe-
sor  Danielewicz – pamiętam to nazwi-
sko. Nie wiem, co on takiego uczynił, ale 
jakąś bardzo prostą metodą pomógł mi. 
To była trauma dla rodziców, którzy no-
cami nasłuchiwali jak oddycham. W do-
rosłym życiu także bywało traumatycz-
nie, chociaż trochę też śmiesznie przy 
okazji. Ojciec był i jest łowcą przygód 
(zaraził mnie tą pasją). Niektóre nasze 
przygody mogły się skończyć tragicz-
nie. Uczyliśmy się na przykład pokony-
wać zimą rzekę Białkę (w Białce Tatrzań-
skiej). Ojciec opowiadał, że Indianie jak 
przechodzą z jednego brzegu na drugi, 

to kładą się na krze jak pająki i w ten spo-
sób rozkładają na niej równomiernie cię-
żar swoich ciał. Kiedy kończył tłumaczyć, 
lód się pod nami załamał, a ja nie umia-
łem pływać. To dość traumatyczne do-
świadczenie, a jednak nigdy w życiu na 
nic innego bym go nie zamienił.

Wróćmy jeszcze na chwilę na 
Żoliborz. Czy masz jakieś swoje 
ulubione miejsca w naszej dzielnicy, 
w których spędzasz wolne chwile? 

Oprócz tajemniczego i przyjaznego 
kościółka w lesie przy Dewajtis, na pew-
no jest to antykwariat u pana Krzysia Ja-
strzębskiego przy urzędzie dzielnicy. To 
jest kompletnie szalony człowiek, w po-
zytywnym tego słowa znaczeniu! Bardzo 
lubię tam przychodzić i słuchać jak pro-
wokuje ludzi do wymiany zdań, nie mó-
wiąc o tym, na jakie można tam trafić pe-
rełki. Jeśli chodzi o lokale gastronomicz-
ne, to bardzo bliska mojemu sercu jest re-
stauracja Spotkanie. Prowadzi zaskakująco 
smaczną i ciekawą kuchnię. To moje ulu-
bione miejsce spotkań zawodowych, ser-
wują pyszne potrawy kuchni żydowskiej. 
Jeśli chodzi o pieczywo i kawę to Le Lo-
cal, choć jest tam dość duża rotacja per-
sonelu.

Dużo masz winyli?
Strach o tym mówić, bo to rzecz, która 

mnie fascynuje, a z drugiej strony wymu-
sza wewnętrzną walkę – żeby przedmioty 
były dla mnie, a nie ja dla nich. 

Zbieram płyty dla muzyki, a nie dla ilo-
ści. 

Masz jakieś ulubione miejsce, 
w którym lubisz spędzać czas ze 
swoimi dziećmi?

Górka Lelewela to absolutny hit zimą. 
W tym roku jest tam strasznie smutno. 
Bardzo lubię plac Słoneczny – uważam, 
że to perełka architektoniczna. Uwielbiam 
też ogródki działkowe. W ogóle lubię ła-
zić po Żoliborzu! Gdy przechodzę obok 
Kina Tęcza myślę sobie zawsze: Boże! co 
się z tym miejscem stało? Spacerując ulicą 
Promyka przypominam sobie, gdzie ukry-
wał się Marek Edelman i wiem dokładnie, 
w którym to było domu. To niesamowite, 
że chodząc, można poznawać takie histo-
rie. Kilka domów ode mnie mieszkał jesz-
cze niedawno pan Jan Kobuszewski. Żo-
liborz jest naprawdę ekscytującym miej-
scem do życia.

Serdecznie dziękuję za rozmowę 
i do zobaczenia na Żoliborzu!

Dziękuję. Do zobaczenia!

Rehabilitacja indywidualna
* Rehabilitacja po przebytych urazach zarówno przed i pooperacyjna, jak i w przypadku 

  kontuzji nieoperacyjnych.

* Terapia w przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa.

* Terapia Cranio Sacralna (nowość!).

* Igłoterapia (nowość!).

* Kinesiology taping.* Kinesiology taping.

Masaż
* Klasyczny / leczniczy.

* Limfatyczny.

Oferta dla kobiet
* Ćwiczenia dla kobiet w ciaży i po ciąży

* Terapia uroginekologiczna (nowość!)

RehaFit Centrum Sprawności
ul. Przasnyska 11 lok. U6
01-756 Warszawa

Tel: 22 211 34 88
kom. 882 005 773
e-mail: recepcja@rehafit.waw.pl

Pełna oferta na stronie
RehaFit.waw.pl

Fizykoterapia
* Laser          * Krioterapia miejscowa

* Prądy          * Pole magnetyczne 

* Ultradźwięki      * Fala uderzeniowa

Trening personalny (Również przygotowanie do wyjazdu na narty).

WINNE

WTORKI

r e k l a m a
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Nowe usługi w przychodni 
przy ul. Klaudyny 26B

ENDOSKOPIA:
• Gastroskopia - diagnostyka przełyku, żołądka 

i dwunastnicy
• Kolonoskopia - diagnostyka dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego
• Sigmoidoskopia - diagnostyka jelita grubego
• Polipektomia endoskopowa – zabieg 

usuwania polipów jelita grubego

Cennik usług na stronie www.spzzlo.pl – zakładka „Cennik i oferty specjalne” 

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia:
• Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Młodzieży – tel. 795 156 229 
• Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży oraz Dorosłych 

 TEL. 22 833 00 00 
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Klaudyny 26B

OKULISTYKA:
• Tomografi a dna oka (OCT) – diagnostyka zmian 

cukrzycowych, jaskry, nowotworów 
• USG oka – diagnostyka odwarstwienia siatkówki, 

guzów, wylewów, zmian cukrzycowych 
• Zabiegi laserowe stosowane w przypadku 

jaskry i chorób siatkówki 
• Zabiegi usunięcia zaćmy

SPECJALISTYKA:
• Poradnia 

Kardiologiczna 
• Poradnia 

Pulmonologiczna 

Zamiłowanie Włochów do 
ojczystej kuchni może wyda-
wać się wręcz ortodoksyjne. 
Kochają jeść swoje narodo-
we potrawy w tradycyjnej 
formie czy to w swoim ro-
dzinnym kraju, czy za gra-
nicą. Pizza z ananasem, car-
bonara na śmietanie? To dla 
nich niewybaczalna profana-
cja. Włosi cenią swoją kuch-
nię. Wszędzie gdzie pojawią 
się poza granicami ojczyzny, 
wyszukują miejsca z nada-
nym certyfikatem i tam się 
stołują – wyjaśnia właściciel 
trattorii Flaminia. W tym celu 
Włoska Izba Handlowo-Prze-
mysłowa, uznana przez rząd 
włoski dekretem Minister-
stwa Rozwoju Gospodarcze-
go, przyznaje restauracjom 
certyfikat jakości Ospitali-
ta Italiana Ristoranti Italiani 
nel Mondo. Jest on nadawa-
ny z udziałem włoskiego Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicz-
nych, Ministerstwa Rozwo-
ju Gospodarczego, Minister-
stwa ds. Polityki Rolnej, Żyw-
nościowej i Leśnictwa oraz 
Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego 
i Turystki. 

Trattorię Flaminię, znajdującą się 
na stołecznym Żoliborzu, zaledwie trzy 
miesiące po otwarciu wytypowano do 
przeprowadzenia audytu, po którym 
przyznawane jest prestiżowe wyróż-
nienie. Jak to się stało, że włoskie serce 
Żoliborza dostrzegli Włosi przebywają-
cy w stolicy? Przekazywana drogą pan-
toflową wieść o serwowanych daniach, 
rozeszła się aż do włoskiej ambasady 
w Polsce. 

Jakie normy trzeba spełniać, by być 
prawdziwą trattorią?

Nadanie certyfikatu jakości Ospita-
lita Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo 
równoznaczne jest z wykonaniem au-
dytu. Każda restauracja aspirująca do 
jego posiadania, musi spełnić wyśru-
bowane wymogi. Żoliborskiej tratto-
rii Flaminia udało się to już dwukrotnie. 
W grudniu przyznano jej certyfikat na 
2020 rok.

Jednym z istotnych wymogów, któ-
ry należy spełnić, to pochodzenie pro-
duktów i ich jakość. Wszystkie artykuły 
muszą posiadać specjalne certyfikaty 
i pochodzić z regionalnych upraw, ho-
dowli, gospodarstw rolnych i dystrybu-

torów. Potrawy lądujące na ta-
lerzach gości, muszą być przy-
gotowane zgodnie z włoskimi 
tradycjami.

W przyznaniu certyfika-
tu, oprócz składników i ich ja-
kości, kluczową rolę pełni do-
świadczenie szefów kuchni. 
Przemek i Paweł, mimo swoje-
go młodego wieku, mogą po-
chwalić się dużym doświad-
czeniem i wiedzą na temat 
kuchni włoskiej. Flaminia jest 
miejscem, gdzie kucharze sta-
le rozwijają swoje umiejętno-
ści. Głównie za sprawą tego 
czego nauczyli ich sami wła-
ściciele oraz gościnnych wi-
zyt najlepszych kucharzy 
z Włoch, takich jak Diego Bon-
giovanni czy Simone Loi, któ-
rzy we Flamini mieli swoje au-
torskie kolacje.

Ponadto prześwietlane są 
również życiorysy właścicie-
li restauracji, które starają się 
o certyfikat. Założyciele żoli-
borskiej trattorii Flaminia więk-
szą część swojego życia spędzili 
w Rzymie. Tam poznali domowe 
rzymskie przepisy i zdobyli wie-

dzę potrzebną do wyselekcjonowania 
najlepszych produktów. Tarttoria Flami-
nia ma już wyrobioną markę wśród Wło-
chów mieszkających w stolicy. Krążą opi-
nie, że jest to ulubione miejsce włoskich 
karabinierów pracujących w ambasadzie 
Włoch w Polsce. Restauracji z przyzna-
nym certyfikatem jest na całym świecie 
ponad 2 tysiące, w Polsce 27 w 10 mia-
stach, a w samej w Warszawie 15. Spis 
wszystkich restauracji dostępny jest na 
stronie internetowej www.10q.it, gdzie 
samemu można przekonać się, któ-
re restauracje uznano za autentycznie  
włoskie.

Trattoria Flaminia to miejsce, gdzie serwowane są dania przygotowane zgodnie z włoskimi tradycjami. Potwierdza to 
przyznany już po raz drugi certyfikat jakości Ospitalita Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo.

AUTOR TEKSTU: KLAUDIA GIERSZANIN

WŁOSKIE SERCEWŁOSKIE SERCE  
ŻOLIBORZAŻOLIBORZA



10 MIASTO ŻOLIBORZ MIASTO ŻOLIBORZ 11

 f
ot

. K
u

ba
 R

ad
o

m
sk

i.

Na co zwracać uwagę przy wyborze 
pośrednika nieruchomości?

Pośrednik nieruchomości to osoba, 
która reprezentuje swojego klienta. To 
jak dana osoba się zachowuje, jaka jest, 
co sobą reprezentuje ma ogromne zna-
czenie zwłaszcza w kontekście sprzeda-
ży nieruchomości. Kluczowe są przede 
wszystkim wartości merytoryczne, któ-
re pośrednik jest w stanie przedstawić 
w trakcie spotkania z klientami oraz za-
angażowanie. 

Zaangażowanie ogranicza się jedy-
nie do sprzedaży lub kupna miesz-

kania w odpowiedniej cenie?
Ważne jest, by pośrednik słuchał swo-

ich klientów, a nie wykonywał zadania je-
dynie z poczucia obowiązku. W tej bran-
ży konieczne jest też posiadanie swojego 
zdania.

Nawet kiedy jest ono przeciwstaw-
ne do koncepcji klienta?

Wielu agentów nieruchomości mówi 
swoim klientom to, co chcą usłyszeć. Ja 
to nazywam taktyką zdejmowania majtek. 
Agenci z takim podejściem, robią wszyst-
ko pod dyktando swoich klientów, co nie-
koniecznie równa się z dobrą jakością 

oferowanych usług i tego, jak powinien 
wyglądać cały proces sprzedaży nieru-
chomości. Przeważnie w takich sytuacjach 
dochodzi do przekupstwa. 

W jakiej formie?
Najczęściej, wygórowaną już cenę 

nieruchomości, pośrednicy podwyższa-
ją między innymi o swoje wynagrodze-
nie. Wyjdę na chwilę z roli agenta. Jeże-
li sprzedaję swój dom, a wynajęty przeze 
mnie pośrednik zwraca uwagę na to, co 
zawyża i co zaniża jego cenę, to uzyskuję 
konkretną informację, dzięki której wiem, 
że rozmawiam z ekspertem. 

Sprzedaż czy kupno nieruchomości 
to dla wielu najważniejsza transak-
cja w życiu. Przy tego typu opera-
cjach zaufanie to podstawa.  

W relacjach ze swoimi klientami sta-
wiam na szczerość. Jeżeli ktoś coś sobie 
wymyśli i wiem, że jest to zły pomysł, mó-
wię o tym i wtedy wypracowujemy nową 
taktykę, albo szukamy wspólnie kompro-
misu. Cała moja praca polega na tym, 
żeby pomóc swoim klientom zrealizować 
ich cel.

Z każdym podejmujesz taką współ-
pracę?

Na to pytanie odpowiem opisu-
jąc pewną sytuację. Klient chce sprze-
dać mieszkanie o powierzchni 50 me-
trów kwadratowych przy ulicy Krasińskie-
go za 1 milion złotych. Za tę kwotę chce 
kupić nieruchomość w Śródmieściu o po-
wierzchni 80 metrów kwadratowych. Go-
łym okiem widać, że aspiracje są zbyt wy-
sokie. Większość agencji podejmie się 
tego zadania. Ja natomiast, zaczynam od 
poznania potrzeb swoich klientów. Jeżeli 
właściciel upiera się przy konkretnej cenie 
sprzedaży i wiem, że jest ona nierealna, 
wtedy nie podejmuję współpracy. Sam 
kiedyś sprzedawałem mieszkanie, zanim 
jeszcze pracowałem w branży nierucho-
mości. Wówczas zgłosiło się do mnie 30 
agencji nieruchomości i żaden przedsta-
wiciel nie powiedział mi, że cena którą 
ustaliłem, jest za wysoka.

Pośrednikom chyba zależy na tym, 
żeby sprzedać nieruchomość. Mają 
przecież z tego pieniądze. Dlacze-
go więc tak niewielu z nich próbu-
je urealnić cenę?

Większość biur zarabia na podpisy-
waniu umowy i na wykorzystywaniu w ja-
kiś sposób zebranych danych zamiast na 
faktycznej sprzedaży. Wybierając pośred-

nika warto z nim dłużej porozmawiać. Za-
pytać co sądzi o danej nieruchomości. 
Spotykam się z ludźmi, którzy od roku 
próbują sprzedać swoją nieruchomość. 
Okazuje się, że agenci z różnych biur nie 
wytłumaczyli im, że oczekiwania właści-
cieli są za wysokie. 

W ten sposób nie dochodzi ani do 
sprzedaży ani kupna. 

Owszem, ale w ten sposób uczymy 
się na błędach. Sprzedaję kilka mieszkań 
w miesiącu i doskonale zdaję sobie spra-
wę czego ludzie potrzebują, ile są w sta-
nie zapłacić, a ile przepłacić. Mam od-
powiednią wiedzę i doświadczenie, co 
umożliwia ocenę wartości nieruchomości 
z dużą precyzją. Zazwyczaj moja propo-
zycja ceny zwykle różni się o 5 procent od 
końcowej. 

Jakie wyzwania stoją przed tobą 
przy sprzedaży i kupnie mieszka-
nia?

Najtrudniej uświadomić ludziom, że 
ich wymagania są nieosiągalne. Jak wspo-
mniałem wcześniej, nie zawsze podejmu-
ję się współpracy z klientem gdy wiem, 
że nie będę w stanie sprostać jego wy-
maganiom. Moim celem nie jest jedynie 
podpisanie umowy i czekanie, co dalej się 
stanie z daną nieruchomością. Zarówno 
sprzedający jak i kupujący tłumaczą swo-
ją postawę tym, że się nie spieszą. Jeże-
li ktoś ustala ponad rynkową cenę swo-
jej nieruchomości twierdząc, że poczeka, 
to może się to skończyć tak, jak w przy-
padku pana, który od 6 lat sprzedaje dom 
na Żoliborzu Oficerskim i nic nie zapowia-
da tego, żeby w ciągu najbliższych mie-
sięcy to zrobił.

Ile optymalnie powinna trwać 
sprzedaż nieruchomości?

Do skutku. Niestety dominuje myśle-
nie, którym ludzie kierują się przy sprze-
daży, że w końcu trafi się ktoś, kto kupi 
nieruchomość po absurdalnie wyso-
kiej cenie. Niestety, tak się nie dzieje. 
Szejk, który przyjeżdża raz do roku wy-
dać w Polsce fortunę na nieruchomości to 
mit, którym żyje bardzo wiele osób. Uwa-
żam, że sprzedaż, która trwa więcej niż 
pół roku nie dojdzie do skutku. Jeżeli cały 
proces wygląda tak, jak powinien, a nie-
ruchomość zostanie odpowiednio wy-
ceniona, to sprzedaż powinna trwać od 
dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Mam 
na koncie mieszkania, które sprzedałem 
w 10 minut. Dla niektórych jest to jednak 
za szybko dlatego uważam, że przemy-

ślana transakcja realizowana jest najszyb-
ciej w dwa tygodnie. 

Jakiego rodzaju dylematy 
najczęściej pojawiają się przy 
kupnie mieszkania?

W tej sytuacji wsłuchuję się w potrze-
by klienta. Jeżeli chce on kupić mieszkanie 
na Bielanach, ale nie spełnia ono określo-
nych wymagań, wtedy szukam rozwiąza-
nia i proponuję nieruchomość na przy-
kład na Żoliborzu, choć wcześniej nie brał 
tej dzielnicy pod uwagę. Taki styl działa-
nia jest możliwy pod warunkiem, że klient 
jest w stanie sprostać wyzwaniom finan-
sowym. Dzięki znajomości rynku wiem 
czego i gdzie można się spodziewać oraz 
na jakie nieruchomości warto czekać. 
W kwestii relacji z klientami, którzy chcą 
kupić mieszkanie, staram się też uświada-
miać ich, gdzie popełniają błąd w swoich 
poszukiwaniach. 

Oglądam mieszkanie. Widzę 
w nim mebel, bez którego nie 
wyobrażam sobie jego wnętrza, 
ale nie jest na sprzedaż. Czy 
tego typu transakcjami też się 
zajmujesz?

Bardzo często mam takie przypad-
ki dlatego, że z zamiłowania pośredni-
czę przy sprzedaży mieszkań w starych 
kamienicach. Tego typu nieruchomości 
mają duszę, a mieszkania rzadko są przy-
gotowane pod stan deweloperski. Wte-
dy, owszem, padają różne propozycje, ale 
tego typu sytuacje mogą być przyczyną 
do niezrealizowania transakcji. W przy-
padku, gdy ktoś proponuje jakąś ofertę, 
a właściciel odmówi, bo darzy sentymen-
tem daną rzecz, to dochodzi do sytuacji, 
w której obie strony przestają patrzeć na 
siebie z taką samą ufnością jak na po-
czątku. Wkradają się niepotrzebne emo-
cje i wtedy szanse na zamknięcie transak-
cji maleją. Zazwyczaj jednak udaje mi się 
wynegocjować sprzedaż danych elemen-
tów mieszkania, choć często ingeruje to 
w całkowitą cenę nieruchomości. 

Za co właściwie płaci się agentowi 
nieruchomości? 

W kontekście pośredników nierucho-
mości zwykle mówi się o prowizji. Ja wolę 
używać sformułowania wynagrodze-
nie, które otrzymuję po podpisaniu aktu 
notarialnego, zaakceptowanego przez 
obie strony. Oznacza to, że klienci pła-
cą mi wtedy, gdy są zadowoleni z ustaleń 
i kompromisu jaki wywalczyłem. Zanim 
jednak do tego dojdzie, napotykam na 

wiele trudnych i zawiłych spraw. Bywa tak, 
że nieruchomość, którą ktoś chce sprze-
dać bądź kupić jest zadłużona nie tylko 
pod kątem hipoteki. Wtedy potrzebny 
jest szereg skomplikowanych działań. Ko-
lejnym przykładem jest sytuacja, w której 
nieruchomość należy do kilku osób bę-
dących w konflikcie. Jako agent muszę 
rozwiązywać tego typu problemy. 

Z czym trzeba się liczyć podejmując 
próbę samodzielnej sprzedaży nie-
ruchomości?

Trzeba posiadać mnóstwo wolne-
go czasu, ogromną wiedzę, umiejętno-
ści handlowe i pieniądze. Na pewno trze-
ba liczyć się z porzuceniem swoich do-
tychczasowych obowiązków. Sprzedaż 
domu czy mieszkania wymaga dostoso-
wania się do osób, które chcą go obej-
rzeć, zanim zdecydują się na zakup. Ko-
nieczne jest też nabycie wiedzy w zakre-
sie wiedzy budowlanej, technik sprzeda-
ży i znajomości rynku. Do tego docho-
dzi również wypromowanie oferty kilka 
razy w tygodniu i zrobienie profesjonal-
nych zdjęć. Jest jeszcze mnóstwo innych 
spraw, o których trzeba pamiętać, choćby 
sprawdzenie wydolności finansowej ku-
pującego nieruchomość.

Na różnych grupach sąsiedzkich 
pojawiają się ogłoszenia dotyczą-
ce sprzedaży lub kupna mieszka-
nia. Z reguły dopisywana jest reguł-
ka „pośrednikom dziękuję”. Skąd ta 
niechęć do pośredników nierucho-
mości? 

Wynika ona z tego, że wiele osób za-
wiodło się i straciło zaufanie do agentów 
nieruchomości. Do tego dochodzi masa 
telefonów z agencji brzmiących identycz-
nie przez, co wszyscy w tej branży jeste-
śmy wrzucani do jednego worka. Jest to 
krzywdzące, bo poziom pośredników jest 
bardzo zróżnicowany, ale znaczna więk-
szość zaniża go. Przejmując mieszkanie 
po innym agencie, okazuje się, że klient 
był zaniedbany, bo nabrał się na brak po-
bieranej przez pośrednika prowizji. Nikt, 
kto pracuje za darmo, nie będzie świad-
czył usług na wysokim poziomie. 

Filip Siejka - specjalista ds. nierucho-
mości z sześcioletnim doświadcze-
niem w branży. Miłośnik Żoliborza 
i ekspert w negocjacjach z trudnymi 
klientami. Prywatnie entuzjasta książek 
o starej Warszawie oraz aktywności  
fizycznej. Tel: 507 770 190

Rozmowa z Filipem Siejką, agentem nieruchomości. Od sześciu lat 
pośredniczy przy sprzedaży i zakupie mieszkań oraz domów w Warszawie. 
– To człowiek od zadań specjalnych – mówi o Filipie jego asystentka.

AUTOR WYWIADU: DAWID KRUPSKI

AGENT OD ZADAŃ 
SPECJALNYCH
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Korytarz życia to sposób stworze-
nia wolnej przestrzeni, która ma umożli-
wić pojazdom ratunkowym (np. karetce 
pogotowia lub straży pożarnej), jak naj-
szybszy przejazd do miejsca wypadku. 
W przypadku drogi z dwoma pasami sy-
tuacja jest prosta – korytarz życia tworzy 
się pomiędzy równoległymi pasami ru-
chu (kierowcy jadący lewym pasem zjeż-
dżają do lewej krawędzi drogi, a kierowcy 
poruszający się prawym pasem, do pra-
wej). Jak go jednak utworzyć, gdy droga 
którą się poruszamy ma trzy lub więcej 
pasów? W tym przypadku korytarz ży-
cia należy utworzyć pomiędzy skrajnie le-
wym pasem a pasem jazdy w tym samym 
kierunku bezpośrednio z nim sąsiadują-

cym (samochody jadące skrajnie lewym 
pasem powinny zjechać na lewo a samo-
chody poruszające się pozostałymi pasa-
mi na prawo). Przepisy zezwalają też, aby 
w celu umożliwienia przejazdu pojazdom 
ratunkowym, kierujący pojazdem poru-
szającym się skrajnym pasem ruchu, wje-
chał na pobocze lub pas rozdzielający. Za-
kazują natomiast korzystania z utworzo-
nego przejazdu innym pojazdom niż po-
jazdy uprzywilejowane. 

Jazda na suwak to zachowanie odpo-
wiedniej kolejności przejazdu w sytuacji, 
kiedy co najmniej dwa pasy ruchu umoż-
liwiające jazdę w tym samym kierunku łą-
czą się w jeden. Metoda ta polega na na-
przemiennej jeździe kierowców raz z jed-
nego raz z drugiego pasa ruchu. Zgodnie 
z nowymi przepisami kierowca, który po-
rusza się kończącym się pasem, po doje-

chaniu do jego końca, otrzymuje przywi-
lej pierwszeństwa jazdy przed pojazdem, 
który znajduje się na pasie ruchu, któ-
rym kontynuacja jazdy jest nadal możli-
wa. Należy jednak zwrócić uwagę na to, 
że przywilej pierwszeństwa otrzymuje 
tylko i wyłącznie ten kierowca, który do-
jechał do końca pasa ruchu, którym nie 
można już kontynuować jazdy. Kierow-
ca, którego pas się nie kończy, ma obo-
wiązek wpuścić pojazd z kończącego się 
pasa. 

Pamiętajmy jednak, że powyższe za-
sady – jak każda reguła – doznają wyjąt-
ków. Pierwszeństwo nie przysługuje mię-
dzy innymi kierowcom poruszającym się 
pasami do skrętu, jeżeli będą chcieli zje-
chać na pas jadący na wprost, czy kierow-
com włączającym się do ruchu po wyjeź-
dzie ze stacji benzynowej. 

6 grudnia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzone zmiany mają zmniejszyć 
korki, ułatwić poruszanie się po drogach i umożliwić sprawne dotarcie z pomocą do ofiar wypadków drogowych. 
Po zmianie przepisów zarówno utworzenie korytarza życia jak i jazda na suwak stały się obowiązkowe. 

AUTORKA TEKSTU: 
MAŁGORZATA BUCZKOWSKA

JAZDA NA SUWAK I KORYTARZ ŻYCIA, 
CZYLI NOWE OBOWIĄZKI KIEROWCÓW

Doskonale pamiętam czasy, gdy pół-
ki sklepowe świeciły pustkami. Nawet la-
tem i jesienią, w porze grzybobrania, nie-
możliwe było kupno octu, a co dopiero 
innych produktów spożywczych. Para-
doksalnie to właśnie w tym czasie mar-
nowała się masa jedzenia. Dlaczego? Pę-
dziliśmy kupować „na później” zawsze, 
kiedy była „okazja”, w obawie przed defi-
cytem towarów.

Dziś nasza konsumpcja przybrała nie-
co inny model. Kupujemy, bo jest wyprze-
daż. Pozorne promocje skłaniają nas jako 
konsumentów do bezmyślnego korzy-
stania z okazji i kupowania niekiedy rze-
czy, które zaspokajają chwilową potrzebę. 
W ten sposób w naszej szafie ląduje kolej-
na rzecz, którą kupiliśmy, bo była na pro-
mocji, a w późniejszym czasie okaże się, że 
nie spełnia oczekiwań. Okazuje się po pro-
stu niepotrzebnym zakupem.

Coraz częściej słyszymy o zmianach 
klimatycznych i sposobach, które przy-

czynią się do poprawy kondycji naszej 
planety. Rośnie świadomość tego co jest 
eko, a co nie. Jednak do ideału nadal dużo 
brakuje. Dlaczego nam, jako całej zbioro-
wości, trudno obudzić logikę, instynkt sa-
mozachowawczy i społeczne myślenie? 
Idąc na zakupy bierzmy materiałową tor-
bę, kupując warzywa i owoce, wybieraj-
my te, które rozłożone są luzem i pakuj-
my do materiałowych woreczków, a nie 
foliówek, myjąc zęby zakręcajmy wodę 
w kranie, zwracajmy uwagę w co zapa-
kowane są produkty. Wybierajmy te opa-
kowane w szkło. Robiąc zakupy kupujmy 
głową, a nie głodem i apetytem. Zróbmy 
listę zakupów. Na sam koniec segreguj-
my odpady. To suma logicznych działań 
jakie powinniśmy realizować na co dzień.

W zgodzie z misją dbania o środowi-
sko możemy również zaoszczędzić na-
sze ciężko zarobione pieniądze. W Euro-
pie są kraje, które mimo zamożności dba-
ją o ekologię. Ich obywatele są świado-

mi, a instynkt samozachowawczy dzia-
ła, mam wrażenie, ciut lepiej od nasze-
go. Zapewne jest to zasługa między in-
nymi właściwej edukacji z poziomu dziec-
ka. Mam tu na myśli Danię czy Norwegię. 

Ważną kwestią w kontekście ochro-
ny środowiska jest żywność i jakość 
tego, co spożywamy. Podstawową za-
sadą jest to, żeby jeść produkty sezo-
nowe i konserwowane naturalnymi, do-
mowymi metodami. To kopcowane wa-
rzywa, owoce z sadu, kiszonki, mrożonki 
i wreszcie słoiki. 

Wielkie uznanie należy się niejedzą-
cym mięso. Sam nie mam na tyle odwa-
gi, a gdybym miał jeść to co upoluję – le-
dwie ryby trafiłyby na talerz. Ważne jest 
również to, by angażować dzieci w przy-
gotowanie potraw. W ten sposób dowie-
dzą się dlaczego coś się przypala, pie-
cze, ugniata obiera czy kroi. Muszą umieć 
przygotować sobie posiłek. Oczywiście 
zawsze mogę wesprzeć bardziej dociekli-
wych warsztatami kulinarnymi, bo dzie-
lenie się wiedzą jest wspaniałe. Podsu-
mowując, noworoczne postanowienia 
będą skuteczne, gdy codzienność przez 
nas kreowana nie będzie wchodzić w koli-
zję z naturą i instynktem. 

Przesyłam Wam noworoczne pozdro-
wienia i zapraszam do śledzenia trenin-
gów Narodowej Reprezentacji Polski Ku-
charzy Juniorów i kucharzy profesjo-
nalnych. Trzymajcie kciuki za ich pracę 
na Olimpiadzie Kulinarnej w Stuttgarcie, 
która odbędzie się w lutym. To najbar-
dziej prestiżowe wydarzenie na świecie, 
a my wystawiamy pierwszy raz w histo-
rii dwie reprezentacje oraz wspaniałe Cu-
kierniczki.

Nowy rok dla każdego z nas oznacza nowe postanowienia i cele. 
Zdecydowałem, że zacznę dbać o swoją formę i będę bardziej przykładał 
się do prowadzenia zdrowego stylu życia, czyli zapewne jak większość. 
Zdecydowanie pozytywny jest fakt, że ta magiczna data przyczynia się 
do podjęcia słusznych decyzji. Smutne z kolei jest to, że w większości 
przypadków noworoczne postanowienia są kruche i nietrwałe.

AUTOR TEKSTU: JAROSŁAW UŚCIŃSKI  
SZEF KUCHNI I WŁAŚCICIEL RESTAURACJI MOONSFERA, PREZES OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZE-
NIA SZEFÓW KUCHNI I CUKIERNI, MENADŻER REPREZENTACJI POLSKI KUCHARZY PROFESJONALNYCH, 
PROWADZI TAKŻE WARSZTATY KULINARNE DLA FIRM, DZIECI I GOŚCI SWOJEJ RESTAURACJI.

POSTANAWIAM
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W ostatnich tygodniach na żolibor-
skim podwórku toczy się dyskusja na te-
mat smogu, a właściwie tego, czym pali-
my w piecu. Był to punkt wyjścia do dys-
kusji, która zeszła na nic nie wnoszące 
przepychanki. Jedni twierdzą, że należą 
się przeprosiny, drudzy zaś zgodnie przy-
znają, że są podtruwani. Zaczęło się od 
zamieszczenia przez Mateusza Durlika, 
redaktora naczelnego „Gazety Żoliborza”, 
filmiku na Facebookowej grupie „Żoliborz 
– Platforma Sąsiedzka”. – Jestem na ulicy 
Przasnyskiej i chciałem wam pokazać, jak 
taki malutki komin wpływa na jakość po-
wietrza, którym oddychamy – relacjonu-
je Mateusz Durlik wyposażony wówczas 
w miernik jakości powietrza, który wska-
zywał 500 jednostek AQI. Być może wy-
nik pomiaru byłby wyższy, ale czujnikowi 
zabrakło skali. 

Na miejscu pojawiła się Straż Miej-
ska. – W wyniku zgłoszeń od mieszkań-
ców, przeprowadziliśmy ostatnio dwie 
kontrole dotyczące tego, co właściciel 
pali w piecu. Okazało się, że jako paliwo 
używany jest ekogroszek. Tu nie było 
żadnych uchybień. Kontrola przebiegła 
prawidłowo. Nie można było nic zarzu-
cić właścicielowi – tłumaczy Sławomir 
Smyk ze Straży Miejskiej. 

O wynikach kontroli poinformował 
za pośrednictwem grupy „Żoliborz – 
Platforma Sąsiedzka” właściciel myjni, 
z której wydobywał się dym. Po do-
konaniu prawidłowego pomiaru przez 
straż miejską otrzymaliśmy informa-
cję, że normy są spełnione i nie ma 
żadnego zagrożenia dla mieszkań-
ców – skomentował całe zajście Bar-
tosz Malanowski, właściciel firmy, któ-

ra w jego mniemaniu została oczer-
niona. 

Polskie normy dostosowane 
do poziomu zanieczyszczenia 
powietrza

Urzędowa skala jakości powietrza 
używana w Polsce, daleka jest od norm 
zalecanych przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO). Zalecenie WHO odnośnie 
dopuszczalnych stężeń dobowych wyno-
si 50 mikrogramów na metr sześcienny 
dla pyłów zawieszonych PM10. W Polsce 
istnieje obowiązek ostrzegania o pod-
wyższonym stężeniu, gdy dobowe na-
sycenie cząstek PM10 wyniesie 100 mi-
krogramów na metr sześcienny. O alar-
mie możemy mówić  przy przekrocze-
niu średniodobowej wartości 150 mikro-
gramów pyłu PM10 na metr sześcienny. 
To trzy razy więcej niż normy ustalone 
przez WHO.

Szkodliwą dla zdrowia i życia ludzkie-
go substancją obecną w powietrzu jest 
pył zawieszony. To, co nazywamy pyłem 
zawieszonym jest tak naprawdę złożoną 
mieszaniną organicznych, nieorganicz-
nych, stałych i ciekłych substancji, któ-
re rozpraszają się w powietrzu. W jego 
skład wchodzą głównie siarczany, azota-
ny, amoniak, czarny węgiel i przeróżne 
tlenki (na przykład siarki, glinu, albo żela-
za) oraz sole. Jego cząsteczki są tak małe, 
że po przedostaniu się do płuc, mogą zo-
stać wchłonięte również do krwiobie-
gu. Nazwy pyłów PM10 i PM2,5 biorą się 
z rozmiarów cząsteczek, które je two-
rzą. Mają odpowiednio średnicę do 10 
albo do 2,5 mikrometra. Dla porównania, 
ludzki włos ma średnicę mniej więcej od 
50 do 70 mikrometrów. Im mniejsza czą-
steczka, tym łatwiej penetruje płuca.

Skąd się biorą?
Przyczyn fatalnej jakości powietrza 

w Polsce jest kilka. Występowanie py-
łów PM10 związane jest między innymi 
z procesami spalania paliw stałych i cie-
kłych. PM2,5 powstaje na przykład w wy-
niku spalania drewna. Groźny jest rów-

nież benzopiren. Należy do grupy tak 
zwanych wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych – substan-
cji emitowanych przez samochody, pa-
pierosy, a przede wszystkim piece i ko-
tły. Głównym źródłem zanieczyszczeń są 
więc domowe piece, kotły, kominki opa-
lane drewnem i węglem. Wszystkie. Bez 
względu na to jakiej klasy są to piece i co 
jest w nich palone. Faktem jest, że nic 
nie dorówna „kopciuchom”. Do nowocze-
snych kotłów nadaje się tylko paliwo „lep-
szej jakości”. 

Walka o czyste powietrze przy 
zachowaniu węgla jako głównego 
paliwa, to walka z wiatrakami

Z przeprowadzonych cztery lata 
temu badań na Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki wynika, że nawet 
najwyższej klasy kotły używane codzien-
nie, nie spełniają parametrów jakie po-
dają producenci. Wyniki testów są za-
pisem eksperymentów prowadzonych 
w warunkach laboratoryjnych. W związ-
ku z tym, walka o czyste powietrze przy 
zachowaniu węgla, jako głównego pa-
liwa, przypomina walkę z wiatrakami. 
Ogrzewanie węglem powinno być ostat-
nim wyborem. Tyczy się to nawet eko-
groszku, który tylko z nazwy jest eko, bo 
przecież jest paliwem stałym, powstają-
cym z węgla kamiennego. 

Sam węgiel wciąż jest najtańszym pa-
liwem. Kierunek jaki powinno wyznaczać 
państwo i miasta, to ogrzewanie ciepłem 
z sieci ciepłowniczej, gazem, z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł energii czy 

pomp ciepła. Nie każdego na to stać, 
zwłaszcza tych, których dotyka zjawisko 
ubóstwa energetycznego.

Warszawa ma Biuro Ochrony Po-
wietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biu-
ro Ochrony Środowiska. W stolicy wy-
miana „kopciuchów” idzie bardzo powoli. 
W latach 2016 – 2018 wymieniono jedy-
nie 750 palenisk z szacowanych 20 000. 
– Tak wolne tempo likwidacji najbardziej 
zanieczyszczających źródeł ciepła wska-
zuje, iż poza nielicznymi wyjątkami, wal-
ka ze smogiem nie jest priorytetem dla 
władz gminnych – mówi Andrzej Guła, li-
der Polskiego Alarmu Smogowego. Jako 
pozytywny przykład podaje Kraków, 
w którym od 1 września 2019 roku funk-
cjonuje całkowity zakaz palenia węglem 
oraz drewnem i gdzie do tej pory zlikwi-
dowano już ponad 14 tysięcy palenisk.

Warszawa i tak pozostanie 
z brudnym powietrzem

Wedle uchwały antysmogowej dla 
Mazowsza, mieszkańcy mają czas na li-
kwidację pozaklasowych pieców i komin-
ków do końca 2022 roku. Po tym termi-
nie dozwolone będzie ogrzewanie pali-
wami stałymi jedynie w instalacjach speł-
niających restrykcyjne normy emisji spa-
lin. To założenia tak zwanego ekoprojek-
tu.

Aktywiści z „Warszawy Bez Smogu” 
wspólnie z warszawskimi organizacja-
mi antysmogowymi: „Smogiem Wawer-
skim” i „Warszawskim Alarmem Smogo-
wym” postulują o wprowadzenie zaka-
zu palenia węglem w gospodarstwach 

domowych na terenie Warszawy od  
1 stycznia 2023 roku. Konieczność zaka-
zu uzasadniają między innymi szacunka-
mi przeprowadzonymi w 2017 roku na 
zlecenie marszałka województwa mazo-
wieckiego. Wynika z nich, że wdrożenie 
obecnych zapisów uchwały antysmogo-
wej dla Mazowsza, nie doprowadzi do ob-
niżenia stężeń rakotwórczego benzopi-
renu do poziomu poniżej dopuszczalnej 
normy na terenie stolicy.

Trujemy się wzajemnie
Jak wyliczył „Krakowski Alarm Smo-

gowy” mieszkańcy miast, także ci nie-
palący, „wypalają” nawet kilka paczek ty-
godniowo. Mieszkaniec Warszawy oddy-
chając przeciętnie dwie godziny dzien-
nie miejskim powietrzem, wypala rocz-
nie równowartość ponad 1200 papiero-
sów czyli około 60 paczek.

Warto pamiętać, że w ciągu 1 minu-
ty od wdechu, najmniejsze cząsteczki py-
łów docierają poprzez krwioobieg do na-
szych najdalszych narządów (nerek, wą-
troby, mózgu, serca) oraz tkanek. Długo-
trwała zwiększona ekspozycja na pył za-
wieszony zwiększa możliwość wystąpie-
nia zawału u osób chorujących na nie-
dokrwienie serca, nasila i przyspiesza 
proces starzenia się układu nerwowego, 
a w konsekwencji pogłębia upośledze-
nie zdolności poznawczych i sprawności 
umysłowej (demencja). 

Musimy jednak pamiętać, że każde 
narażenie na wdychanie zanieczyszczeń 
powietrza pogarsza zdrowie sąsiadów 
i nasze.

Jak wielkie jest zanieczyszczenie powietrza, którym 
oddychamy? Z jakimi skutkami musimy się liczyć? Nie ma 
dymu, który nas nie truje! Obecność cząstek stałych we 
wdychanym powietrzu wiąże się z zaburzeniami układu 
krążenia, zwiększonego ryzyka nowotworowego i prowadzi do 
chorób oddechowych. 
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nauka samodzielności

rozwój umiejętności społecznych

szeroka oferta zajęć 
w ramach czesnego

bezpieczne, kolorowe 
wnętrza przystosowane 

dla dzieci

catering dostosowany 
do potrzeb żywieniowych

nauka przez 
zabawę

nauka samodzielności poprzez  
rozwój umiejętności społecznych
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Bazary i wszelakie targowiska są in-
tegralną częścią każdego miasta, czy to 
mniejszego czy większego. Oczywiście 
w większych aglomeracjach funkcjonu-
ją bardziej lokalnie, w postaci bazarków 
dzielnicowych i osiedlowych. Korzysta-
my z nich codziennie, a szczególnie chęt-
nie w okresach przedświątecznych. Mają 
swoją specyficzną atmosferę. To nie tyl-
ko miejsca handlu, ale także spotkań to-
warzyskich. 

Na Żoliborzu ostatnio popularny stał 
się stosunkowo nowy, istniejący zaled-
wie kilka lat bazarek przy Filareckiej. Moż-
na tu spotkać na zakupach popularnych 
aktorów mieszkających w okolicy. Często 
przychodził tu na przykład Jan Kobuszew-
ski, nie tylko po zaopatrzenie, ale też na 
pogawędki.

Sięgnijmy jednak pamięcią trochę da-
lej, do lat sześćdziesiątych i pięćdziesią-
tych.

Przez długi czas najbardziej znanym 
i największym targowiskiem na Żoliborzu 
było to w rejonie Hali Marymonckiej, przy 
ulicy Włościańskiej. Istnieje ono do dziś. 
Ale jakże zmieniło się to miejsce.

To właściwie dwa, a nawet trzy odręb-
ne bazary, lecz mieszkańcy Żoliborza trak-
tują to jako jedną całość. Prywatny handel 
zagościł w tej okolicy w latach sześćdzie-
siątych XX wieku i działa tam nadal. 

Obecnie jednak to już bardziej 
wspomnienie po najpopularniejszym 
żoliborskim bazarze. Pod względem ob-
szaru żoliborskie targowisko mogło nie-
mal konkurować ze słynnym przedwo-
jennym wolskim Kercelakiem. W cza-
sach rozkwitu rynku przy Marymonc-
kiej, tylko przy Hali, znajdowało się po-
nad 200 stoisk, a nieco dalej, przy Wło-
ściańskiej, w zadaszonej blaszanej hali 
zwanej Bazarem Pod Wiatą, handlowa-
ło około 70 osób. Kolejna setka stoisk, 
a może nawet więcej, bo nikt tego skru-
pulatnie nie liczył, rozkładała się na tar-
gowisku po drugiej stronie ulicy Wło-
ściańskiej. Ta część była i jest dość cha-
otycznym ciągiem budek i straganów. 
Charakterystycznym elementem jest 
tu spadek terenu, który dawniej syste-
matyzował poziom cen na straganach. 
Te z najniższymi cenami znaleźć można 
było na samym dole. Tradycyjnie od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych „na doł-
ku” handlowali obcokrajowcy – Rosjanie 
i Wietnamczycy. 

W tym olbrzymim kompleksie baza-
rowym można kupić praktycznie wszyst-
ko: artykuły spożywcze, warzywa, owoce, 
artykuły przemysłowe, papiernicze, pa-
smanteryjne, obuwie, ubrania. Swoje wy-
roby sprzedawali też rzemieślnicy. Można 
było zamówić meble na wymiar. Był pawi-
lon z oświetleniem, sklepiki z farbami, hy-
drauliką, wyposażeniem łazienek. 

W roku 2005 przestał istnieć Bazar 
pod Wiatą. Hala została rozebrana, a na 
jej miejscu powstał parking typu „Parkuj 
i Jedź” na 400 aut. Zlikwidowano również 
12 budek stojących koło przystanku au-

tobusów odjeżdżających w stronę cen-
trum. Podobny los spotkał 70 stanowisk 
na bazarku pod drugiej stronie Włościań-
skiej. Na ich miejscu powstała duża pę-
tla autobusowa. Zniknęły też stanowiska 
handlu naręcznego z przejścia podziem-
nego pod skrzyżowaniem Słowackiego 
i Marymonckiej, a także sprzed wejścia do 
Hali Marymonckiej. Obecnie działający ba-
zar, to mniej niż połowa dawnego terenu.

Cofnijmy się jeszcze do lat pięćdzie-
siątych. Chyba niewiele osób pamięta 
trzecie, kiedyś równie popularne żolibor-
skie targowisko w rejonie Placu Wilsona?

Obecnie pełna, oficjalna nazwa tego 
miejsca brzmi: Skwer Kompanii Armii Kra-
jowej „Żniwiarz”. Równie dobrze moż-
na byłoby go nazwać placem Kompanii 
Żniwiarz, bo rozmiarem dorównuje nie-
mal powierzchni pobliskiego placu Wilso-
na. Półkoliście otaczają go ulice Kniaźni-
na, Sułkowskiego, Karpińskiego i Tuchol-
ska, a od strony placu Wilsona zamyka go 
budynek z kinem „Wisła”, który w latach 
sześćdziesiątych XX wieku zajął miejsce 
zniszczonych podczas wojny willi z ogro-
dami. Właściwie to właśnie rozpoczęcie 
działalności kina, położyło kres bazarkowi, 
który funkcjonował na jego tyłach. Było 
to bowiem regularne wiejskie targowi-
sko, na które wozami konnymi swój towar 
zwozili okoliczni rolnicy. Targ w tym miej-
scu zaczął się z początkiem lat pięćdzie-
siątych, a handlowano przede wszystkim 
artykułami spożywczymi. Na skleconych 
naprędce stoiskach przeważały warzywa, 
owoce, jajka i mięso z prywatnego uboju. 
Niestety, po każdym dniu targowym na 
placu pozostawały sterty śmieci i odpad-
ków. Z wygodą zakupu świeżych produk-
tów zaczęły w końcu konkurować kwe-
stie higieny i estetyki. W efekcie, na po-
czątku lat sześćdziesiątych, bazarek zo-
stał zlikwidowany, a teren przekształcono 
na zadrzewiony skwer, który istnieje tam 
do dziś. Współczesny charakter skwe-
ru wywołuje poważne skojarzenia. Głów-
ne miejsce zajmuje tam teraz głaz upa-
miętniający walki w Powstaniu Warszaw-
skim 9. Kompanii Dywersji Bojowej obwo-
du Żoliborz, okręgu Warszawa Armii Kra-
jowej, która działała pod kryptonimem 
Zgrupowanie „Żniwiarz”. Nowym miesz-
kańcom nawet przez myśl nie przejdzie, 
że można było tu kiedyś usłyszeć nawoły-
wania przekupek.

Na początek roku temat może 
niezbyt poważny, ale bez wątpienia 
dla wielu osób istotny, i to nawet 
bardzo. Poplotkujmy trochę 
o żoliborskich bazarkach. 

Żoliborskie „Kercelaki”
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AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ
IZABELLA GALICKA
AUTORKA TEKSTU: LILIANA KOŁŁĄTAJ

W 1964 roku, wraz z Hanną Sygietyńską-
-Kwoczyńską, w trakcie inwentaryzacji zabyt-
ków w Kosowie Lackim, odkryły na lokalnej 
plebanii obraz „Ekstaza świętego Francisz-
ka”. Na podstawie wnikliwej analizy płótna po-
stawiły wówczas tezę, że jego autorem jest 
hiszpański, XVII-wieczny malarz El Greco. Teo-
ria Galickiej i Sygietyńskiej była początkowo 
kwestionowana, bo znalezienie takiego dzie-
ła i to w tak zaniedbanym stanie na wiejskiej 
plebanii, wydawało się kompletnie niemoż-
liwe. Jednak w 1974 roku, w wyniku badań 
prowadzonych pod kierunkiem profesora 
Bohdana Marconiego, autorstwo obrazu zo-
stało potwierdzone bez najmniejszych wąt-
pliwości. Po renowacji trafiło ono do Muzeum 
Diecezjalnego w Siedlcach, gdzie jest najcen-
niejszym i najpilniej strzeżonym eksponatem. 
To jedyny obraz autorstwa El Greco w Polsce.

Izabella Galicka tak wspominała to od-
krycie w rozmowie z PAP: – Nagle zobaczyły-
śmy, że wisi w nim stary obraz. Nasze pierw-
sze pytanie dotyczyło tego, czy należy on do 
księdza Stępnia, czy do parafii, bowiem nie 
inwentaryzowałyśmy zbiorów prywatnych. 
Ksiądz odpowiedział, że to jest własność pa-
rafialna i że jego poprzednik, ksiądz Wiktor 
Kamieński, wydobył go z dzwonnicy, gdzie 
umieszczony był razem z różnymi uszko-
dzonymi przedmiotami, które nie nadawa-
ły się już do liturgicznego użycia w kościele. 
On tam był ze starymi ornatami, połamanymi 
feretronami, uszkodzonymi rzeźbami – rze-
czami, które miały być spalone. Ksiądz pomy-
ślał jednak, że nie pali się świętego Francisz-
ka, w związku z tym wyciągnął go z dzwonni-
cy, znalazł ramy na plebanii i powiesił na ścia-
nie, gdzie wisiał przez lata.

Izabella Galicka urodziła się 18 lutego 
1931 roku w Warszawie. Była córką Idalii Ja-
dwigi z domu Gieysztor – psycholog i pianist-
ki oraz lekarza psychiatry Karola Mikulskiego. 
Gimnazjum ukończyła w Gostyninie, gdzie jej 
ojciec objął stanowisko wicedyrektora i or-
dynatora Szpitala dla Psychicznie i Nerwo-
wo Chorych. Karol Mikulski zginął tragicznie 
w czasie wojny, popełniając samobójstwo 
w proteście przeciwko eksterminacji pacjen-
tów prowadzonego przez niego szpitala, do-
konywanej przez Niemców. Jego historia za-
inspirowała Stanisława Lema do napisania po-
wieści pod tytułem „Szpital Przemienienia”.

Szkołę średnią Izabella Galicka ukończy-
ła już po wojnie w Warszawie, na Żoliborzu, 
gdzie zamieszkała z matką i starszym bratem. 
Była absolwentką XVI 
Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefanii 
Sempołowskiej. Żoli-
borzowi została wierna 
do końca życia. Miesz-
kańcy Sadów Żolibor-
skich na zawsze zacho-
wają o niej ciepłe wspo-
mnienie.

Studia z historii sztu-
ki Izabella Galicka odby-
ła na Uniwersytecie War-
szawskim. W 1969 roku 
uzyskała tytuł doktora hi-
storii sztuki.

W latach 1955-1961 pra-
cowała w Dziale Dokumenta-
cji Naukowej Pracowni Kon-
serwacji Zabytków, a od 1962 
do 1991 roku w Instytucie 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 
Zajmowała się między innymi 
inwentaryzacją zabytków. W la-
tach 1961-1991 była także re-
daktorem Katalogu Zabytków 
Sztuki w Polsce. Napisała wiele 
opracowań, książek i artykułów 
naukowych z dziedziny historii 
sztuki, architektury i urbanistyki. 
Od 1992 wykładała historię sztuki 
w Europejskiej Akademii Sztuk. 

Natura obdarzyła ją rozmaity-
mi talentami. Izabella Galicka rozma-

wiała swobodnie w językach niemieckim, wło-
skim, francuskim, angielskim, węgierskim, a na-
wet... suahili, którego nauczyła się podczas po-
bytu w Afryce. Była nie tylko naukowcem, ale 
też osobą niezwykle aktywną w wielu dziedzi-
nach życia: taterniczką, członkiem klubu wy-
sokogórskiego, narciarką, działaczką społecz-
ną. Jeździła niemal wyczynowo rowerem, pro-
wadziła samochód jak rajdowiec, brała udział 
w rajdach i w zawodach narciarskich.

Msza pożegnalna odbyła się w kościele 
pod wezwaniem świętego Karola Borome-
usza. Po mszy kondukt żałobny odprowadził 
zmarłą na Cmentarz Wojskowy na Powąz-
kach, gdzie została pochowana.

1 listopada 2019 roku, w wieku 88 lat, zmarła Izabella Galicka, której Polska i Europa zawdzięczają 
jedno z najbardziej spektakularnych odkryć XX wieku w dziedzinie historii sztuki.
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Kartka z kalendarza

3 stycznia 2005 roku

Po przenosinach z ulicy Wawelskiej, Muzeum 

Sportu i Turystyki rozpoczęło swą pracę w żoliborskim 

Centrum Olimpijskim. Nie było ono jeszcze w pełni 

otwarte dla zwiedzających, ale już działało. Oficjalne 

otwarcie w nowym miejscu nastąpiło dopiero ponad 

rok później, w listopadzie 2006 roku. Ale już przez 

tych kilkanaście miesięcy, w muzeum odbyło się 

wiele wystaw, pierwsze lekcje muzealne, giełdy 

kolekcjonerów, obsługa pierwszych gości. 

10 stycznia 1892 roku

Tego dnia urodził się Melchior Wańkowicz, 

pisarz, dziennikarz i publicysta, który kilka lat swego 

życia spędził na Żoliborzu. Wraz z żoną i dwiema 

córkami, mieszkał w „Domeczku”, willi przy ulicy 

Dziennikarskiej 3. Dom Wańkowiczów był jednym 

z pierwszych w okolicy. Obecnie nie pozostał po nim 

nawet ślad – zniszczony w czasie wojny budynek , 

rozebrano w latach powojennych.

22 stycznia 2008 roku

Rozpoczęto budowę Trasy Powązki-Konotopa.  

19 stycznia 2011 roku nastąpiło oddanie Trasy do 

ruchu.  Długość trasy wyniosła 10,4 kilometra.  

1 grudnia 2012 roku, decyzją Rady Warszawy, całej 

trasie nadano nazwę „Aleja Obrońców Grodna”. 

Początkowo nosił ją tylko pierwszy, pięciokilometrowy 

odcinek arterii w rejonie Żoliborza i Bemowa. 

r e k l a m a
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Zobaczymy, popracujemy nad tym – tak wiceprezydent 
Warszawy Robert Soszyński mówi o obiecywanej od lat bu-
dowie parkingów podziemnych. W 2006 roku Hanna Gron-
kiewicz-Waltz ogłosiła budowę 17 parkingów podziemnych. 
Później liczba zapowiadanych garaży stopniowo malała. Dziś 
ratusz mówi już jedynie o dwóch planowanych parkingach 
podziemnych: pod placem Powstańców Warszawy i pod pla-
cem Wilsona. 

– Projekty dotyczące Madalińskiego i jeszcze dwóch lokaliza-
cji na Mokotowie, nie spotkały się z akceptacją społeczną. Te dwa, 
czyli plac Powstańców i plac Wilsona – tutaj było oczekiwanie, że 
one powstaną. Decyzja była taka, aby robić to w trybie partner-
stwa publiczno-prywatnego – powiedział w rozmowie z Radiem 
Kolor wiceprezydent Robert Soszyński.

Zastępca Rafała Trzaskowskiego przyznaje, że poszukiwanie 
partnera było „dość długie”. – Ostatecznie mamy oferenta, ale 
tylko na plac Powstańców – dodaje. 

Co z parkingiem podziemnym na placu Wilsona? – Nie mam 
wątpliwości, że ten parking powstanie – zapewnia Soszyński 
w rozmowie z Radiem Kolor. Na razie jednak negocjacje z inwe-
storami stanęły na niczym. Dlatego miasto nie wyklucza, że bę-
dzie to miejska inwestycja. 

– Okazało się, że chwilowo nie ma zainteresowanych na tego 
typu funkcjonalność. Zobaczymy, popracujemy nad tym, może 
znajdziemy. Mam takie poczucie, że to nie jest nierealne, żeby 
znaleźć partnerów dla takiej inwestycji. Jeśli okazałoby się, że nie, 
to na pewno będę zachęcał pana prezydenta do podjęcia decy-
zji, które będą szły w kierunku, żeby była to inwestycja miejska – 
mówi Soszyński. 

Stworzenie parkingu pod placem Wilsona wydaje się stosun-
kowo łatwe. Przy okazji budowy metra powstał tam podziemny 
garaż, który wymaga jedynie dobudowania dojazdów i urządze-
nia miejsc postojowych. Według ratusza, jeśli zapadną właściwe 
decyzje, budowa zajmie 2 lata. 

Żoliborz czeka na 
parking podziemny

Brak „akceptacji 
społecznej”

Plac Wilsona  
trochę później 

Partnerem sekcji jest

Łukasz Jakubowski, szef Newsroomu Radia Kolor

Centrum Olimpijskie,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,

01-531 Warszawa

+48 225 603 733
+48 226 371 502
ask@moonsfera.pl

www.moonsfera.pl
www.facebook.com/Moonsfera

Najsmaczniejszy 
dach Żoliborza 

Restauracja MOONSFERA Zarezerwuj stolik telefonicznie lub mailowo:
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ODKRYJ NASZ SHOWROOM
SP OTKA J  SIĘ  Z  DEKORATORAMI  WNĘTRZ.

W E Ź UDZIA Ł W WYJĄTKOWYCH WARSZATACH.
1 7  ST YCZNIA –  1  LUTEGO

WIĘC EJ  N A  PRZESTRZENINSPIRACJI.PL

ST YL I  WNĘTRZA
COME TOGETHER


