Wewnątrz
numeru:

NR 44

Halina Skibniewska.

Czy budżet obywatelski

Sady = Sady str. 4

ma jeszcze sens? str. 2

ROK IV

WARSZAWA, czerwiec 2020

FACEBOOK.COM/WILSONIAK

Poniewczasie będzie za późno
Jednym z głównych tematów dyskutowanych na Żoliborzu jest sprawa zieleni.
Wielu mieszkańców ma się za ekspertów w tej dziedzinie. Co drugi żoliborzanin, w kwestii tematów przyrodniczych, gotów jest iść w bój za jedynym słusznym rozwiązaniem – swoim oczywiście. Tymczasem kwestia zarządzania zielenią jest wielopoziomowa, wielowątkowa i wielowektorowa, a w każdym razie
wcale nieoczywista.

Fenomen Tomasza Niewczasa

Tomasz Niewczas to osoba, która
dla wielu mieszkańców stała się autorytetem w kwestii pielęgnacji zieleni.
Jeszcze zanim został urzędnikiem
odpowiedzialnym za tereny zielone
zarządzane przez miasto stołeczne
Warszawa, prowadził blog, na łamach którego starał się oddziaływać
na instytucje i opinie mieszkańców.
Obecnie jego strona jest obserwowana przez blisko 3500 osób, a autor
zyskał miano „żoliborskiego ogrodnika” – urzędnika odpowiedzialnego
za miejską zieleń. Przypominamy, że
prezentował on też swoje poglądy na
łamach „Wilsoniaka” (Ku przestrodze nr 9/2017).
Tomasz Niewczas wykorzystuje
prowadzony przez siebie profil do
edukowania mieszkańców na temat
sposobów i form dbałości o zieleń.
Dbałość ta musi czasem oznaczać
wycinki, a te są kontrowersyjne,
ponieważ zawsze znajdzie się osoba, która dane drzewo uważa za
skarb. Emocje bywają na tyle duże,
że część osób deklaruje przypinanie się łańcuchem przy wycinkach.
Trzeba mieć nie lada odwagę i dużą
wiedzę, by konieczne wycinki doprowadzić do skutku. Trzeba cieszyć się ogromnym autorytetem, by
skutecznie przekonywać społeczność, do tego że warto wprowadzać
„dzikość" do miast – zostawiać
fragmenty drzew, zaprzestać kosze-

nia trawy i stopniowo przywracać
naturalny ekosystem.

Lata zaniedbania

Strach przed wycinkami, niezrozumieniem ze strony mieszkańców
oraz nieodpowiednia pielęgnacja
doprowadziły żoliborski drzewostan
do stanu często zagrażającego przechodniom. „Upadki” konarów miały
miejsce m.in. na pl. Wilsona, czy
przy ul. Rydygiera. Powstrzymywanie
się od niemile widzianych wycinek i
długotrwały brak wymiany nasadzeń
stworzyły sytuację, w której obecnie
konieczna jest szybka wymiana drzewostanu. Działania te są nieuniknione, ale oczywistym jest, że pogodzenie się z wycinką drzewa, którego
wzrost obserwowaliśmy od dzieciństwa, może być trudne. Zwłaszcza,
gdy słyszy się o wycince 50 czy 60
drzew naraz.

Rozbicie dzielnicowe

Spacerujemy po zielonym Żoliborzu. Najpierw idziemy ruchliwą
ulicą, potem parkiem a następnie
małą uliczką wzdłuż domków jednorodzinnych lub ogrodzonego osiedla. Okazuje się, że mijana przez nas
zieleń zarządzana jest przez kilka
podmiotów. Należą do nich: urząd
dzielnicy, urząd miasta, biuro miasta,
spółdzielnie, osoby prywatne i wspólDokończenie na str. 2
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Czy budżet obywatelski
ma jeszcze sens?
Od 5 lat mieszkańcy Żoliborza aktywnie składali projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, później
przechrzczonego na obywatelski. Niestety zapał inicjatorów projektów nie jest już tak wielki, jak to było widoczne na samym początku. Coraz częściej mieszkańcy zderzają się z odmową na realizację ich pomysłów.
Dla przykładu przytoczę projekt, który był złożony w pasie drogowym ul. Broniewskiego. Stowarzyszenie Zatrasie złożyło projekt
pn. „Zielony parking dla Zatrasia
- ul. Broniewskiego 11”. Zgodnie
z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej budżetu obywatelskiego miał kosztować ok. 264
tys. zł. Projekt miał polegać na uporządkowaniu terenu, który niegdyś
był rezerwą pod budowę drugiej

jezdni ul. Broniewskiego. Obecnie
mieszkańcy budynków od ul. Broniewskiego 9E do 23 zmuszeni są
parkować na klepisku. Po ogromnych opadach deszczu cały ten teren
jest jednym wielkim ugorem. Część
samochodów jeździ po chodniku,
który był wyremontowany ok. 6 lat
temu. Idea projektu była bardzo
prosta! Miała polegać na wykonaniu założeń zawartych w raporcie
uwzględniającym projekt wyko-

nawczy firmy PROINWESTYCJA
Katarzyna Łowicka na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy. Raport został opracowany na postawie
konsultacji społecznych w 2017 r.
w ramach programu „Zazieleniamy
ulice”. Obudziły się wtedy wielkie
nadzieje i entuzjazm, w efekcie czego wspólnie z ZZW wypracowaliśmy kompromis między potrzebą
budowy miejsc postojowych, a kwestią zazielenienia tego terenu.

Poniewczasie będzie za późno
noty mieszkaniowe. Choć przyroda
jest jedna i obce są jej nawet granice
międzypaństwowe, ten względnie
niewielki skrawek ziemi jakim jest
Żoliborz jest gospodarowany przez
różnych zarządców, często o różnych
poglądach na jego pielęgnację. Takie rozdrobnienie może powodować
pewne niekorzystne konsekwencje,
dlatego w najbliższej przyszłości
warto rozważyć zorganizowanie dedykowanej konferencji w celu wypracowania spójnych działań z różnymi
podmiotami.

Unifikacja standardów

– Mimo że, Urząd Dzielnicy Żoliborz zarządza proporcjonalnie niewielkimi terenami zielonymi, jako
gospodarz zamierzamy w niedługim
czasie zorganizować forum wymiany
myśli o pielęgnacji zieleni, znajdującej się na terenie Żoliborza – zdradza
nam wiceburmistrz Renata Kozłowska (PO), odpowiedzialna za żoliborskie środowisko. – Chcemy zaprosić
przedstawicieli spółdzielni [podmioty

Mimo że, Urząd
Dzielnicy Żoliborz
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na terenie Żoliborza
– zdradza nam
wiceburmistrz
Renata Kozłowska (PO)

te zarządzają około 65% dzielnicy –
przyp. redakcji], większych wspólnot,
urzędników z ZDM, Zarządu Zieleni
oraz ekspertów i spróbować wypracować rozwiązania zapewniające
kompleksowe spojrzenie na tę ważną
kwestię. W końcu żoliborska przyroda jest naszym wspólnym dobrem.

Co po Niewczasie?

Każda epoka ma swój początek i
koniec. Po dokonaniu ogromu pracy
na rzecz najbliższej nam zieleni, nastanie kiedyś moment, gdy Tomasz
Niewczas zakończy swoją działalność
dla Żoliborza. Może warto w myśl
zasady „mądry Polak przed szkodą”,
wyjść z inicjatywą i zacząć pracować
nad kolejnymi autorytetami w kwestii
żoliborskiej zieleni, tak byśmy za kilka
lat znowu nie musieli walczyć ze skutkami długotrwałej przerwy w kompleksowym myśleniu o zarządzaniu
naszym najbliższym ekosystemem.
Anna Nosek
Ilustracja Dominika Hoyle

W listopadzie 2019 r. wykonano
remont i przebudowę drogi serwisowej wzdłuż ul. Broniewskiego, a w
grudniu tego samego roku przekazano teren na którym jest ugór na rzecz
Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu
Zieleni. Wcześniej terenem tym zarządzał Zarząd Mienia Skarbu Państwa, w związku z czym jakiekolwiek
rewitalizacje nie były tu możliwe.
Projekt do budżetu obywatelskiego
pn. „Zielony Parking dla Zatrasia -

Drodzy czytelnicy,

pierwszy numer wakacyjny rozpoczynamy od refleksji ekologicznych.
Kwestia żoliborskiej zieleni jest niezwykle ważna. Aby przez kolejne lata
móc się nią cieszyć trzeba odpowiednio o nią dbać. Jako ciekawostkę napiszę, że niekoszenie trawy docenił już
w 1902 r. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, dedykując całej ,,sprawie" utwór
– ,,Ta trawa której nikt nie kosi".
Przeczytają go Państwo poniżej.
W numerze znajdą Państwo
również informacje o atutach paneli
fotowoltaicznych, wykorzystujących
energię ze środowiska naturalnego
oraz spis kilku bezpiecznych, podwarszawskich Kąpielisk, które mogą
umilić wakacyjne weekendy, spędzone poza Żoliborzem.
Życzę miłej lektury zarówno Wilsoniaka, jak i Tetmajera: Ta trawa,
której nikt nie kosi, ta woda, której
nikt nie pije, nikomu niepachnące
kwiaty — — oh! tam
jedynie dusza żyje!
Redaktor naczelna

Monika Miłosz
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ul. Broniewskiego” był złożony już w 2019
r. Wtedy został zweryfikowany negatywnie
tylko dlatego, że Miasto zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego nie mogło
realizować inwestycji, nie posiadając do
tego stosownego tytułu prawnego. Kiedy
ten stan się zmienił, Stowarzyszenie Zatrasie postanowiło złożyć projekt ponownie.
Tym razem projekt trzeba było odchudzić realizując najpierw I etap - wyłącznie
wzdłuż budynku Broniewskiego 11. Oznaczałoby to, że dalsza część od nr 13 do 19,
ewentualnie też dalej, byłaby możliwa przy
złożeniu projektu na jeszcze kolejny rok
lub w przypadku, gdyby ZDM chciałoby
zrealizować w ramach środków własnych
przy najbliższej okazji. Tą kwestię ZDM
odrzucił na samym początku, gdyż stwierdził, że nie realizuje budowy nowych miejsc
postojowych, lecz ma za zadanie utrzymywać istniejącą infrastrukturę. Okrojenie
projektu przez Stowarzyszenie wiązało się
z brakiem możliwości przekroczenia kwoty
332 445, 40 zł na jeden projekt.
Po wstępnej weryfikacji przez ZDM
projekt oceniono negatywnie. Okazało się, że koszt budowy zatoki na ok. 43
miejsca postojowe, wykonania niewielkiego chodnika i posadzenia ok. 15 drzew
przekracza ten limit. Projekt wyceniono
na kwotę 436 400 zł. Budowa samych zatok miałaby kosztować 290 400 zł z tym,
że nie byłby to zielony parking, lecz wybrukowany (zgodnie ze standardami miejskimi). Następnie 14 tys. zł kosztowałyby
2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 60
tys. zł wybrukowanie dodatkowego chodnika, 35 tys. zł wykonanie projektu wykonawczego drogowego, 10 tys. zł projekt
stałej organizacji ruchu drogowego, kolejne 10 tys. zł projekt czasowej organizacji
ruchu oraz 17 400 zł to kwota związana z
nasadzeniem 15 drzew.
Stowarzyszenie Zatrasie zwróciło się
o okrojenie projektu ograniczając się
do budowy samych miejsc postojowych.
ZDM wyjaśnił, że realizacja tego projektu
nie byłaby możliwa, gdyż nie mieściłaby
się w jednym roku budżetowym. Ponadto
wysokie koszty uzasadniono także koniecznością przebudowy drogi serwisowej. To dość szokująca informacja, gdyż
droga była remontowana 8 miesięcy temu
i jest objęta gwarancją! ZDM doskonale
zdawał sobie sprawę, że będzie potrzeba
wybudowania niezbędnych zatok postojowych, tymczasem remont został wykonany w taki sposób, że wykluczyło to
możliwość wykonania przeróbek na tej
drodze. Czy w tym przypadku ZDM, jak
i Ratusz (będący zwierzchnikiem ZDM
i ZZW) nie oszukali mieszkańców osiedla...? Odpowiedź na to pytanie pozostawię bez komentarza.
W kwestii wykluczenia projektu przez
brak możliwości realizacji inwestycji w jednym roku budżetowym można porównać
do innego przykładu. W 2018 r. złożyłem

projekt pn. „Rowerem na basen: Ścieżka
rowerowa wzdłuż ul. Potockiej (odcinek:
OSiR - Rondo Turowicza)”. Projekt został
zweryfikowany pozytywnie, lecz nie uzyskał wystarczającej liczby głosów. Dwa lata
później inny autor złożył analogiczny projekt, (z tym że ścieżka miałaby się kończyć
na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza), został
zweryfikowany negatywnie. ZDM uzasadniał to brakiem możliwości realizacji tego
zadania w ciągu jednego roku budżetowego. Ta wymówka zaczyna popadać w jakiś
absurd! Czy w tej sytuacji spełnienie wszelkich wymogów formalno-prawnych przy
ocenie projektu i tak nie będzie miała znaczenia, bo ostatecznie urzędnik wskaże na
brak możliwości realizacji projektu w roku
budżetowym? Należy sobie zadać pytanie
ile jest takich projektów, które nie są realizowane latami..!? Takim przykładem może
być projekt pn. „Skwer Krasińskiego” autorstwa Mateusza Durlika. Projekt został
złożony w 2017 r. i miał być realizowany w
2018 r. Wydawałoby się, że to zadanie nie
byłby tak skomplikowane, gdyż był opracowany projekt koncepcyjny zlecony przez
Zarząd Zieleni m. st. Warszawy. Projekt ten
rzekomo był dyskutowany z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta, jak chociażby
ZDM, Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego, czy Biuro Polityki Mobilności i Transportu. ZZW do tej pory nie
wybrało wykonawcy i nie wbito tam łopaty
pod realizację tej inwestycji. W dalszym
ciągu trwają jakieś ustalenia z różnymi jednostkami, mimo że są to już ponad dwuletnie opóźnienia i nie zapowiada się, aby inwestycja miała się rozpocząć lada moment.
Inną niedorzecznością była sytuacja przy
składaniu projektu „Kino Zatrasie - maraton kina plenerowego - sezon 2”. Projekt w
ramach sezonu 1 realizowany był w 2019 r.
na terenie parku osiedlowego na Zatrasiu.
Niestety z uwagi na wykluczenie terenów
spółdzielczych decyzją Regionalnej Izby
Obrachunkowej Stowarzyszenie Zatrasie
szukało innego wariantu na realizację tego
projektu. Zaproponowało teren rezerwy ul.
Krasińskiego, gdzie docelowo ma być realizowany skwer. Niestety ZDM wykluczył
tą możliwość tłumacząc właśnie, że będzie
realizowany projekt „Skwer Krasińskiego”.
Mamy tu przykład kolejnej niedorzeczności, kiedy nierealizowane projekty wykluczają się wzajemnie.
Efekt jest taki, że tak mała dzielnica jak
Żoliborz staje się miejscem, gdzie budżet
obywatelski zaczyna tracić jakikolwiek sens.
Większość terenów to tereny spółdzielcze,
bądź główne arterie i place zarządzane przez
ZDM i w niewielkim stopniu tereny zarządzane przez Urząd Dzielnicy, które albo są
już doinwestowane projektami z budżetu
obywatelskiego, albo ich całkowita realizacja przekracza limity finansowe.
Wiktor Zając
Ilustracje Dominika Hoyle

17 czerwca 2020 minęło 16 lat od śmierci Jacka Kuronia.
Wielkiego społecznika, współzałożyciela KOR i posła na Sejm RP.

Żoliborz był jego
„małą ojczyzną”
W 1946 r. jego rodzice wraz z trójką dzieci wprowadzili się do mieszkania znajdującego się
na parterze budynku mieszkalnego ZUS przy ul. Mickiewicza 27 m. 64. Mieszkał tam do swojej
śmierci.
13-letni Jacek chodził do "trzydziestki piątki" przy ulicy Czarnieckiego 49. Potem uczył się
w tzw. Poniatówce - czyli Państwowej Szkole Ogólnokształcącej im. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 5.
Wykształcenie średnie zdobył w V LO (wtedy przy pl. Inwalidów 10)
Od lat 60. adres Mickiewicza 27 był centrum warszawskiej opozycji. Drzwi do mieszkania
64 były zawsze otwarte i gromadzili się tam ówcześni liderzy, żoliborska inteligencja i działacze
społeczni.
Upamiętnienie:
Plac Jacka Kuronia położony u zbiegu ulic Słowackiego, Popiełuszki (d. Stołecznej), Potockiej, Gdańskiej i Kolektorskiej.
Kamień Jacka Kuronia w parku im. Stefana Żeromskiego
Tablica upamiętniająca przy oknie mieszkania na ul. Mickiewicza 27
Damian Kujawa
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Halina Skibniewska. Sady = Sady
Halina Skibniewska to
postać nieprzeciętna.
Urodzona w 1921 roku,
oprócz architektury i
urbanistyki, zajmowała
się także polityką. Przez
20 lat była bezpartyjną
posłanką z okręgu Warszawa-Praga, co daje jej
miano osoby z najdłuższym stażem poselskim
w historii PRL.
Co więcej Skibniewska przez 14
lat pełniła funkcję wicemarszałka sejmu, jako pierwsza kobieta w historii
polskiego parlamentaryzmu. Pracowała w Biurze Odbudowy Stolicy
oraz w biurze projektowym Romualda Gutta, jednego z najważniejszych
przedwojennych modernistów. W
trakcie okupacji studiowała socjologię, co przełożyło się na jej późniejszą praktykę architektoniczną. W jej
projektach ujawnia się wrażliwość na
różnorodne potrzeby mieszkaniowe
– Skibniewska była prekursorką projektowania samodzielnych mieszkań
dla osób z niepełnosprawnościami
oraz łatwych do przeprojektowania
„mieszkań zmiennych” dla rodzin z
dziećmi. Oprócz jej najsłynniejszego,
sztandarowego osiedla, czyli Sadów
Żoliborskich, zaprojektowała także
Osiedla Szwoleżerów, wiele budynków na osiedlu Sadyba oraz niestety
niezrealizowane osiedle Białołęka
Dworska, które miało posiadać rozbudowany programem mieszkań dla
osób z trudnościami ruchowymi.
Osiedle Sady Żoliborskie było
częścią większego studium Żoliborza Zachodniego, które powstało z

inicjatywy Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. W pierwszym etapie
projektowania Sadów Pracownię Architektoniczną WSM Nr 2 prowadził
architekt Jacek Nowicki. Kiedy wyjechał na półroczne stypendium Forda
do USA w 1959 r., w pełnionych obowiązkach zastąpiła go Halina Skibniewska, która do tej pory była jego
asystentką. Po powrocie Nowickiego
z USA okazało się, że w pracowni,
którą wcześniej kierował nie było dla
niego miejsca. Skibniewska oferowała mu wyłącznie stanowisko asystenta
z czym Nowicki nie chciał się pogodzić.
Sady Żoliborskie to założenie
powstałe w latach 1958-1973, na
które składa się zespół pięciu kolonii. Osiedle stanowi dziś przegląd
poglądów i możliwości realizacyjnych lat sześćdziesiątych. Kameralne Sady I, II i IV od blokowisk Sadów
III i V oddziela ulica Braci Załuskich.
Budowa każdej kolejnej kolonii spotykała się z rosnącymi oszczędnościami i coraz bardziej restrykcyjnymi normatywami, w związku z czym
Skibniewska właściwie tylko przy
projektowaniu I kolonii mogła sobie
pozwolić na zaplanowanie nie tylko
urbanistyki, ale także detali budynków. Przy budowie ostatnich kolonii architektka jedynie kształtowała
urbanistykę używając gotowych rozwiązań architektonicznych operując
budynkami z katalogu w technologii
ramy H. Oprócz standardu architektury i samych mieszkań, z roku na
rok obniżała się także jakość przestrzeni wokół bloków i infrastruktury osiedlowej.
Sady I to kolonia, przy której budowie Skibniewska współpracowała
z arch. Aliną Scholtzówną, mgr. inż.
A. Wadowskim (konstrukcja), inż.
K. Wojtczakiem, arch. A. Małkiem,
arch. A. Kicińskim oraz techn. J.
Bucholcem, to zespół zaprojektowany w ówcześnie modnym w Europie

Zachodniej stylu brukselskim – zainspirowanym Expo ’58 w Brukseli.
Marta Leśnierowska określiła osiedle
mianem „współczesnej redefinicji
miasta-ogrodu”. Zaprojektowana w
latach 1958-59 i zrealizowana w latach 1960-1964 część osiedla składa
się z niskich bloków: pięciu o trzech
kondygnacjach i osiemnastu pięciokondygnacyjnych budynków na planie zbliżonym do kwadratu, z klatką
schodową umieszczoną po środku.
W niskich bloczkach mieści się 837
mieszkań. Oprócz nich w skład założenia wchodzi także jeden wysoki,
jedenastokondygnacyjny blok ustawiony od strony ulicy Popiełuszki,
w którego przyziemu mieszczczą się
dwukondygnacyjne pracownie artystyczne, a na jego dachu taras niegdyś
pełniący funkcję ogólnodostępnej

świetlicy i klubokawiarni. Bloki zbudowano tradycyjną techniką murowania z cegły, tylko z częściowym
wykorzytsaniem prefabrykowanych
elementów.
Wszystkie mieszkania na osiedlu spełniały normatywne założenia
z 1959 roku – 11 m kw. na jednego
mieszkańca. W najwyższym budynku
znajdowały się wyłącznie mieszkania
najmniejsze – M1 i M2. Na lata powstawania osiedla przypada obcinanie funduszy budowlanych, pomimo
zwiększonej budowy mieszkań, co
skutkowało ciągłym podcinaniem
normy powierzchniowej, aż do 7
m kw. na osobę w 1962 roku. Na
szczęście Skibniewskiej udało się
zachować trochę wyższe standardy
przestrzenne pomimo przeciwności.
W wyniku sztywnych obostrzeń i

konsultacji społecznych, architektka
pochyliła się nad zagadnieniem ewolucji cyklu życia rodziny i zaproponowała model „mieszkań zmiennych”.
Tylko 1/4 przestrzeni była sztywno
określona przez projekt, co udało się
uzyskać dzięki umieszczeniu pionów
instalacyjnych na obrzeżach lokali.
Mieszkania miały dostosowywać się
do potrzeb mieszkańców przy wykorzystaniu wielofunkcyjnego i łatwego
w modyfikacji systemu meblościanek, inaczej „systemu mebli »paczkowanych«”, na który składały się
płyty wiórowe o zróżnicowanych wymiarach, do samodzielnego składania. Skibniewska zakładała, że nowi
mieszkańcy przy wprowadzaniu się
otrzymają instrukcję obsługi podobną do tej, która dołączana jest do lodówki czy pralki, dzięki czemu będą
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w stanie lepiej zrozumieć możliwości
swojego mieszkania. Są zachowane rysunki z propozycjami różnych
możliwych ustawień meblościanek,
dostosowanych do różnorodnych
potrzeb. Architektka wypracowała
trzy podstawowe typy mieszkań, w
ramach których zaproponowała różne aranżacje układu, np. dla 5-osobowego, 57 m kw. mieszkania, to
aż 12 propozycji różnych ustawień.
Niestety ze względu na zbyt wysoki
koszt produkcji systemu meblościanek, idea doczekała się realizacji
tylko w budynku prototypowym, w
następnych pojawiły się już zwykłe
ścianki działowe. Pomimo niskich,
nałożonych normatwnych kosztów
budowy, Skibniewskiej udało się zaprojektować wiele detali, takich jak:
drewniane żaluzje wietrzące, staranne wyposażenie klatek schodowych,
m.in. drewniane obudowy liczników
na klatkach schodowych (!) oraz małą
architekturę. Użytkownicy mogli
także dopłacić za wyposażenie uzupełniające, które obejmowało zaprojektowaną przez architektkę kuchnię
i szafy.
Skibniewska uważała, że przy
budowie osiedli równie ważne jak
budynki są przestrzenie pomiędzy
nimi, w związku z czym, razem z architektką zieleni Aliną Scholtzówną
starannie zaplanowała tereny otwarte. Projekt osiedla powstał w specyficznym momencie, w którym nie
wprowadzono jeszcze standaryzacji
i normatywów wykorzystania terenu,
natomiast dopuszczano do wykonania projekty autorskie, niestandardowe. Dzięki temu możliwe było
oryginalne, sprawiające na pierwszy
rzut oka wrażenie nieładu ustawienie
budynków względem siebie. Dzięki
temu specyficznemu układowi bloków, który tylko wydaje się być przypadkowy, architektka przed każdym
z budynków uzyskała obszerny dziedziniec pełniący funkcję kameralnego placu zabaw, miejsca odpoczynku i spotkań sąsiedzkich. Poza tym
osiedle zwrócone jest do wewnątrz i
stanowi enklawę, która choć nie jest
oddzielona od otaczających ją ulic

żadnym płotem, jest ukryta przed
przypadkowymi gośćmi. Teren, na
którym powstało osiedle, zajmowały wcześniej ogródki działkowe, co
znajduje swoje odzwierciedlenie w
nazwie. Koncepcję osiedla architektka opisywała równaniem „Sady
= Sady”, które dawało wyraz popularnej w tamtym czasie koncepcji
psychologii architektury głoszącej,
że nazwa części miasta jest rozpoznawalna wówczas, gdy pokrywa się ze
swoim znaczeniem. Skibniewska za
wszelką cenę starała się zachować istniejącą w miejscu budowy sadowniczą roślinność, nawet kosztem przeprojektowania budynków, np. jeden
z bloków ma przesunięte zewnętrzne
schodki z osi wejścia, co pozwoliło
uratować drzewka morwowe. W innym miejscu (II kolonia) architektka uratowała starą aleję kasztanową.
Takie podejście do zieleni świadczy
o dużej świadomości ekologicznej,

ale także o wysokiej wartości krajobrazu, który był dla Skibniewskiej
wartością architektoniczną. Architektka świetnie zdawała sobie sprawę
z wagi wpływu otoczenia, na jakość
życia mieszkańców, jak sama mówiła:
„Dążę do nadania każdemu osiedlu
odrębnego, indywidualnego wyrazu poprzez najściślejsze nawiązanie
do konkretnych warunków, do atmosfery miejsca, tradycji, historii,
krajobrazu. Staram się zachować
naturalne warunki, istniejącą zieleń
(…) Człowiek, żyjąc w zindywidualizowanym otoczeniu, identyfikuje się
z nim łatwiej, jest do niego przywiązany, lubi je, dba o nie”.
Budynki zaprojektowane przez
Skibniewską mają bardzo dobre proporcje. Niskie kubiki o rytmicznej
ekspresji, których elewacja opiera się
na pasach loggi i okien skontrastowanych z pasami szarej cegły cementowej na narożach, wyglądają świetnie

na tle zieleni. Zachwycają drewniane
wykończenia pomiędzy oknami. Przy
wykorzystaniu minimalnych środków
na osiedlu udało się uzyskać elegancki wizualny efekt, który zdecydowanie
wyróżnia się na tle architektury bezpośredniego otoczenia. Umiejętny
projekt i dbałość o szczegóły urbanistyczne sprawiła, że Sady stały się
wzorcowym osiedlem lat 60., celem
wycieczek i tłem planów filmowych,
m.in. komedii muzycznej „Mocne
uderzenie” (1966). Już w 1962 roku
jeden z pięciopiętrowych budynków
został uhonorwowany tytułem Mistera Warszawy.
Oprócz budynków mieszkalnych
integralną częścią osiedla jest bar
„Sady” oraz pawilony handlowe znajdujące się wzdłuż ulicy Krasińskiego.
Bar mleczny powstał w pierwszym
etapie budowy i działa nieprzerwanie
do dziś serwując mieszkańcom typowe dla tego typu gastronomii menu.

Niestety architektura uległa zmianom
– ogródek letni, wcześniej niezadaszony i przecinający pawilon na pół
został zaadaptowany na drugą część
baru, parę lat temu kolorystyka została zmieniona na bardziej krzykliwą,
wymianie uległa także stolarka.
Układ architektoniczny I etapu
Sadów został ujęty w gminnej ewidencji zabytków w dniu 25.08.2016. W
2006-07 roku, po interwencji samej
architektki bloki zostały odnowione
z zachowaniem detali architektonicznych. Pierwotna elewacja z cegły
silikatowej, po ociepleniu obłożona
została płytkami dobrze ją imitującego klinkieru, zachowano także oryginalną kolorystykę elewacji. Ogólny
wygląd osiedla pozostał niezmieniony
pomimo termomodernizacji, co stanowi dobry wzór dla innych modernistycznych budynków.
Agata Grabowska
Ilustracja Dominika Hoyle
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CZAS NA PRZYDOMOWĄ
INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ
Czas pandemii zmienił nawyki milionów Polaków. Przymusowa izolacja i
konieczność pracy zdalnej sprawiły, że
dom z miejsca odpoczynku i bezpiecznego azylu, stał się także miejscem wykonywania obowiązków zawodowych i
szkolnych. Konieczność nieustannego bycia online oraz częstsze korzystanie przez domowników z urządzeń
elektrycznych powoduje wzrost wysokości rachunków za prąd. Jak można
temu zaradzić?

Ceny energii elektrycznej w Polsce
systematycznie rosną. Tylko w stosunku do minionego roku, opłata za kWh
wzrosła o 11%, z 55 do 61 groszy. W
konsekwencji, wielu Polaków mieszkających w domach jednorodzinnych, zaczęło rozważać posiadanie przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Panele
fotowoltaiczne przekształcają energię
ze słońca na prąd stały, a inwerter zamienia prąd stały na prąd zmienny, którego można używać w domu. Prąd, który nie zostanie wykorzystany w domu,
jest wysyłany do sieci i gromadzi się na
koncie u dostawcy energii, czekając na
wykorzystanie w dogodnym momencie,
w razie zapotrzebowania. Funkcjonowanie oraz efektywność przydomowej
instalacji są stale monitorowane dzięki
aplikacji np. na smartfonie. Pokazuje
ona m.in. produkcję prądu, wykres
mocy wyjściowej, a także temperaturę
paneli.

Korzyści płynące z paneli

Energia z własnej elektrowni
słonecznej ma mnóstwo zalet. Nawet
w kraju o takim nasłonecznieniu jak
Polska, panele fotowoltaiczne pracują
przez cały rok. Inwestycja w fotowoltaikę to korzyści, takie jak.:
•Oszczędność – uniezależnienie
od wzrostu cen operatorów i tradycyjnego systemu elektroenergetycznego,
•Ekologia – wykorzystanie energii ze środowiska naturalnego, brak
emisji CO2, zanieczyszczeń i hałasu,
•Opłacalność – system licznych
ulg i dopłat sprawia, że inwestycja
w przydomową instalację szybko się
zwraca,
•Wzrost wartości nieruchomości
– panele na dachu podnoszą wartość
domu dla potencjalnych nabywców,
•Nowoczesność – własna instalacja fotowoltaiczna jest wyrazem
nowoczesnego podejścia do życia i
otwartości na zaawansowane technologie,
•Komfort i wygoda – posiadanie
przydomowej instalacji fotowoltaicznej gwarantuje spokój i pewność; system produkcji prądu jest bezobsługowy, nie wymaga remontów,
•Trwałość – dobra instalacja
działa sprawnie nawet 40 lat, co
sprawia, że jednorazowa inwestycja
w instalację fotowoltaiczną zabezpie-

cza potrzeby rodziny na wiele lat, dla
kilku pokoleń.
Koronawirus, a decyzje o instalacji PV

Branża fotowoltaiczna jest jedną
z niewielu, które nie ucierpiały znacząco podczas pandemii. Wręcz odwrotnie, część firm – w tym Sunday
Polska – zwiększało w tym okresie
zatrudnienie. - Czas izolacji sprzyjał
decyzjom o zainwestowaniu w przydomową instalację fotowoltaiczną.
Klienci mieli czas przeanalizować
korzyści – zarówno ekonomiczne, jak
i pozafinansowe. Ponadto, w reakcji
na pandemię, aby zachować reżim
sanitarny, uruchomiliśmy konsultacje online. Uniezależnienie się od
konwencjonalnych źródeł energii
pozwala na obniżenie rachunków
za prąd, a dzięki dopłatom – m.in. z
programu „Mój Prąd” i uldze termomodernizacyjnej, koszt inwestycji w
panele zwraca się jeszcze szybciej.
Ważny jest także aspekt ekologiczny
– domowe instalacje nie produkują
dwutlenku węgla, nie zanieczyszczają powietrza smogiem, wykorzystują
naturalną energię światła słonecznego - mówi Marcin Pieczora, wiceprezes i członek zarządu firmy Sunday
Polska, jednego z liderów na rynku
mikroinstalacji
fotowoltaicznych.
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w okresie ostatnich

2 miesięcy, zwiększyliśmy znacząco
zatrudnienie. Tym samym mamy już
kilkusetosobowy zespól profesjonalistów w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii gotowych do konsultacji i
wsparcia klientów w całej Polsce. Na
tym nie poprzestaniemy, w kolejnym
kwartale będziemy budować dla naszych klientów ponad 1000 instalacji
miesięcznie - dodaje Pieczora.
Zielona energia, a gospodarka

Zainteresowanie klientów instalacjami fotowoltaicznymi stale rośnie, przekładając się na rozwój całej
branży. To najszybciej rozwijający się
sektor rozproszonej energetyki odnawialnej. - W ostatnim roku mamy
w Polsce do czynienia z prawdziwym
boomem na fotowoltaikę. Dzięki
wsparciu rządowych programów i ulg,
a także unijnym regulacjom, zgodnie
z którymi należy radykalnie zwiększać udział energetyki odnawialnej w
miksie energetycznym, (tak aby uniknąć wysokich opłat za emisję CO2),
perspektywy dla branży również są
optymistyczne – tym bardziej, że Ministerstwo Rozwoju planuje dalsze
działania na rzecz poprawy warunków
rozwoju modelu prosumenckiego
oraz rozproszonej produkcji energii z
OZE – dodaje Marcin Pieczora.
Kontakt:

media@sundaypolska.pl

Sunday Polska jest jednym
z liderów na rynku instalacji fotowoltaicznych. Firma oferuje
kompleksową obsługę klientów
indywidualnych i firm – od bezpłatnego audytu, poprzez pomoc
w uzyskaniu finansowania i ulg,
po profesjonalny montaż, przyłączenie instalacji do sieci oraz opiekę posprzedażową.
Zespół Sunday Polska składa się z ekspertów z wieloletnim
doświadczeniem w branży OZE.
Posiadamy sieć kilkuset wyspecjalizowanych doradców i na
bieżąco współpracujemy z blisko
sześciuset ekipami montażowymi
na terenie całego kraju.
Zaufało nam już kilka tysięcy
klientów, którym zamontowaliśmy blisko 100 000 paneli i dostarczyliśmy instalacje o mocy ponad 25 MW, zamieniając energię
słoneczną w elektryczną.
Sunday Polska jest partnerem
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie „Mój Prąd” oraz
Polskiej Grupy Energetycznej
w programie „EKOlogicznie w
przyszłość”. Firma posiada tytuł
Rzetelnej Firmy przyznany przez
Krajowy Rejestr Długów.
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Wsiąść do pociągu byle jakiego…
Nie znowu do takiego byle jakiego, bo z początkiem wakacji chcielibyśmy zaproponować Czytelnikom numer bardzo konkretny. W pogoni za latem, słońcem i tropikami,
aby uciec przed rozgrzanym miastem, na Dworcu Gdańskim
wsiadamy do pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej linii S3 lub S9
i jedziemy – do małych, pobliskich ,,kurortów'’.
Piękne plaże, kąpieliska, sporty wodne, obiad nad wodą… dostępne! Nawet dla tych, którzy nie wykupili wczasów all inclusive.
Warszawskie last minute – czyli spontaniczny wyjazd nad wodę
w mniej niż 60 minut – to możliwe. Punktów na trasie jadących
przez Żoliborz SKM linii S3 i S9 nie powstydziłoby się niejedno
biuro podróży...

PLAŻA MIEJSKA W SEROCKU

Plaża w Serocku wraz ze zmodernizowanym molo i przystanią
są położone w pobliżu rynku z dobudowanym Bulwarem Nadnarwiańskim i siecią szlaków pieszo-rowerowych. Na miejscu znajdują się także: boiska do siatkówki oraz koszykówki, leżaki, stoły
do szachów i tenisa oraz zewnętrzna siłownia. Dodatkowo sko-

rzystać można z płatnej wypożyczalni kajaków lub rowerów. Na
najmłodszych czekają liczne place zabaw – w tym jeden wodny!
Dojazd: 25 min. rowerem, ze stacji Wieliszew.

DZIKA PLAŻA W NIEPORĘCIE

Bez obaw – ,,dzika’’ już tylko w nazwie. Nieporęcka plaża
położona przy południowym wybrzeżu Jeziora Zegrzyńskiego,
to znakomite miejsce do uprawiania sportów wodnych, w ofercie:
wypożyczalnia rowerów, skuterów wodnych oraz kajaków, a nawet sprzętu do windsurfingu. Na tych mniej aktywnych czekają
tereny zielone, malownicze alejki spacerowe, plac zabaw, siłownia na świeżym powietrzu oraz drewniane molo.
Dojazd: 13 min. rowerem ze stacji Wieliszew.

JEZIORO TRZCIAŃSKIE

Nazywane przez mieszkańców wsi Trzciany jeziorem ,,Perła’’
jest najmniej popularną ze wspomnianych destynacji. Ten mały
zbiornik wodny, który powstał w miejscu dawnej żwirowni, oferuje wypoczywającym ciszę i spokój. Woda w jeziorku jest nie-

porównywalnie bardziej przejrzysta niż w Zalewie Zegrzyńskim.
Na ogrodzonym terenie kąpieliska znajduje się punkt gastronomiczny, boisko do siatkówki, piaszczysta plaża i szkółka wakeboardingu.
Dojazd: 28 minut rowerem ze stacji w Legionowie.

WIELISZEWSKA PLAŻA

Plaża jest bardzo ładna i czysta – każdego roku zaopatrywana
w dostawę świeżego piasku. Gmina Wieliszew w ostatnich latach
pozyskała dofinansowanie, dzięki czemu zmodernizowała plażę,
postawiła nowe budynki sanitarne oraz plac zabaw dla dzieci. Co
roku odbywają się tu liczne koncerty, np. słynny Wieliszewski
Festiwal Folkowo-Szantowy oraz imprezy sportowe, np. Mistrzostwa Zalewu Zegrzyńskiego w siatkówce plażowej. Można tu skorzystać z boiska do siatkówki, stołów do ping ponga lub ogrodzonego placu zabaw. Latem odbywa się także kino letnie. W okolicy
powstało pole kempingowe ,,Iglopolis’’ gdzie całkowicie za darmo można rozbić namiot oraz skorzystać z umywalek i natrysków.
Dojazd: 25 min rowerem, ze stacji Wieliszew.
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