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ŻYJ LOKALNIE!!

WYDAJĄC PIENIĄDZE NA ŻOLIBORZU, WSPIERASZ SWOJĄ DZIELNICĘ!

CHCESZ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW Z ŻOLIBORZA? TO PROSTE!
POBIERZ APLIKACJĘ
NASZ ŻOLIBORZ
ZAINSTALUJ JĄ NA SWOIM
URZĄDZENIU
ZALOGUJ SIĘ
W APLIKACJI
WYSZUKAJ INTERESUJĄCY CIĘ
PRODUKT LUB USŁUGĘ
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Szanowni Czytelnicy,

Michał Lehr-Kowalski - redaktor naczelny, żoliborski
aktywista, twórca Kreatywnego Żoliborza, stworzył
i prowadził przez 3 lata #DomKulturyWilson, aktualnie
zarządza projektami w studio Kotbury.

Mateusz Durlik - wydawca, autor artykułów dotyczących
spraw Żoliborza Południowego, prezes Stowarzyszenia
Nowy Żoliborz, twórca jedynej żoliborskiej aplikacji Nasz
Żoliborz, lokalny aktywista.

Liliana Kołłątaj - przewodniczka warszawska, pilotka
wycieczek, dziennikarka, prelegentka, autorka
i redaktorka portali i stron internetowych o tematyce
varsavianistycznej i turystycznej, inicjatorka
i koordynatorka Klubu Globtrotera Warszawa.
Małgorzata Buczkowska - radca prawny Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje
się w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego
prawa spółek, prawa umów, obsłudze korporacyjnej
przedsiębiorców, a ostatnio w sprawach rodzinnych.
Anna Szymańska - autorka poradnika „Wychowanie?
Da się zrobić!”, współpracuje
z Fundacją SAVANT, współadministrator grupy
na FB „ADHD, ZA oraz inne trudności rozwojowe
i wychowawcze”.
Karolina Kołodziejska – autorka cyklu „Kuchnie Świata”,
od wielu lat mieszka i pracuje na Żoliborzu, pasjonatka
dobrego jedzenia, obserwatorka ewolucji restauracyjnokulturalnego życia naszej dzielnicy, mama pięcioletniej
Żoliborzanki.

Rok 2018 uznaliśmy głośnymi
petardami oraz masowo
występującym kacem za otwarty.
Jako gatunek, bardzo dobrze
czujemy się robiąc dużo hałasu
i krzywdę samym sobie, nie
wspominając o zwierzętach.
Powodów do tego nie próbujemy
szukać, raczej opieramy się na
łatwym powielaniu znanych
schematów, co właściwie
wszystko usprawiedliwia.
W pierwszym tegorocznym
numerze składam Wam wraz
z Redakcją i Wydawcą życzenia
życia świadomego - opartego na
wiedzy o historii i jej reperkusjach
w naszym życiu (Historia), wiedzy
o budowaniu dobrych relacji
z bliskimi i obcymi (Psychologia),
wiedzy o wpływie ustaw, sądów
i trybunałów na nasze życie
(Prawo), wiedzy o zdrowym
i smacznym jedzeniu (Kuchnia),
wiedzy o tym, co w naszej
lokalnej społeczności piszczy
(Ludzie, Miasto Żoliborz).
Zapraszamy do szczęśliwego
i bardziej świadomego życia
w 2018 roku, najlepiej z Gazetą
Nowego Żoliborza w ręku!
Michał Lehr-Kowalski
redaktor naczelny
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Mateusz Durlik

Adam Buława
- dyrektor Muzeum
Wojska Polskiego
Panie Doktorze, na początek chciałbym serdecznie pogratulować zwycięstwa
w ostatnich wyborach w żoliborskim kole Prawa i Sprawiedliwości. Czy żoliborski
PiS jest za tym, aby na Żoliborzu wprowadzić strefę płatnego parkowania?
Jasne, właśnie w tym celu wiceburmistrz Grzegorz Hlebowicz poddał pod
obrady Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ładu Przestrzennego pomysł na
przeprowadzenie analizy sensowności wprowadzenia strefy płatnego parkowania.
Wkrótce odbędą się kolejne wybory do Rady Dzielnicy, jak ocenia Pan szanse
Prawa i Sprawiedliwości?
Od dwóch kadencji osiągamy wynik 8 mandatów na możliwych 21. W tej sytuacji
uznajemy to za normę planu do wykonania. Rzecz jasna możliwy jest też pułap np. 7
albo raczej 9 mandatów, w każdym przypadku jednak wygląda na to, że powinniśmy
być największym klubem radnych. Bez nas trudno będzie utworzyć stabilną większość
w Radzie Dzielnicy oraz wyłonić cieszący się takim właśnie poparciem Zarząd.
Czy uważa Pan, że centralne działania PiS mogą mieć jakiś wpływ na wynik
wyborów w naszej dzielnicy?
Ponieważ mieszkamy w Warszawie, wszyscy mieszkańcy stolicy w mniej lub bardziej
wytężony sposób spotykają się z lub interesują się tzw. wielką polityką. Niekoniecznie
jednak musi mieć to przełożenie na lokalną rzeczywistość. Dzielnicowy PiS pokazał, że
potrafi odpowiedzialnie współrządzić z koalicjantem, którego poglądy na temat polityki
krajowej bywają odległe od jego własnego spektrum polityczno-ideologicznego.
Jakie w takim razie mają Państwo plany na Żoliborz?
No cóż, jeszcze w pierwszym półroczu przyszłego roku żoliborski PiS zaprosi
mieszkańców na spotkanie podsumowujące mijającą kadencję samorządu. Wysłuchamy
uwag i opinii, zaprezentujemy nasze wstępne pomysły na kampanię wyborczą
w takich dziedzinach jak architektura, budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura,
bezpieczeństwo, oświata, polityka historyczna, polityka kulturalna, sport i rekreacja.
Czy po wyborach rozważacie koalicję np. z ruchami miejskimi, które zapewne też
będą mocnym graczem?
Z pewnością jest to bardzo poważna opcja do rozważenia. Tym bardziej, że często
kontestują one obecne władze m.st. Warszawy, od 3 kadencji wywodzące się
z Platformy Obywatelskiej.

M.Skoczeń, J.Kunicki/ MWP

Wywiad
z dr. Adamem Buławą,
Przewodniczącym
Zarządu Żoliborskiego
Komitetu Prawa
i Sprawiedliwości
w bieżącej kadencji.
Zawodowo pełni funkcję
Dyrektora Muzeum
Wojska Polskiego, jest
także wykładowcą
historii na Uniwersytecie
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

W ostatnim wywiadzie w gazecie burmistrz Hlebowicz wspominał o dość ciężkiej
współpracy z „miastem”, chodziło dokładnie o środki na różne inwestycje. Czy
Pan, jako szef Rady Dzielnicy, ma podobne przemyślenia?
Dokładnie tak. Ratusz reprezentuje tendencję do centralizacji władzy. Co ciekawe,
można przy tym zauważyć nawet nie tyle autokrację oświeconą Pani Prezydent, co
raczej tzw. Dyrektoriat, gdyż to dyrektorzy różnych biur miejskich dyktują warunki
działania na szczeblu ogólnowarszawskim oraz dzielnicowym.
Chciałbym podziękować za sprawne przegłosowanie na ostatniej sesji zapisów
Planu Miejscowego dla Żoliborza Południowego. Miasto pracowało nad tym
ponad dekadę, a Wam udało się załatwić sprawę w trzy tygodnie. Rada niemal
jednogłośnie (z wyłączeniem radnego Romana Krakowskiego) zagłosowała za
szybkim jego uchwaleniem. Widzi Pan jeszcze jakieś zagrożenia na drodze do
uchwalenia go w mieście?
No cóż, 13 lat w zupełności wystarczy. Na szczeblu Rady Miasta pojawią się zapewne ci sami
deweloperzy, lobbyści i lokalni inwestorzy, co na komisji rady oraz sesji Rady Dzielnicy.
Będą podnosić te same uwagi i zastrzeżenia, a nawet skarżyć plan po jego uchwaleniu.
Planowi mogą również bacznie przyjrzeć się służby Wojewody Mazowieckiego, wówczas
zobaczymy, co da się zrobić, aby mpzp jak najszybciej wszedł w życie.

Ratusz reprezentuje
tendencję do centralizacji
władzy
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Trudno zaprzeczyć,
że Stanisław
Tołwiński uczestniczył
w tzw. Rewolucji
Październikowej w Rosji
po stronie bolszewickiej

KUCHNIE ŚWIATA

Ostatnio bardzo głośno było o dekomunizacja ul. Tołwińskiego” Dlaczego
Żoliborski PiS, uważa, że ta ulica powinna zostać zmieniona?
Trudno zaprzeczyć, że Stanisław Tołwiński uczestniczył w tzw. Rewolucji
Październikowej w Rosji po stronie bolszewickiej. Nie da się również
nie dostrzec faktu, że po okresie przynależności do PPS wybrał ścieżkę
koniunkturalnej kariery w PPR (założonej przez Grupę Inicjatywną, zrzuconą
z Moskwy), a później w PZPR. Pełnienie przezeń oficjalnych funkcji
w powojennej Polsce wiązało się z byciem prominentnym funkcjonariuszem
partii komunistycznej. Inna rzecz, że dekomunizacja nazewnictwa ulic
powinna zostać przeprowadzona całościowo i jednorazowo, a nie na raty, jak to
ma miejsce w polskiej rzeczywistości po 1989 r.
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Karolina Kołodziejska

SAM degustuj!

Na zakończenie możemy już niemal oficjalnie pochwalić się tym, że od przyszłego
numeru Gazety Nowego Żoliborza (od lutego) rozpoczniemy na łamach sekcji
historia, cykl poświęcony historii Wojska Polskiego, pod patronatem Muzeum
Wojska Polskiego, którym pan zarządza. To świetna informacja dla naszych
czytelników. Bardzo dziękuję za wywiad.

reklama

Ten moment, kiedy jesteś w restauracji i nie możesz się zdecydować, co wybrać. Masz apetyt na wiele, ale przecież
nie da się spróbować kilku głównych
dań na raz. Otóż da się!
W żoliborskim SAMie nie musisz zamawiać całych dań, żeby zweryfikować,
czy Ci smakuje. Możesz skorzystać z tzw.
propozycji talerzykowej. Restauracja
wprowadza kartę, z której w danym miesiącu proponuje wybrane dania ze swojego głównego menu w porcjach degustacyjnych za 4 zł. Zamawiasz, zjadasz
i decydujesz, co chcesz zjeść jako swoje
główne danie. Nie byłabym sobą, gdybym na taką degustację się nie wybrała.
W styczniowej ofercie mamy do wyboru dziewięć talerzyków. Do wyboru
są zarówno dania mięsne, jak i wegetariańskie, jednak niefortunną decyzją
zdaje się być brak dania rybnego oraz
brak dania z menu dziecięcego.
Restauracja SAM znajduje się na
skraju ul. Rydygiera tuż przy torach.
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To nie tylko miejsce, gdzie w którym
zjemy, ale również kupimy pyszne pieczywo wypiekane na miejscu oraz inne
produkty spożywcze i wino. To miejsce
przyjazne, z przemiłą obsługą, idealne
na letnie późne śniadania, ale również
na zimowe obiady z przyjaciółmi.
Wracając do talerzyków. Mamy do
wyboru wiele dań, z których na szczególną uwagę zasługują: mini burger z halloumi, ananasem i delikatnie
podkręcającym smak sosem z harissy; wonton z wołowiną w niezwykle
aromatycznym bulionie pho -– specjalność restauracji; sałata na ciepło
z chrupiącym fenkułem, ziemniakami i orzeszkami pinii oraz niesamowite tajskie curry z kurczakiem, fasolką
edamame i warzywami.
Do wyboru mamy jeszcze: indyjski
placek z kapusty i kolendry z jogurtem
i bengalskim chutney z pomidorów -–
iście nepalski, kolendrowy smak; zieloną soczewicę z jarmużem, suszony-

sługa
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strój
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mi pomidorami i boczniakami – danie
mało zwarte, proponowane powinno
być raczej jako sałata; somalijski roślinny gulasz z batatami, jarmużem,
niewyczuwalną kawą i masłem orzechowym; wołowinę duszoną w soku
z granata i puree ziemniaczanym –
gdyby nie lekka ostrość mięsa, danie
byłoby idealne dla dzieci, a na koniec
największe rozczarowanie – mini burger wołowy z sosem z trzech musztard,
cheddarem i bekonem – genialne mięso i pyszną bułę dusi smak kwaśnej
musztardy dijon.
Do jedzonka proponuję zamówić
aromatyczny napar zimowy ze świeżym imbirem i pomarańczą, a na deser
lody sernikowe i pyszną kawę.
Nadarzyła się niezwykła okazja dona
staniae się kulinarnym recenzentem
i świadomym konsumentem. Jeśli ktoś
z Was nie był jeszcze w restauracji
SAM, to z pewnością powinien nadrobić tę zaległość w styczniu.

ny
Ce

kalizacja
Lo

PREZENTACJA

8

PREZENTACJA

9

DOM DEVELOPMENT - NOWA KONCEPCJA NA ZAGOSPODAROWANIE
TERENU W REJONIE ULIC POWĄZKOWSKIEJ, RYDYGIERA I PRZASNYSKIEJ:

WIĘKSZE WALORY PRZESTRZENNE, OGÓLNODOSTĘPNY PLAC PUBLICZNY I NOWE NASADZENIA DUŻYCH DRZEW
Dom Development ma już projekt zagospodarowania przestrzeni na terenie między ulicami: Powązkowską, Rydygiera oraz
Przasnyską. W tym miejscu powstać ma
tzw. Żoliborz Artystyczny II, kontynuacja
znanego i wielokrotnie nagradzanego osiedla Żoliborz Artystyczny.
Projekt opracowany w 2017 r. zakłada
większe walory przestrzenne niż przewidziane w pierwotnym projekcie zagospodarowania ww. działki zatwierdzonej pozwoleniem na budowę. Oznacza to więcej
ogólnodostępnej przestrzeni publicznej,
w tym swobodny dostęp do placu pieszego o pow. 2000 mkw. i dojście z 3 ulic
(Rydygiera – planowana, Powązkowska,
Przasnyska) pieszymi pasażami. Zgodnie
z planem Dom Development planuje także
wybudowanie m.in. przedłużenia fragmentu ulicy Rydygiera do ulicy Powązkowskiej,
co znacząco usprawni komunikację samochodową i pieszą w tej okolicy. Nowa
koncepcja spółki stanowić będzie kontynuację nowo powstającej koncepcji Osi
Rydygiera, wokół której zaczyna skupiać
się życie towarzyskie i kulturalne Żoliborza,

z kawiarniami, placami, miejscami spotkań
mieszkańców dzielnicy.
Na terenie Żoliborza Artystycznego II ma
powstać łącznie ok. 1320 lokali. Autorem
nowej koncepcji osiedla Dom Development jest pracownia Hermanowicz Rewski
Architekci.

Rys. 1. Pierwotny projekt budowlany zagospodarowania nieruchomości z 2016 r. (Rys. 2) zakłada, zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowę, powstanie zamkniętego kompleksu mieszkaniowego. W tej koncepcji dominuje przestrzeń
półpubliczna – dziedziniec osiedlowy a nie publiczny plac, co oznacza ograniczony i kontrolowany dostęp do publicznych
przestrzeni oraz „ukrycie” placu z funkcją pieszo-rekreacyjną, który mógłby służyć aktywizacji lokalnej społeczności. Projekt ten zakłada stworzenie osiedla „wyspy” na planie miasta.

Rys. 2. Działka, na terenie której ma powstać Żoliborz Artystyczny II znajduje się w sąsiedztwie szeregu nowych osiedli
mieszkaniowych wielorodzinnych: Przasnyska 7 (Atelier Żoliborz), Krasińskiego 57, 59 i 59A (Osiedle Krasińskiego), Osiedle Żoliborz Artystyczny przy ul. Powązkowskiej oraz osiedle Przasnyska 11 (Apartamenty przy Krasińskiego)

Pozwolenie na budowę wydane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
dopuszcza zdecydowanie intensywniejszą
zabudowę niż nasz nowy projekt. Jednak
świadomie chcemy, zgodnie z koncepcją
przyjętą na Żoliborzu Artystycznym, stworzyć miejsce otwarte, z ogólnodostępnym
placem pieszym i pasażami aktywizujące lokalną społeczność. Istniejący projekt zagospodarowania dla tego terenu, który kupiliśmy wraz z działką, jest zgodny z przepisami
i moglibyśmy go w takiej formie realizować. Jednak mamy na tę przestrzeń, nowy,
w naszej opinii lepszy pomysł, który pozwoli
stworzyć przestrzeń integrującą zarówno
obecnych jak i nowych mieszkańców tego
rejonu Żoliborza – mówi Jarosław Szanajca,
Prezes Zarządu Dom Development S.A.
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PREZENTACJA
PORÓWNANIE DWÓCH KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MIĘDZY ULICAMI POWĄZKOWSKĄ, RYDYGIERA ORAZ PRZASNYSKĄ

Partnerzy sekcji

Zastanawiasz się nad kupnem prezentu?
Szukasz czegoś niezwykłego, luksusowego
i oryginalnego?
Zimowa ceremonia piękności, świąteczny
czar aromatów… Brzmi pięknie, zmysłowo
i zapowiada niezwykłe doznania.

Agnieszka
Płusa

Nowy projekt z 2017 r.
Rys. 1

11

OFERTA ŚWIĄTECZNA DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY
JUŻ OD 1 GRUDNIA.
Gorąco zapraszamy,
Ewa Lewandowska,
manager Yonelle Beauty Institute, z zespołem

Takie przyjemności możesz podarować swoim bliskim,
zarówno paniom, jak i panom, w Instytucie Yonelle.
Na przepięknym Żoliborzu, z dala od miejskiego
zgiełku, od 15 lat znajduje się prawdziwa oaza spokoju i dobrego samopoczucia – Instytut Yonelle.
Każdego roku, w grudniu przygotowujemy wyjątkową
ofertę na zakup świątecznych prezentów – wśród nich
są: cudownie rozpieszczające zmysły masaże ciała ( już
od 100 zł), zabiegi pielęgnacyjne twarzy wzbogacone
o autorskie Królewskie Masaże Twarzy i Karku ( już
od 260 zł), a także pielęgnacja dłoni i stóp oraz rytuały pielęgnacyjne włosów. Wszystkie te zabiegi otulone
są świątecznymi aromatami.

www.instytut.yonelle.pl

Istniejący projekt budowlany z 2016 r.
Rys. 2

Przekonaj się, że PRZYJEMNOŚĆ
JEST NAJLEPSZYM PREZENTEM!

Możesz je kupić i podarować w formie eleganckiego zaproszenia, do którego dołączamy kosmetyczny upominek. Zakupione u nas prezenty cieszą oko,
gdyż efektownie je pakujemy i świątecznie ozdabiamy.

YONELLE BEAUTY INSTITUTE
ul. gen. J. Zajączka 9a, Warszawa, tel. 22 331 39 05-06

Właścicielka Zakładu Fryzjerskiego
na Duchnickiej 3
agnieszkaplusa.com

Warunki

Ogólna zabudowa

Układ przestrzenny
osiedla – kluczowe
informacje

Osiedle opierające się na zasadzie „wyspy” na planie
miasta.
Intensywna zabudowa (2 budynki wolnostojące i 4
budynki pierzejowe)

Przestrzeń półpubliczna, z jednym publicznym ciągiem
pieszojezdnym i utrudnionym dostępem od
ul. Powązkowskiej do centralnie zlokalizowanego
placu pieszego o pow. 2 tys. mkw. (przez przejście
bramowe).
Dziedzińce wewnętrzne budynków o półpublicznym
charakterze.

Osiedle włączone w tkankę miejską.
Większe walory przestrzenne (1 budynek wolnostojący
i 5 budynków pierzejowych)

Więcej przestrzeni ogólnodostępnej animowanej przez
lokale usługowe w parterach i z publicznym placem
pieszym o pow. 2 tys. mkw.,
Dziedzińce wewnętrzne budynków o półpublicznym
charakterze.
Główny pasaż pieszy, w pobliżu placu, na osi
projektowanej ulicy dojazdowej.
Wewnętrzne pasaże piesze drugiego rzędu prostopadłe
do pasażu głównego.

Dostęp do placu
pieszego o pow.
2 tys. mkw.

Ograniczony dostęp do placu – wąski przesmyk
(przejście bramowe), tylko od strony ulicy
Powązkowskiej.

Otwarty dostęp do placu pieszego od projektowanej
ulicy dojazdowej (przedłużenie ul. Rydygiera), ulicy
Powązkowskiej, ulicy Przasnyskiej

PUM

ok. 91 tys. m2

ok. 84 tys. m2

W nowej koncepcji łączna przestrzeń
mieszkaniowo-użytkowa (tzw. PUM),
czyli łączna powierzchnia lokali, którą
będziemy mogli sprzedać, będzie mniejsza niż w pierwotnym projekcie. Będzie
to jednak przestrzeń lepsza jakościowo,
bardziej komfortowa dla mieszkańców.
Zakłada większe odległości między budynkami, dłuższe perspektywy a także więcej nasadzeń dużych, dorosłych
drzew. To rozwiązanie naszym zdaniem
korzystne także dla dzielnicy. Dzięki

większej przestronności między budynkami i przestrzeniom wspólnym unikniemy powstania ściany bloków odgradzających wnętrze osiedla od okolicy, zamiast
tego tworząc zrównoważony projekt
nastawiony na aktywizację lokalnej społeczności – mówi Jarosław Szanajca.
Nowa koncepcja (Rys. 1) różni się od
tej z 2016 r. przede wszystkim rozwiązaniami funkcjonalno-architektoniczno-urbanistycznymi i zakłada przestrzeń
z ogólnodostępnym placem, głównym

pasażem pieszym z elementami małej architektury i bujną zielenią. Swobodny dostęp do tych punktów ma na
celu budowanie przestrzeni publicznej
i atmosfery sąsiedztwa. Ponadto większe
rozdrobnienie budynków umożliwi powstanie zrównoważonego projektu, silniej wpisującego się w okolicę i z korzyścią dla mieszkańców pobliskich osiedli
ponieważ nasza nowa koncepcja odsuwa
projektowane budynki od istniejącej zabudowy.

Chcesz mieć modną i oryginalną fryzurę na Studniówkę? To wWykorzystaj
aksamitkę. Może się wydawać, że jest dla
grzecznych dziewczynek, ale okazuje się,
że jest to jeden z najmodniejszych obecnie akcesoriów. Możesz ją wykorzystać
do włosów o każdej długości. Związać
swobodnie kucyk, zawiązać kokardkę
dużą, luźną lub małą i skromną, owinąć
nią gumkę w kucyku, a także zrobić opaskę i zawiązać z tyłu głowy. Kolor i szerokość dowolney. Aksamitka w modzie
pojawiła się w drugiej połowie XIX wieku. Zaczęło się od opaski na szyi z ozdobą. Następnie wykorzystywano ją jako
kokardki do włosów, zastępowała krawaty i broszki. Dziś jest noszona na szyi
w stylu vintage. Polecana jest też przez

polskich i zagranicznych stylistów, fryzjerów i projektantów mody. Aksamitka do włosów Margaux Ani Kuczyńskiej
jest nowoczesna, elegancka, subtelna,
a jednocześnie bardzo szykowna. Polecam szczególnie do luźno związanych
długich włosów.
Kolejnym modnym elementem fryzury mogą być wszelkiego rodzaju spinki
do włosów, od tych najzwyklejszych, prostych, gładkich, do ozdobnych, eleganckich lub takich, które pozwolą podkreślić
charakter osoby. Polecam gorąco Turtle Story, spinki do włosów, które pozwolą
pokazać styl, osobowość, pozwolą na fantazję lub wprowadzą zabawny akcent.
Jeśli nie zdecydujesz się na ozdoby we
włosach, to zawsze mile widziany będzie

Trance Henningsen

Fryzura na studniówkę

warkocz, który nadal dominuje już w kolejnym sezonie. Może być w różnych wydaniach, zapleciony z części włosów lub
z całości. Jeśli planujesz loki, to tylko luźne, lekkie fale lub tylko podkręcone końce włosów.
Fryzura powinna być stosowna, modna, twarzowa, pokazująca styl, ale trzeba
pamiętać o jednym: aby fryzura nie dodawała nam lat i nie stała się weselną stylizacją ;-)
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Anna Szymańska

Zauważajmy każdą pozytywną ocenę. Pamiętajmy: dwójka jest oceną zaliczającą, więc też jest pozytywna. Jedne
dziedziny są łatwiejsze, inne trudniejsze. Zdobycie pozytywnych ocen z jednego przedmiotu nie nastręcza trudności, a z innych – samo zaliczenie jest
wyczynem okupionym ciężką pracą.

Kiedy ostatnio usłyszałeś
pochwałę? Za co?
Jak brzmiała? Jak
zareagowałeś?

Kiedy Ty ostatnio kogoś pochwaliłeś: współmałżonka, współpracownika, kelnera, pielęgniarkę, ekspedientkę, nauczyciela, swoje dziecko? Jakich
słów użyłeś? Jak zareagowała chwalona osoba?
Chwalenie – prosta czynność. Ale czy
potrafimy chwalić tak, by chwalony czuł
się pochwalony? Czy nasza pochwała
motywuje?
Według Innego Słownika Języka Polskiego: „Pochwała to wyrażenie uznania lub podziwu dla jakiejś osoby, rzeczy, sytuacji.[…] Mówimy, że jakieś
działanie lub postawy zasługują na pochwałę, jeśli uważamy je za słuszne”.
Zatem, chwalenie to ZAUWAŻENIE.
Zapewne powiesz: „Przecież chwalę,
jak zasłuży”. A kiedy zasłuży? Czy gdy
spełni twoje wymagania? Czy kiedy
pokona swoją słabość, zrobi coś pod
przymusem, ze strachu, a może, gdy
zrobi coś z własnej inicjatywy, w dobrej wierze?
Jak chwalić?
Wielu rodziców uważa, że trzeba
wszystko dokładnie tłumaczyć, że –
mimo wykonania czynności – trzeba
coś wytknąć. Zapomnijmy o długich
przemowach. Krótki tekst jest usłyszany, długi ucieka z pamięci, myśl się rozprasza. Chwalony już nie pamięta, że
coś zrobił dobrze, za to zapamiętał, że
coś było źle i że była „tyrada”. Zakończmy pochwałę na samej pochwale, np.:
- „Umyłeś naczynia [kropka]”, zamiast: „No tak, umyłeś naczynia, ale nie
domyłeś talerzy”.

- „Łóżko pościelone, brawo.”, zamiast:
„Nareszcie pościeliłeś to łóżko, czy Ty
zawsze musisz mieć taki barłóg?”.
- „Widzę porządek na biurku.”, zamiast: „No wreszcie jakoś to wygląda,
ile się musiałam naprosić, żebyś raczył
zrobić coś porządnie”.
Wyrzućmy zwroty „ty zawsze…” i „ty
nigdy…”. Zbyt często zauważane jest to,
co dzieci zrobiły źle lub czego nie zrobiły. Generalizujemy: „Ty NIGDY nie
sprzątasz”, „Ty ZAWSZE masz brudne buty”. Początkowo dziecko broni się:
„Jak to, przecież sprzątałem w sobotę”, „Nieprawda, w środę wyczyściłem
buty”. Buntuje się: „To nie jest prawda”.
Jeśli ciągle słyszy takie teksty, to zaczyna w nie wierzyć. Obniża się jego samoocena i bardzo trudno ją podnieść
(„po co mam się starać, i tak się nie uda
/ i tak jestem najgorszy / i tak nic nie
umiem dobrze zrobić”).
Pochwała bez „ale”. Jeśli chcemy zmotywować do dalszej pracy, to powiedzmy np.: „Zaliczyłeś – świetnie. Nad
czym jeszcze musisz popracować?”,
„Ten materiał zaliczyłaś, bardzo się cieszę. W czymś potrzebna jest pomoc,
czy dasz radę sama?”. „Świetna robota,
mam nadzieję, że z zaliczeniem kolejnych partii też sobie poradzisz”.
Wbrew powszechnym opiniom, dzieci „trudne” powinny być częściej chwalone – za każde „zwykłe” zachowanie,
przejaw dobrej woli i drobną zmianę
na lepsze, bo wzmacniane jest to, co
jest zauważane. Dzieci uczą się, co jest
dobre, bo mają natychmiastowe potwierdzenie, że są na dobrej drodze.

Adobe Stock / Photographee.eu

Chwal

Zachwycamy się pierwszymi krokami rocznego dziecka, cieszymy się, gdy
czterolatek umie wiązać sznurowadła.
Czy tak samo cieszy nas, gdy ruchliwe
dziecko siedzi spokojnie 15 minut, że
dysgrafik napisał równo w liniach kilka liter? A przecież to wielka sztuka do
opanowania i ciężka praca. Dla dziecka
z zaburzeniami integracji sensorycznej
jazda na rowerze to olbrzymi wyczyn.
Powiedz dziecku, co widzisz: „Cicho odstawiłaś krzesło”, „Umyłeś zęby”,
„Widzę, że mnie słuchasz”, „Siedziałeś
spokojnie 10 minut”, „Zaczekałaś na
swoją kolej”, „Dałaś Madzi swoją zabawkę do zabawy”.
Kiedy dziecko uczy się zmywać naczynia, wtedy najpierw zrobi „potop”.
To jakby naturalna konsekwencja nieumienia. Pochwalmy je za podjęcie
próby, za chęć pomocy, bo jeśli zaczniemy od zwrócenia uwagi na bałagan, to
nie zmotywujemy dziecka do dalszych
prób, a wręcz przeciwnie – zniechęcimy do tego rodzaju działań. Doceńmy wkład pracy, dobre chęci („Sam to
zmyłeś? Brawo!”, „Ależ mam pomocnika w kuchni”, „Bardzo się cieszę, że
pomagasz”). Później po prostu wspól-

nie posprzątajmy. Wypracujmy schemat reagowania w trudnych sytuacjach:
rozlanie farby, rozdarcie kurtki, wypadek na rowerze czy bójka: najpierw zauważenie dobrej strony danej sytuacji,
później praca nad niedociągnięciem.
Jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna, prowadzi do poważnych konsekwencji, to
warto przepracować ją np. na „drzewku decyzyjnym”. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach utwierdzajmy dziecko
w przekonaniu, że je kochamy i dlatego, chcąc jego dobra, trzeba zrobić to
czy tamto (najlepiej by było, gdyby do
stwierdzenia, co trzeba zrobić, dziecko
doszło samo). Mówmy „dziękuję”.
Ważny jest ton wypowiadanej pochwały. Dzieci wyczują, czy chwalimy
szczerze, czy nie. Gdy chwalimy z przesadną ekscytacją i egzaltacją – dziecko
nie uwierzy w pochwałę, stwierdzi, że
na nią nie zasłużyło.
Wieczorem podsumujmy dzień – wyciągamy wszystkie pozytywne zdarzenia, od drobnych/nieistotnych, do
wielkich. Początkowo trzeba dziecku
podpowiadać, bo dzieci, szczególnie
te o zaniżonej samoocenie, mogą mieć
z tym problem.

Poza słowami
Pochwała nie musi być wypowiedziana. Wystarczy prosty gest: uśmiech,
przesłanie buziaka, bicie brawa, położenie ręki na ramieniu, poklepanie,
przytulenie. Nauczmy dzieci takich
form pochwały, gdyż mogą one mylnie
je odczytywać i źle interpretować.
Dla młodszych dzieci załóżmy Album osiągnięć. Gromadźmy w nim dyplomy, wyróżnienia. Wypisujmy kolejne osiągnięcia i właściwe zachowania.
Taki dowód rzeczowy bardzo pomaga
dziecku w budowaniu jego samooceny,
w uwierzeniu, że umie, robi coś dobrze.
Dziecko może zbierać punkty, które
będą wymieniane na nagrody czy kieszonkowe. Punktami mogą być pieczątki („gra w oczko”), szklane kulki, zamalowywane elementy obrazka
(punktowąż, kolejka z wagonikami,
puzzle) – wszystko zależy od naszej
wyobraźni. Nagrodą może być wszystko, co jest powyżej podstawowych potrzeb (nawet wybór jogurtów, kredek,
drobne przedmioty, czas na zabawę
z rodzicem, dodatkowy czas na ulubione zajęcie dziecka). Początkowo punkty
powinno być łatwo zdobyć. Z wiekiem
dziecka system trzeba zmieniać. Podstawowa zasada – punkty czy nagrody
zdobyte nie ulegają zabraniu w przypadku nieprzestrzegania zasad. Zdobyte punkty są nagrodą, brak przyznania
punktu jest konsekwencją.
W każdym człowieku jest dobro, trzeba tylko nauczyć się je widzieć. W każdej sytuacji, nawet bardzo trudnej, jest
coś dobrego. Nie bójmy się chwalić.
Róbmy to jednak szczerze. Wzmacniajmy prawidłowe zachowania. Zauważajmy przejawy dobra. Uczmy też dziecko
szukania dobrych stron. Będzie łatwiej
i przyjemniej, a równocześnie wzmocnimy samoocenę dziecka. Uśmiech
i dobre słowo mają większą moc niż
strach i gniew.
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Liliana Kołłątaj

Most przy Cytadeli
Gdy w drugiej
połowie XIX wieku
projektowano Most
Kierbedzia, planowano,
że przebiegnie nim
linia kolejowa łącząca
śródmiejski Dworzec
Wiedeński z dworcami
praskimi: Petersburskim
i Terespolskim.

Most Gdański kolejowy. Widok z Żoliborza w kierunku Pragi

Malownicze kręcone schody Mostu Gdańskiego

Ostatecznie jednak zrezygnowano z poprowadzenia kolei przez centrum Warszawy i w roku 1864 otwarto Most Aleksandrowski (przez warszawiaków zwany mostem Kierbedzia) jako wyłącznie drogowy, owszem, z torami, ale tylko dla tramwajów konnych.
Trasę kolejową przeniesiono na obrzeża Warszawy, na zachód i na północ, a przejazd kolejowy przez Wisłę ostatecznie zaplanowano pod Cytadelą. Nie była to lokalizacja przypadkowa. Przeprawa przy Cytadeli, którą jeździły rosyjskie transporty wojskowe, miała osłonę artylerii twierdzy.
To tam właśnie, w dniu 19 grudnia roku 1875, otwarto pierwszy most kolejowy
w Warszawie. Jednocześnie linia kolei obwodowej na stałe odgrodziła północ miasta
od reszty Warszawy i stała się granicą pomiędzy Żoliborzem i Śródmieściem. I tak
zostało do dziś.
Pierwszy most przy Cytadeli, nazywany popularnie drugim mostem, został oddany do użytku w listopadzie 1875 roku, jako część linii obwodowej łączącej Dworzec
Kowelski, usytuowany po stronie żoliborskiej (obecnie jest tam Dworzec Gdański)
z Dworcem Petersburskim po stronie praskiej (późniejszy Dworzec Wileński, choć
niedokładnie, gdyż Dworzec Petersburski stał kilkaset metrów dalej).
Pierwotnie Most przy Cytadeli powstał, na wzór konstrukcji amerykańskich, jako
jeden most, ale z podwójną funkcją: kolejowo-drogową. Jego projektantem był Tadeusz Chrzanowski, a budowę przeprowadziła znana i potężna warszawska firma Lilpop, Rau i Loewenstein.
Przeprawę wykonano jako most dwupoziomowy, z torem kolejowym na górnym
poziomie i ruchem pieszym oraz kołowym na poziomie dolnym. Początkowo dolny
poziom przeznaczony było tylko dla wojska, jednak z czasem dopuszczono tam ruch

cywilny. Tor kolejowy składał się z czterech szyn dostosowanych swoim rozstawem
zarówno dla pociągów szerokotorowych z kierunku rosyjskiego, jak i normalnotorowych, przyjeżdżających od strony europejskiej.
To rozwiązanie szybko okazało się niewystarczające. Toteż w latach 1905–1908 zbudowano po sąsiedzku drugi most, wyłącznie kolejowy, wcześniejszy został dostosowany w całości do potrzeb ruchu drogowego.
Obydwa mosty spotkał taki sam los jak pozostałe przeprawy warszawskie. Dwukrotnie je niszczono i dwukrotnie odbudowywano. Pierwszy raz zostały wysadzone
przez wycofujących się Rosjan 5 sierpnia 1915 r. Obydwa zostały odbudowane przez
Niemców jeszcze w czasie trwania I wojny światowej.
Po raz drugi w swojej historii mosty pod Cytadelą zostały wysadzone w czasie II
wojny światowej, 13 września 1944, przez wycofujących się z Pragi Niemców.
W dniach 18 stycznia – 8 lutego 1945 radzieccy saperzy przy wsparciu kilku tysięcy
osób cywilnych, obok ruin mostu kolejowego wznieśli jednotorowy most kolejowy
na drewnianych podporach. Most pełnił swoją funkcję do marca 1946, czyli do czasu uruchomienia odbudowanego stałego mostu kolejowego. 20 marca 1947 saperską
konstrukcję zniosła kra.
Most kolejowy z 1908 r. został odbudowany w roku 1946 jako pierwszy stały most
na Wiśle w Warszawie po zakończeniu II wojny światowej i istnieje do dziś. W latach
1957–1959 na ocalałych filarach pierwszego mostu przy Cytadeli, tego z roku 1875,
zbudowano obecny drogowy Most Gdański.
Zachowały się nie tylko filary, ale także przyczółki mostowe przeprawy kolejowej
z czasów carskich, a także większość przejazdów pod torami linii obwodowej.
Kilka lat temu, podczas słynnych niskich stanów Wisły, wydobyto z dna rzeki element pochodzący z konstrukcji mostu przy Cytadeli. Wraz z odnalezionym fragmentem mostu Kierbedzia, jest eksponowany w Pontiseum na terenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
W roku 2014 na drogowym Moście Gdańskim od strony Starego Miasta pojawił się
neon ,,Miło Cię widzieć”, autorstwa Mariusza Lewczyka.

Most Gdański. Charakterystyczna konstrukcja
kratownicowa
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Maciej Kuroń
25 grudnia, dokładnie w pierwszy dzień
Świąt Bożego Narodzenia, przypada
smutna rocznica dla polskiej i warszawskiej kultury. Tego właśnie dnia odszedł
na zawsze Maciej Kuroń, jeden z najbardziej popularnych i lubianych dziennikarzy, prezenterów i publicystów.
Był synem Grażyny i Jacka Kuroniów. Urodził się 8 marca 1960 w Warszawie. Swoje dzieciństwo i młodość
spędził na Starym Żoliborzu. Przyjście
na świat w rodzinie dwójki działaczy
opozycji demokratycznej zdefiniowało pierwsze lata życia i określony światopogląd dorastającego młodego człowieka. Maciek jako kilkunastoletni chłopak
był świadkiem spotkań opozycjonistów i wykładów uniwersytetu latającego, które odbywały się w mieszkaniu Kuroniów przy ulicy Mickiewicza, nieopodal Placu Wilsona,
niejednokrotnie przerywane przez bojówki nasyłane przez
bezpiekę.
Planował studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Uniemożliwiła mu to decyzja ówczesnego ministra szkolnictwa wyższego, który osobiście wykreślił go z listy
studentów. Ostatecznie, w październiku 1979 roku, młody opozycjonista rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, z których został relegowany
w stanie wojennym i internowany na Białołęce.

KARTKA
Z KALENDARZA

PRAWO

Maciek początkowo poszedł w ślady rodziców. Został działaczem Niezależnego
Zrzeszenia Studentów. Ale niebawem znalazł zupełnie inną pasję swojego życia. Po
stanie wojennym wyjechał do USA i odbył
tam studia gastronomiczne. Postanowił
zająć się tym, z czego słynął jego dziadek,
lwowiak z pochodzenia, czyli gotowaniem.
W roku 1998 w TVN zaczął prowadzić
program „Gotuj z Kuroniem”. Ten program
pamiętamy chyba wszyscy. Pogawędki z zaproszonymi gośćmi, anegdoty na temat potraw i nieodłączny uśmiech. Działania gastronomiczne miały dla Macieja Kuronia
wymiar nie tylko kuchenny, ale i historyczny, traktowany jako bardzo ważna część polskiej tradycji. Z wyszukiwanych z różnych źródeł staropolskich przepisów powstała
książka „Kuchnia polska. Kuchnia Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Potem pojawiły się inne publikacje o tematyce kulinarnej i telewizyjne gastronomiczne programy publicystyczne, uhonorowane statuetką Wiktora, nagrodą Akademii Telewizyjnej.
Po założeniu rodziny Maciej Kuroń opuścił Żoliborz. Zamieszkał w Izabelinie z żoną Joanną i dziećmi: Jasiem, Kubą,
Kacprem i Gają.
Tam właśnie 25 grudnia 2008, przy świątecznym stole w rodzinnym gronie, wśród przygotowanych przez siebie przysmaków, zakończył życie w wieku zaledwie 48 lat.
Pochowany został na Starych Powązkach, w grobie, w którym
dwadzieścia lat wcześniej spoczęła jego matka, Grażyna Kuroń.

10 stycznia 1892 r.
urodził się Melchior Wańkowicz, pisarz, dziennikarz i publicysta.
Ostatnie lata przedwojenne Wańkowicz spędził na Żoliborzu, a dokładnie w części
dzielnicy zwanej Żoliborzem Dziennikarskim. Wraz z żoną i dwiema córkami
mieszkał w „Domeczku”, willi przy ulicy Dziennikarskiej 3. Dom Wańkowiczów
był jednym z pierwszych w okolicy. Toteż pisarz miał okazję obserwować z niego
jak - na kompletnym pustkowiu - powstaje Żoliborz Dziennikarski. Próżno by
jednak dziś szukać tego domu. Nie pozostał po nim nawet ślad.
Sam Wańkowicz tak wspominał krajobraz otoczenia z czasów budowy osiedla.
„Dom miał stanąć na pustkowiu szczerym, na dalszym Żoliborzu, gdzie nie
dochodziły jeszcze linie tramwajowe i żadna kucharka nie chciała się godzić
z braku sklepów i kościoła. Z jednej strony widać było burą Wisłę, ku której
szły pustacie, z drugiej przewiew majdanu, na którym miał stanąć park im. S.
Żeromskiego, z trzeciej - pryzmy cegły, z której poczynano stawiać „szklane domy”
pepesowskiej kooperatywy, z czwartej wreszcie - beczułki wapna tam, kędy zalęgła
się dziennikarska kooperatywa.”
Park im. Żeromskiego wprawdzie nie powstał, ale pomysł reklamowego i zielonego
zagospodarowania terenu nie został zaprzepaszczony. Po wojnie to miejsce zajęły
ogródki działkowe, które latem dostępne są dla spacerowiczów.
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Małgorzata Buczkowska

Sylwester?
Do reklamacji!

fot. Andrzej Iwański
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Wbrew pozorom, okres po świętach
Bożego Narodzenia wcale nie jest leniwym czasem, w którym odpoczywamy, aby w nowym roku ze zdwojoną siłą podjąć kolejne wyzwania.
Dla wielu z nas to czas intensywnych
zakupów, zarówno w sklepach internetowych, jak i tradycyjnych, w których korzystamy z poświątecznych
wyprzedaży czy próbujemy zwrócić, albo chociaż wymienić, znalezione pod choinką prezenty, które nie
do końca nam odpowiadają. To także czas wspólnych wyjazdów i ostatnich przygotowań do niejednokrotnie
hucznej sylwestrowej zabawy.
O możliwości wymiany nietrafionych prezentów i jej zasadach pisaliśmy w ubiegłym roku. Dziś chcemy Wam przypomnieć, że reklamacja
może dotyczyć też innych sytuacji,
z którymi możecie spotkać się w tzw.
okresie świąteczno – noworocznym.
Co zatem możemy jeszcze zareklamować?
W pierwszej kolejności wskazać należy, że przedmiotem naszych roszczeń mogą być usługi wykonywane
podczas zabawy sylwestrowej, jeżeli
tylko ich jakość lub sposób wykonania odbiega od tego, co zostało przez
nas zakupione. Jeżeli np. zapłaciliśmy
za sylwestra przy suto zastawionym
stole, z nielimitowaną ilością napojów,
ciepłymi daniami, kuligiem po północy i muzyką na żywo, a otrzymaliśmy
jedynie kilka przystawek i muzykę

z płyt (nawet jeżeli w rzeczywistości
była ona doskonała), a na kulig mogliśmy jedynie popatrzeć z oddali,
to świadczona na naszą rzecz usługa nie została wykonana w sposób,
do jakiego zobowiązał się usługodawca. Skoro zatem umowa została wykonana inaczej niż tego oczekiwaliśmy,
możemy żądać obniżenia jej ceny,
a nawet naprawienia szkody wynikłej
z nienależytego jej wykonania. Pamiętajmy także o tym, że nawet jeśli nie
mamy spisanej z organizatorem imprezy żadnej umowy, a do wstępu na
zabawę uprawniał nas jedynie wykupiony bilet, nie przekreśla to naszych
uprawnień. Z punktu widzenia przepisów prawa – w chwili zakupu biletu na taką imprezę – doszło do zawarcia umowy, której warunki określono
w opisie usługi.
Reklamację możemy złożyć też
w sytuacji, gdy oddaliśmy nasz
płaszcz do szatni, a po zakończeniu zabawy sylwestrowej okazało się,
że go tam nie ma. W takiej sytuacji
często spotykane w lokalach tabliczki z napisem „za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosimy odpowiedzialności” nie mają mocy prawnej.
W rzeczywistości, oddając nasze rzeczy do szatni, zawieramy z przedsiębiorcą (najczęściej właścicielem lokalu) umowę przechowania, na mocy
której podmiot przyjmujący nasze
okrycie zobowiązuje się do zachowania naszych rzeczy w stanie nie-

pogorszonym. Nie ma przy tym znaczenia, czy możliwość skorzystania
z szatni jest bezpłatna, czy też wiąże się z koniecznością uiszczenia jakiejś opłaty. Powyższe stanowisko
potwierdził również Sąd Najwyższy
wskazując, że zakład gastronomiczny
odpowiada za utratę lub uszkodzenie
odzieży wierzchniej pozostawionej
przez konsumenta nie tylko wtedy,
gdy w zakładzie jest płatna, strzeżona
szatnia, lecz również i wówczas, gdy
z charakteru lokalu i rodzaju spożywanych posiłków wynika, że konsumenci z reguły pozostawiają odzież
wierzchnią na znajdujących się w zakładzie wieszakach. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia zatem ogłoszenie, że za pozostawioną przez
konsumenta odzież właściciel lokalu
nie odpowiada. Co więcej, takie zastrzeżenie należałoby uznać za niedozwoloną klauzulę umowną.
Wreszcie przedmiotem reklamacji może być także nieudany wyjazd
świąteczny. Jeżeli zapłaciliśmy za hotel wyższej klasy niż ten, w którym
nas zakwaterowano, albo podczas wyjazdu nie otrzymaliśmy usług, o istnieniu których zapewniał nas organizator, w ciągu 30 dni od chwili
zakończenia imprezy możemy złożyć
stosowną reklamację i żądać obniżenia ceny. W odniesieniu do wyjazdów
zimowych zasady reklamacji są dokładnie takie same jak przy reklamacjach wyjazdów wakacyjnych.

18

PREZENTACJA

19

Żoliborska diagnostyka medyczna
Diagnoza (z gr. rozpoznanie)
to identyfikacja jednostki chorobowej m.in. na podstawie
przeprowadzonych badań diagnostycznych, takich jak badania laboratoryjne, obrazowe,
przepływowe oraz wysokospecjalistyczne.
Nowoczesna aparatura medyczna gwarantuje prawidłowe rozpoznanie schorzenia, wpływając na przyspieszenie procesu
leczenia oraz szybszy powrót do zdrowia.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz zapewnia
swoim pacjentom szeroką gamę diagnostyczną, bazującą na nowoczesnych technologiach medycznych, często niedostępnych w innych publicznych zakładach
opieki zdrowotnej.
W przychodni przy ul. Żeromskiego 13
mieści się Pracownia Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego,
w której można wykonywać badania diagnostyczne zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (dla pacjentów
ubezpieczonych), jak i komercyjnie. Żoliborska pracownia tomograficzna (CT)
zapewnia zwiększone bezpieczeństwo badania dzięki zastosowaniu nowoczesnej
osłony zmniejszającej dawkę promieniowania, wykorzystując najnowocześniejszą
technologię umożliwiającą przebadanie
dużych obszarów ciała przy równoczesnym
zachowaniu najwyższej jakości, natomiast
samo badanie wykonywane jest w możliwie najkrótszym czasie bez konieczności
zmiany pozycji przez pacjenta. Natomiast
pracownia rezonansu (MR) wyposażona
jest w 1,5 teslowy aparat Magnetom Essenza umożliwiający przebadanie dużych
obszarów ciała pacjenta bez konieczności zmiany pozycji czy zmiany cewek.
W urządzeniu zastosowano także specjalne techniki redukcji artefaktów ruchowych
oraz techniki obrazowania równoległego.
Umożliwia to obrazowanie bez potrzeby
wstrzymywania oddechu oraz znaczne
skrócenie czasu badania. Specjalna konstrukcja z krótkim magnesem predysponuje do badania pacjentów cierpiących na
klaustrofobię, którzy w klasycznych urządzeniach nie powinni być badani. W przypadku komercyjnego badania MR nie jest
wymagane skierowanie.
Optyczną Koherentną Tomografię Dna
Oka (OCT), niezbędną w diagnostyce chorób siatkówki oraz zmian chorobowych
w obrębie dna oka, tzw. plamki żółtej,
można wykonać w Poradni Okulistycznej mieszczącej się w przychodni przy ul.

Kochanowskiego 19. Jest to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych
wykorzystujących skaning optyczny, stosowana do diagnostyki zmian cukrzycowych
w siatkówce, jaskry oraz nowotworów.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz dysponuje własnym Laboratorium Analitycznym,
znajdującym się w siedzibie Zakładu przy
ul. Szajnochy 8, które wykonuje badania
biochemiczne krwi (np. glukoza, cholesterol, trójglicerydy), hematologiczne
(morfologiczne krwi), immunochemiczne (hormony), koagulacyjne (krzepliwość
krwi), analityczne (np. mocz) oraz bakteriologiczne. Dla wygody pacjentów w pozostałych placówkach znajdują się punkty
pobrań, z których pobrany materiał przesyłany jest w celu przeprowadzenia analizy
do laboratorium. Przy ul. Szajnochy mieści się również Pracownia Mammografii
(MMG), w której wykonywane są radiologiczne badania piersi u kobiet, polegające
na serii zdjęć sutka przy użyciu promieni
rentgenowskich. Badanie umożliwia uwidocznienie charakterystycznych zmian pozwalających na wczesne rozpoznanie raka
oraz innych patologii sutka, zanim staną
się one jawne klinicznie. Przychodnia przy
ul. Szajnochy dysponuje także Pracownią RTG (badania rentgenowskie), USG

(ultrasonograficzne), EKG (badanie elektrokardiograficzne) oraz KTG (badanie
kardiotokograficzne polegające na monitorowaniu akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej
mięśnia macicy). Placówka na Szajnochy
dysponuje także własną Pracownią Densytometryczną realizującą badania metodą obrazowania gęstości kości, która służy
rozpoznaniu takich chorób, jak osteoporoza oraz osteopenia. Na badania densytometryczne jest bardzo duże zapotrzebowanie społeczne, ponieważ osteoporoza jako
schorzenie występujące u kobiet po menopauzie, charakteryzujące się postępującym
ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną
podatnością na złamania, dotyczy niestety
coraz większej liczby pacjentek.
Nowoczesna diagnostyka to podstawa
skutecznego leczenia, czyli fundament
współczesnej medycyny. To również gwarancja bezpieczeństwa dla pacjentów, którzy są szybko diagnozowani i dzięki temu
również bezzwłocznie leczeni. Nowoczesne pracownie należące do SPZZLO Warszawa-Żoliborz zapewniają wysoką jakość
usług, komfort pacjentów oraz dostęp do
najnowszych technologii.
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