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TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Ciało 41 letniego mężczyzny
znalezione w mieszkaniu na
Żoliborzu Południowym.
Policja wyklucza udział osób
trzecich i samobójstwo.
Do 15 września trwa głosowanie
w budżecie obywatelskim.
Samobójstwo na Żoliborzu.
Młody mężczyzna wyskoczył
z 8 piętra bloku przy ul. Sady
Żoliborskie.
Zaplanowano konsultacje
społeczne w sprawie
zagospodarowania domu
kultury na Żoliborzu.
Pelikan, żaba i czapla na Kępie
Potockiej – trwa realizacja
projektu z zeszłorocznego
budżetu obywatelskiego.
Przystanek Warszawa Powązki
nadal bez kładki od strony Woli.

więcej na

WWW.GAZETAZOLIBORZA.PL
Zeskanuj kod QR
i bądź zawsze na
bieżąco z tym,
co dzieje się na
Żoliborzu

www.gazetazoliborza.pl

4
8
10
11
12
14
15
16
18

ACADEMY INTERNATIONAL.
EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
ŚWIĘTO MODY I FILMU
CZYLI „SZALEŃSTWO ZAKUPÓW”
W WESTFIELD ARKADIA
NOWE BOISKA I PLACE ZABAW
JAK WYBRAĆ ZAJĘCIA DODATKOWE
DLA DZIECKA?
POWRÓT ZAJĘĆ SPORTOWYCH.
CO MOGĄ DAĆ TWOJEMU DZIECKU?
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
NA ŻOLIBORZU
CZY PEŁNA MORTADELLI I PARMEZANU
KUCHNIA WŁOSKA MOŻE BYĆ WEGAŃSKA?
PIJARZY NA PIĘKNYM BRZEGU
CZY PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA
ZNAJDZIE SWÓJ SZCZĘŚLIWY FINAŁ?

Samobójstwo to nie rozwiązanie

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny

Raz na jakiś czas podejmuję decyzję o tym, aby nie
pisać felietonów. Nie robię tego dlatego, że mi się
nie chce, ani dlatego, że nie mam pomysłu. Po prostu chcę Wam dać trochę odpocząć od moich przemyśleń. Taki plan miałem właśnie na wrzesień. Po
wyczerpujących tekstach związanych z sytuacją
ekonomiczno-gospodarczą Polski, postanowiłem go
przemilczeć, ale w obliczu zdarzeń, które miały miejsce w dość skumulowanej liczbie, zdecydowałem się
zabrać głos. Ostatnio mieliśmy bowiem do czynienia
z falą śmierci na Żoliborzu i Bielanach. Życie straciło
łącznie 5 osób, z czego część w wyniku samobójstw.
Przy tej okazji chciałbym podzielić się z Wami moją refleksją. Ciągły pęd, zapracowanie, nadmiar obowiązków, to problemy, które mają bardzo duży wpływ na

nasz stan psychiczny. Zapominamy wówczas o sprawach, które są dla nas ważne i dajemy się wciągnąć
w tak zwany „wyścig szczurów”. Długotrwały stres
powoduje zmiany, które same nie znikną, gdyż wymagają interwencji specjalisty. W bardzo wielu przypadkach wcale nie musi być ona czasochłonna ani
długotrwała, ale jest niezbędna.
Krążący wciąż gdzieś w eterze stereotyp, że psycholog czy psychiatra to „obciach” powoduje, że z dużym
prawdopodobieństwem, chorobą przyszłości będą
właśnie zaburzenia psychiczne. Ludzie przestali się leczyć, albo co gorsza, nigdy nie zaczęli. Warto jest czasem wyjść poza pewne schematy i skorzystać z porady lekarza. To może naprawdę sporo zmienić nie tylko
w naszym życiu, ale i w życiu naszych najbliższych.
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Academy International. Edukacja przyszłości na wyciągnięcie ręki
Rozmowa z Małgorzatą i Pawłem Guzy, prowadzącymi Academy International, sieć dwujęzycznych żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych.
AUTOR WYWIADU: MATEUSZ DURLIK

Małgorzata Guzy

Są państwo przykładem tego, jak
wzajemne wsparcie i połączenie sił
przeobraża się w sukces. Czym dla
państwa jest słowo „sukces”?
Paweł Guzy: Dziękujemy. Dla nas
sukces to po pierwsze jasne wyznacze-

nie celu, następnie konsekwentne zbliżanie się do niego i w końcu jego realizacja. Takie podejście rozwijamy u naszych
podopiecznych m.in. poprzez programy autorskie realizowane w naszych jednostkach.
Te wspólne lata razem, wspieranie się
i inspirowanie przyczyniło się do tego, że
stworzyliśmy solidne fundamenty. Oddaliśmy serce, zaangażowaliśmy się bardzo mocno. Jesteśmy konsekwentni, nie
chodzimy na skróty. Trzymamy się naszych zasad, nieprzerwanie od 25 lat.
Myślę, że jeśli mowa o sukcesie, to jest
to na pewno zaufanie uczniów, rodziców. Można śmiało powiedzieć, że naszym sukcesem są właśnie sukcesy dzieci. Nie tylko te, które osiągają po opuszczeniu naszych szkół, ale także te, które
odnoszą tutaj, każdego dnia.
Małgorzata Guzy: Zgadzam się
z tym, co powiedział mąż i chciałabym
dodać coś więcej.
Dla mnie sukcesem jest też to, że
udało nam się połączyć, z powodzeniem, wysoki poziom nauczania i przyjazną, sprzyjającą rozwojowi atmosferę.
Zawsze wiedziałam, że te dwie cechy są
niezwykle ważne, aby dzieci były szczęśliwe, odpowiedzialne i kreatywne. Dlatego zrobiliśmy wszystko, aby w AI pracowały osoby, które rozumieją naszą filozofię i z chęcią ją realizują. Zarówno
w placówkach jak i w centrali pracuje z nami wspaniały zespół. Niektórzy współpracują z nami już od ponad 15 lat. To cudowni ludzie, zaangażowani, empatyczni, uśmiechnięci, twórczy, aktywni. Zbudowanie takiego zespołu również
uważam za wielki sukces. Natomiast moim osobistym sukcesem jest bycie osobą spełnioną. Robię to, co kocham i kocham robić to, co robię. Tego życzę wszystkim naszym uczniom
i całej naszej kadrze.

Czy ten rok jest dla państwa jakoś szczególnie ważny?
Małgorzata Guzy: Tak, w tym roku
świętujemy 25-lecie funkcjonowania na-

Paweł Guzy

Fot. Krzysztof Zaleski

Fot. Krzysztof Zaleski

Academy International to sieć
żłobków, przedszkoli i szkół dwujęzycznych w całej Warszawie działających z sukcesem od 25 lat. Edukacja i wychowanie przyszłych pokoleń to duża odpowiedzialność. Co
zdecydowało o stworzeniu przez
państwa placówek edukacyjnych?
Małgorzata Guzy: Nasza historia
rozpoczęła się w 1995 roku i jest połączeniem mojej pasji i potrzeb naszej rodziny.
Koncepcja powstania pierwszej placówki
narodziła się z konieczności znalezienia
dla córki, wtedy dwuipółletniej, inspirującego miejsca, w którym będzie mogła
się rozwijać zarówno w ambitnym środowisku edukacyjnym jak i w przestrzeni, gdzie będzie kształtowała swoją osobowość, rozwijała pasje i talenty, w ciepłej, twórczej, bezpiecznej atmosferze.
Pracowałam w tym czasie w publicznych
przedszkolach i szkołach podstawowych
jako nauczycielka języka angielskiego.
Kochałam pracę z dziećmi, umiałam budować oparte na zaufaniu, bardzo dobre
relacje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Zastanawiałam się co dalej, i córka
była tym drogowskazem. Otrzymałam
wsparcie od męża, rodziny i otworzyłam
pierwszą naszą placówkę. Dzieci zakochały się w moim przedszkolu, rodzice mi zaufali. Zbudowaliśmy fantastyczny zespół. Rodzice zaczęli polecać sobie to miejsce i zapisywali dzieci do przedszkola z dwuletnim wyprzedzeniem. Wtedy, po pięciu latach naszej działalności, po licznych
zapytaniach, wspólnie z mężem,
który pracował wówczas jako doradca finansowy w wielkiej piątce, podjęliśmy decyzję o rozwoju i zbudowaniu
profesjonalnej sieci placówek edukacyjnych. Postawiliśmy na spójność i ciągłość
edukacyjną. Od żłobka, poprzez przedszkole do szkoły podstawowej. I z sukcesem realizujemy tę wizję do dzisiaj.
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szych placówek. Przy tej okazji chcieliśmy
serdecznie podziękować za serce i wielkie zaangażowanie całego naszego fantastycznego zespołu. Dziękujemy także
rodzicom za zaufanie i codzienne zaangażowanie w nasze wspólne dobro, sukces naszych dzieci.
Na stronie internetowej Academy
International można przeczytać,
że na każdym poziomie edukacji
w waszych placówkach, w nauczaniu wykorzystywany jest nowatorski program dwujęzycznej edukacji
językowej. Na czym on polega?
Małgorzata Guzy: W naszych placówkach, w zależności od wieku dzieci,
wybraliśmy program dwujęzycznej edukacji językowej oparty o CLIL i immersję
językową. Warto tutaj opowiedzieć o tym,
dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się na
taką metodę. Poszukiwaliśmy skutecznych i pozytywnych dla rozwoju dziecka sposobów nauki języków obcych. Na
bazie tej wiedzy zbudowaliśmy nauczanie dwujęzyczne w naszych placówkach.
Poza ustalonymi zajęciami programowymi, dzieci są „zanurzone” w języku. Uczą
się bez stresu, nieświadomie, w zupełnie
naturalny sposób. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, z jak wielkimi możliwościami rodzą się dzieci. One chcą poznareklama

wać świat, uczyć się. Dwujęzyczność powoduje, że są one otwarte na świat, radosne. Przygotowuje ona również do dorosłego życia, w którym, jak wszyscy wiemy,
znajomość języków, w tym angielskiego
jest kluczowa, żeby bez problemu poruszać się po globalnej wiosce.
Paweł Guzy: Do realizacji tego nowatorskiego programu zatrudniamy dwujęzyczną kadrę, która na wzór dwujęzycznych rodzin składa się z nauczyciela polskojęzycznego i anglojęzycznego. Dzięki temu, w czasie zajęć, możliwe jest komunikowanie się dwoma kodami językowymi we wszystkich sytuacjach, jakie mają
miejsce w ciągu dnia. Nauczyciel polskojęzyczny posługuje się cały czas językiem
polskim, a anglojęzyczny mówi wyłącznie
w języku angielskim. Na tym polega właśnie immersja językowa w naszych placówkach. Kluczowe jest również dla nas
bezpieczeństwo dzieci. Osoby, które komunikują się w języku angielskim, mówią lub rozumieją język polski, ale dzieci o tym nie wiedzą. Jest to szczególnie
ważne w najmłodszych grupach, żeby
nauczyciele mogli zrozumieć, co nieanglojęzyczni podopieczni do nich mówią.
Jak taki model się sprawdza?
Paweł Guzy: Sprawdza się bardzo
dobrze. Może wydawać się to skomplikowane i trudne, ale wcale tak nie jest.
Dzieci czują się w takim środowisku bezpiecznie, rodzinnie. Za poczucie bezpieczeństwa odpowiadają przede wszystkim wykwalifikowani nauczyciele, ich odpowiednie i przyjazne podejście. Dziś
wyzwaniem dla nas jest znalezienie dobrych anglistek, które oprócz przekazywania wiedzy, będą miały chęć przebywania z dziećmi przez cały dzień. Takich
nauczycielek kochających pracę z małymi dziećmi jest bardzo mało.
Academy International to żłobki,
przedszkola i szkoła. Wracając do
tematu spójności. Teraz przymierzają się państwo do poszerzenia
swojej oferty o liceum.
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Paweł Guzy: Tak. Bardzo chcielibyśmy, aby pierwsze liceum AI zostało
otwarte już wkrótce. Naszym celem jest
umożliwienie uczniom zdawania międzynarodowej matury. Ten krok to nie tylko
spełnienie naszych marzeń, ale również
odpowiedź na potrzeby młodych i zdolnych nastolatków. Obserwujemy, słuchamy. Coraz więcej licealistów myśli o zdobywaniu świata. My chcemy im to ułatwić, przygotować do tego w jak najlepszy sposób.

Czy ja dobrze rozumiem, że chodzi
tutaj o pewnego rodzaju ciągłość,
czyli dzieci zaczynają od żłobka, przechodzą przez przedszkole,
szkołę podstawową do liceum i wychodzą w świat z pełnymi umiejętnościami, certyfikatami i z szerokimi horyzontami?
Małgorzata Guzy: Przede wszystkim zależy nam, żeby zarówno uczniowie, rodzice, jak i nasz zespół czuli się
komfortowo i bezpiecznie. Na tej bazie
staramy się budować środowisko samodzielności, zaufania, odpowiedzialności i współpracy. Dlatego duże znaczenie
mają dla nas klarowne zasady współpracy, komunikacja oraz wartości.
Paweł Guzy: Chcemy pokazać
uczniom, że w dzisiejszych czasach nie tylko ważne jest podążanie za zmianą lecz
postawienie na większą uważność, sięgnięcie do swoich głębokich, wewnętrznych pokładów. W tym duchu chcemy dawać młodzieży najlepsze narzędzia i kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia,
elastyczność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy. Ważne jest dla nas, aby zakorzenić w uczniach
naszą filozofię. Robimy to poprzez innowacyjne, autorskie programy. W naszych
placówkach realizujemy projekt rozwoju osobowości „Jestem młodym liderem”,
program dwujęzycznej edukacji oraz program rozwoju logicznego myślenia.
Małgorzata Guzy: Jednym z elementów programu rozwoju osobowości

jest organizacja TEDxKids@academyinternational. 2 edycja konferencji, którą organizujemy w Warszawie, odbędzie
się w marcu 2021 roku. Wkrótce na naszej stronie oraz FB pojawią się wszystkie
szczegóły. Bardzo się cieszymy na kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą.
Paweł Guzy: W naszych placówkach postawiliśmy również na drugi niezwykle ważny element rozwoju dziecka
- logiczne myślenie. Jednym z elementów tego programu są szachy, z którymi
dzieci mają do czynienia już w przedszkolu. Ta królewska gra uczy nie tylko logiki, ale też zasad fair play oraz
współpracy, szacunku do drugiej osoby.
W szkole, poza zajęciami z rozwoju logicznego myślenia, dzieci mają rozszerzoną matematykę.
Małgorzat Guzy: Nasze programy nie tylko edukują i rozwijają, ale pomagają każdemu dziecku zbudować odporność emocjonalną i poczucie własnej
wartości. Uwierzyć w siebie, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Tutaj warto podkreślić „każdemu”, ponieważ dzieci są różne, mają swoje charaktery. My dbamy o to, aby do każdego
podchodzić indywidualnie, z troską i zaangażowaniem.
Jak widzą państwo Academy International za 5 lub 10 lat?
Paweł Guzy: Obecnie pracujemy
nad wzrostem jakości oferowanej przez
nas usługi edukacyjnej zarówno w za-

kresie edukacji jak i poziomu organizacji.
Chcemy się rozwijać zgodnie z potrzebami naszych klientów. Kreować nową
jakość w edukacji, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom dzieci i młodzieży. Wyposażać uczniów w nowoczesne narzędzia edukacyjne. Jesteśmy gotowi na zmienność nadchodzącego świata. Będziemy za tymi zmianami podążać,
ale jednak wciąż pozostawać przy swoich
wartościach, które już od 25 lat są niezmienne, a ich dobro widać, chociażby
w naszych absolwentach, którzy spełniają swoje marzenia i odnoszą zarówno
osobiste, jak i zawodowe sukcesy.
Jedna z placówek Academy International mieści się na Żoliborzu.
Czy było jakieś inne uzasadnienie,
oprócz biznesowego, żeby właśnie
w naszej dzielnicy otworzyć swoją
jednostkę?
Paweł Guzy: Jak najbardziej było inne
uzasadnienie. Codziennie jestem na Żoliborzu, z którym jestem bardzo mocno
związany. Skończyłem szkołę muzyczną znajdującą się przy ulicy Krasińskiego.
W przeszłości bardzo długo mieszkaliśmy na Żoliborzu. W tej dzielnicy znamy
wszystkie ulice, zakamarki i historię prawie
każdego budynku. Z Żoliborzem jesteśmy
więc związani emocjonalnie.
Na sam koniec chciałbym zapytać o coś związanego z obecną sytuacją na świecie. Żyjemy w do-
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bie pandemii, mamy za sobą jeden
„lockdown”, w skutek którego zamknięto szkoły. Dzieci zwykle spragnione są kontaktów z rówieśnikami, a to im na jakiś czas odebrano.
Jak poradziliście sobie z tą sytuacją wy, jako Academy International i wasi podopieczni?
Małgorzata Guzy: W czasie kiedy
zawieszono zajęcia w szkołach, sprawnie przestawiliśmy się na edukację online.
Niemalże jeden do jednego. Do dzisiaj
rodzice doceniają nasze działania i dziękują dyrektorom i zespołowi. W żłobkach
i przedszkolach staraliśmy się być w stałym kontakcie zarówno ze wszystkimi
dziećmi jak i rodzicami. Wsparcia udzielały też panie psycholog. Dbaliśmy o tę relację na tyle, na ile było to możliwe. Dzieciom najbardziej brakowało ukochanych
cioć oraz kolegów i koleżanek.
Paweł Guzy: Jako nieliczni wznowiliśmy naszą działalność już 6 maja, czyli
bardzo szybko. Zależało nam, żeby dzieci jak najszybciej mogły spotkać się ze
swoim przyjaciółmi. Ważne też dla nas
było, żeby odciążyć rodziców.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Cieszę się, że mogłem poznać tak
wspaniałych ludzi i przybliżyć innym misję oraz wartości Academy
International.
Małgorzata Guzy: I my serdecznie
dziękujemy.
Paweł Guzy: Dziękujemy.

Kino Wisła zaprasza na pokazy przedpremierowe oraz cykle filmowe (wrzesień 2020 r.)
KINO Z MYSZKĄ NORKĄ

19.09 godz. 11:00 „Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię”
Dawno, dawno temu, kiedy Sycylię zamieszkiwały dostojne
niedźwiedzie… to klasyczny początek przewrotnej i intrygującej
animowanej baśni o istnieniu odmiennych od siebie światów,
poszukiwaniu tożsamości oraz potędze miłości i władzy. W polskiej
wersji językowej postaciom głosów użyczyli m.in. Andrzej Chyra
i Roman Gutek. Film miał swoją premierę w Cannes, został też
zauważony na festiwalach w Sevilli i Annecy.
Po seansie na dzieci czekają animacje z Myszką Norką.

POKAZY PRZEDPREMIEROWE
19-20.09 oraz 26-27.09 „Trolle 2”

Trolle powracają! Ich nowe przygody zaprowadzą je do niezwykłego
odkrycia. Queen Poppy i Branch odkrywają, że poza ich wioską
istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi – by tak rzec
– jakoś im nie po drodze. Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo
zagrozi całej populacji Trolli, Poppy i Branch oraz ich przyjaciele
wyruszą w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by
dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć
się przeciw wrogowi.

KOBIECY ŚWIAT

16.09 godz. 18:30 – „Małe szczęścia” – przedpremiera
Rewelacyjna komedia Daniela Cohena w gwiazdorskiej obsadzie:
Bérénice Bejo, Vincent Cassel, Florence Foresti i Francois Damiens.
Opowieść o prawdziwej przyjaźni oraz poszukiwaniu tych krótkich
chwil, które często mogą dać nam ogromny zastrzyk pozytywnej

energii na całe życie. Ich nowe przygody zaprowadzą je do
niezwykłego odkrycia. Przed seansem odbędzie się konkurs happy
seats.

REKOLEKCJE FILMOWE

22.09 godz. 18:30 – „Wojtyła. Śledztwo” – przedpremiera
Karol Wojtyła to prawdopodobnie najbardziej publiczna postać
w historii. Nikt nie był fotografowany, nagrywany czy filmowany
tak często jak on. Przez jego cotygodniowe audiencje generalne
przewinęło się ponad 18 milionów osób. Czy jednak kryje się coś
za publicznym wizerunkiem papieża, co – jakkolwiek ciężko w to
uwierzyć – umykało powszechnej świadomości aż do dziś? Jakie
było prywatne oblicze najbardziej publicznej postaci świata? Kto oddał
nawet swoje życie, aby pontyfikat Jana Pawła II mógł być taki, jakim
go pamiętamy – długi i owocny?

KLUB WYSOKICH OBCASÓW
15.09 godz. 18:00 – „Ema”

Razem ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz magazynem
Wysokie Obcasy zapraszamy na spotkanie Klubu Wysokich
Obcasów. Najlepszy film na upalne lato - pokazywana w konkursie
głównym festiwalu w Wenecji „Ema” Pabla Larraína (Jackie, Srebrny
Niedźwiedź za El Club) to filmowy rollercoaster z magnetyczną
Marianą Di Girolamo i Gaelem Garcíą Bernalem w rolach głównych.
Film Larraína to manifest nowego kina, które nasłuchuje pulsu życia,
uczy się języka nowego pokolenia. I zamiast snuć opowieść – tańczy.
ZNIŻKA: Osoby, które przyjdą na pokaz z numerem magazynu
Wysokie Obcasy będą mogły kupić bilet w promocyjnej cenie 17zł.

Rezerwacja i zakup
biletów online
www.novekino.pl
Kino Wisła, Plac Wilsona 2,
tel. 22 839 23 65
*godziny poszczególnych seansów
mogą ulec nieznacznym zmianom.
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ŚWIĘTO MODY I FILMU CZYLI

„SZALEŃSTWO ZAKUPÓW”

W WESTFIELD ARKADIA
Kolejna edycja „Szaleństwa Zakupów” w Westfield
Arkadia rusza w poniedziałek 21 września i potrwa
w tym roku aż 6 dni. Uczestnicy mogą liczyć
na niezapomniane wrażenia modowo-filmowe.
Spotkaniom z przedstawicielami świata mody
i kultury towarzyszyć będą projekcje w plenerze,
wystawa archiwalnych okładek znanego magazynu
modowego, porady stylistów i miejsca instafriendly,
które stworzą idealne tło dla wszystkich fanów
fotografii. Nie zabraknie też specjalnych rabatów na
zakupy najnowszych jesienno-zimowych kolekcji.
„Szaleństwo Zakupów” w Westfield Arkadia to pozycja obowiązkowa w zakupowym kalendarzu tej jesieni. Już od poniedziałku 21 września na zainteresowanych modą i filmem, czekać
będzie specjalnie wydzielona strefa, a w niej liczne atrakcje.
W pierwszych dniach miłośnicy kina będą mogli wziąć udział
w starannie wyselekcjonowanych seansach zorganizowanych
na świeżym powietrzu (21-24 września). Projekcje odbędą się
na terenie zielonym przed centrum handlowym. Wartym szczególnej uwagi akcentem filmowo-modowym będzie umieszczona przy wejściu do kina wystawa okładek magazynu „Elle”
z plejadą polskich aktorek.
Kolejne dni to gratka dla użytkowników Instagrama oraz fanów
sztuki fotografii. W wydzielonych strefach będzie można zrobić
sobie zdjęcia na specjalnie przygotowanych selfie-ściankach czy
na tle okładki magazynu 3D.
Piątek 25 września to kulminacja atrakcji dla miłośników mody
i kina. W strefie „Szaleństwa Zakupów” odbędą się premierowe
pokazy filmu o modzie polskiej, nakręconego z okazji 25-lecia magazynu „Elle” przez Martę Kowalską oraz Aleksandra Ryżowa.
Projekcje będą zrealizowane w znanej wszystkim formule dyskotek „silent disco”- ścieżki dźwiękowe filmów będą odtwarzane na
słuchawkach uczestników imprezy.
Piątek to dzień, w którym ruszy dwudniowa akcja rabatowa,
w ramach której będzie można skorzystać ze zniżek nie tylko
w sklepach ulubionych marek, ale też w strefie gastronomicznej
i usługowej Westfield Arkadia. Udział w akcji to szansa na otrzy-

manie prezentów za zakupy, które będą do odebrania w sobotę,
w strefie eventu.
Sobota 26 września, czyli ostatni dzień „Szaleństwa Zakupów”
w Westfield Arkadia, to absolutny gwóźdź całego programu.
W strefie pojawi się znana stylistka Monika „Osa” Jurczyk.
W ramach akcji „Jesteś piękna, dbaj o siebie”, autorka metamorfoz opowie o samoakceptacji i udzieli praktycznych rad dotyczących doboru stylizacji do różnych typów urody. Monice Jurczyk
towarzyszyć będą inni styliści magazynu „Elle”, którzy nie tylko
opowiedzą o najnowszych trendach, ale też pomogą w zakupach
na terenie centrum.
„Szaleństwo Zakupów” w Westfield Arkadia to doskonała okazja
do odświeżenia szafy i przygotowania się na sezon jesienno-zimowy, ale też szansa na udział w warsztatach modowych ze
znanymi stylistami czy odprężenie podczas seansu filmowego.
Kilkudniowe wydarzenie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Wszystkie szczegóły „Szaleństwa Zakupów”, a także informacje dotyczące akcji rabatowej, znaleźć można na stronie
http://pl.westfield.com/arkadia
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TYM ŻYJĄ BIELANY
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NOWE BOISKA I PLACE ZABAW

JAK WYBRAĆ ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECKA?

10

Budowy nowych ulic są
ważne, remonty domów
mieszkalnych także, ale
nie można zapominać
o najmłodszych mieszkańcach
naszej dzielnicy. W połowie
września rozpocznie się wielka
modernizacja placu zabaw
przy Stawach Brustmana
na Wawrzyszewie. Z kolei
na Piaskach rozpoczęła się
budowa miniboiska do piłki
nożnej a na Wólce Węglowej
– boiska wielofunkcyjnego.
Inwestycji w sport i place
zabaw jest więcej.
Prace na Wawrzyszewie są niezbędne. Plac zabaw doskonale pamięta poprzednie stulecie, a jego infrastruktura nie zachwyca. Nawet część lamp pozbawiona jest opraw oświetleniowych.
Dlatego to miejsce musi się zmienić.
– Podpisałem umowę na rewitalizację
placu zabaw przy Stawach Brustmana. Jej wartość opiewa na 1 890 000 zł.
Prace ruszą w połowie września i potrwają do końca roku – mówi burmistrz
Grzegorz Pietruczuk i wylicza, co się
zmieni. Będzie tu dużo elementów do
wspinania, zjeżdżalnie, huśtawki, oraz
zabawki interaktywne. Nie zabraknie dodatkowej, bujnej roślinności. Nawierzchnia placu będzie mieszana: tzw.
bezpieczna oraz piaskowa wraz z alejkami żwirowo-gliniastymi.
To jednak nie koniec prac na Bielanach. Kolejne umowy obejmują modernizację placu zabaw na terenie Szkoły
Podstawowej nr 293 przy ulicy Kochanowskiego 8 na Piaskach (wartość kontraktu to 397 630 zł) oraz budowę placu zabaw na terenie Szpitala Bielańskiego (331 388 zł). - Dzielnica Bielany od kilku lat inwestuje w miejsca dla najmłodszych mieszkańców. Zmiany zapoczątkował Bielański Program Budowy i Rewitalizacji Placów Zabaw „Bieluś”. Uwa-

Rodzice mają dziś coraz większą świadomość tego, jak ważna
i potrzebna jest nauka, interakcja ze światem i poznawanie nowych
rzeczy już od najmłodszych lat. Coraz częściej rodzice stawiają na
rozwój swoich dzieci i ich edukację.
AUTOR TEKSTU: KLAUDIA GIERSZANIN

żamy, że infrastruktura placów zabaw
powinna być modernizowana i rozbudowywana tak, by młodzież była nie tylko bezpieczna, ale również zamiast bawić się telefonami po prostu uprawiała sport – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Także na ulicy Kochanowskiego, ale
pod numerem 22, na finiszu jest budowa miniboiska do piłki nożnej wartego 147 000 zł. Robotnicy pojawili się też
w rejonie ulicy Loteryjki na Wólce Węglowej, gdzie powstanie wielofunkcyjne
boisko (247 000 zł). To miejsce znajduje się właściwie przy bezimiennej uliczce łączącej Loteryjki z Wólczyńską – te-

raz jest tu zaniedbane klepisko z dwoma
starymi bramkami do gry w piłkę nożną.
Z kolei w Parku Olszyna ruszyła modernizacja kompleksu „Syrenka” zarządzanego przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany. Wartą 487 000 zł inwestycję prowadzi ten sam wykonawca,
którzy prowadzi prace w ośrodku „Hutnik” przy Marymonckiej. – Ogłosiliśmy
też przetarg na modernizację boiska
Szkoły Podstawowej nr 212 przy ulicy
Fontany 1. Z kolei na Marymoncie przy
ulicy Rudzkiej już działa przebudowany
Orlik – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk. Koszt prac na Rudzie wyniósł
469 000 zł.

Zajęcia pozalekcyjne jawią im się
jako dodatkowa opcja, dzięki której
dzieci mogą rozwijać swoje pasje i nadrabiać braki z poszczególnych zajęć
szkolnych.
Wybierając zajęcia dodatkowe należy pamiętać, że chodzi przede wszystkim o dziecko. To na jakie je poślemy,
zależy od wielu czynników. – Po pierwsze rodzice powinni kierować się tym,
co interesuje i czego chce dziecko –
mówi Aleksandra Jerzmanowska, doktor psychologii i terapeuta i dodaje:
– W porozumieniu z dzieckiem, warto też rozejrzeć się za zajęciami, które
uzupełniałyby deficyty w nauce szkolnej. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli dziecko ma problemy np. z matematyką, to posłanie go na zwykłe korepetycje, może być kolejnym nieprzyjemnym doświadczeniem. Najlepiej przejrzeć ofertę tego typu zajęć i wybrać
te najciekawsze, które uczą choćby
przez zabawę, a następnie ostateczny
wybór skonsultować z dzieckiem.
To o czym należy pamiętać, to żeby
nie zmuszać dziecka do aktywności, na
które nie ma ochoty. Czas po zajęciach
szkolnych to jego czas wolny. To do niego należy decyzja czy chce uczestniczyć
w zajęciach pozalekcyjnych, tym bardziej, że ma do odrobienia jeszcze lekcje.
– Często sami rodzice pozostają
pod presją przy wyborze zajęć dodatkowych. Jako psycholog mam styczność z dziećmi w wieku szkolnym i widzę, jak są przeciążone realizacją programu, który zwykle nie jest podany
w atrakcyjnej formie. Dużo zależy od
nauczyciela, ale zazwyczaj same treści
są przekazywane są w sztampowy spo-

sób, który nie angażuje dzieci. Jednocześnie należy pamiętać, że zajęcia dodatkowe, to nie tylko uzupełnienie deficytów w szkolnych umiejętnościach.
To również rozwijanie tego, co interesuje dziecko. Zadaniem rodzica jest wyłapanie tego, na jakie zajęcia chciałoby
pójść. To nie jest takie łatwe, bo dzieci nie przychodzą i nie mówią: „mamo,
tato, zapiszcie mnie na zajęcia dodatkowe” – wyjaśnia Aleksandra Jerzmanowska.
Przy wyborze należy więc albo podążać za pasjami lub starać się wyrównać poziom z dziedzin, z którymi może
mieć problem w szkole. Należy pamiętać, aby nie zapisywać dziecka na zajęcia
pozalekcyjne za wszelką cenę – tzn. nie
realizować planu na wymarzone dziecko
czy swoje niespełnione ambicje.
Narzucanie swoich potrzeb i hobby
bez patrzenia na to, czy dziecko je podziela, jest nieodpowiednie. Nie na tym
polega rola rodzica, aby kształtował potomka na swoje podobieństwo. Musimy
pamiętać, że nawet najmniejsze dziecko,
nadal jest samodzielną jednostką.
Czasami dziecko bez najmniejszych
oporów zgadza się na zaproponowane przez rodzica aktywności bądź chce
kontynuować rozwój swojej pasji. Jeżeli sprawia mu to radość i czuje, że
się realizuje, należy już tylko je wspierać. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy dziecko chce zadowolić swoich rodziców przyjmując narzucone hobby
jaką stałą, którą powinno reprezentować. Tym sposobem dziecko ma poczucie, że spełnia oczekiwania swoich rodziców, albo będzie w ich oczach bardziej wartościowe. Wybór zajęć dodat-

reklama

Zapraszamy na nasze nowe sezonowe specjały
Frutti di mare:
• tatar z tuńczyka
• sardynki

• fritto misto di mare
• spaghetti alle vongole

Trattoria Prima Pasta
Plac Wilsona 2 (obok kina Wisła), codziennie od godz. 12.00
Tel: +48 570 020 700 / www.trattoriaprimapasta.pl
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kowych to świetna okazja do porozmawiania o tym, że potrzeby i hobby
nie są mniej ważne i nie muszą spełniać
oczekiwań rodziców.
Zajęcia dodatkowe mają być przyjemne i rozwijające, a nie nieustającą
pracą. – Ważne jest więc obserwowanie, jakie pasje ma dziecko. Jeżeli rodzic nie wie czym maluch może się interesować, to należy po prostu zapytać – mówi Aleksandra Jerzmanowska
i dodaje: – Postawa rodzica jest bardzo
ważna, bo czasami oczywiste jest to,
czym interesuje się dziecko. Są jednak
przypadki, kiedy trzeba bardziej się wysilić, żeby poznać zainteresowania i potrzeby, zwłaszcza w przypadku nastolatków. Warto jednak dowiedzieć się co
tam w duszy gra!
Obecnie wybór zajęć dodatkowych
dla dzieci jest ogromny, szczególnie
w większych miastach, gdzie nie ogranicza się on do domów kultury czy bibliotek. Także na lokalnym rynku istnieje wiele różnych placówek prywatnych, które organizują zajęcia z różnych dziedzin, takich jak nowe technologie, sport, sztuka i muzyka, czy języki
obce. Czasami rodzice zadają sobie pytanie, po co wysyłać dzieci na zajęcia,
które niekoniecznie rozwijają typowe
hobby? Odpowiedź jest prosta. Bo każdy, dobrze zorganizowany czas podczas zajęć dodatkowych przynosi możliwości rozwoju.
– Jeżeli motywacją rodzica jest to,
żeby dziecko miało w szkole piątki zamiast czwórek, to jest ona niewłaściwa. W ten sposób dziecko zaczyna brać
udział w tzw. wyścigu szczurów. Rolą
rodzica jest, żeby umożliwić mu jak najlepsze i jak najbogatsze w doświadczenia dzieciństwo oraz nastoletni okres,
ale w taki sposób, by jednocześnie być
w kontakcie z dzieckiem, znać jego pasje. To jest inwestycja w przyszłość
dziecka – podkreśla Aleksandra Jerzmanowska.
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POWRÓT ZAJĘĆ SPORTOWYCH. CO MOGĄ DAĆ TWOJEMU DZIECKU?
AUTOR WYWIADU: JAKUB KRYSIAK
Wakacje już za nami. Wiem, że UKS
„Ronin Team” brał udział w akcji
„Lato w Mieście”.
Mateusz Lewandowski: Zgadza się.
W czasie akcji „Lato w Mieście” prowadziliśmy zajęcia sportowe, w ramach których odbywały się gry i zabawy dla dzieci. Chcieliśmy w ten sposób zaszczepić
w dzieciach chęć do aktywności fizycznej. Jako że poziom był bardzo zróżnicowany, były to zajęcia ogólnorozwojowe
poprawiające sprawność fizyczną.
Agata Szczerba: Myślę, że tego typu
zajęcia były bardzo potrzebne, zwłaszcza po okresie izolacji społecznej. Dzieci mogły w końcu poruszać się i poprzebywać w towarzystwie swoich rówieśników. Sprawiało im to wielką radość i widać było po nich, że były tego wszystkiego spragnione.
Dzieciaki wracają do szkół. Dla was
oznacza to także powrót do pracy.
W dobie panującej epidemii wracacie z ofertą zajęć sportowych i regularnymi treningami. W UKS „Ronin Team” są dwie sekcje: gimnastyka artystyczna i sztuki walki.
Agata Szczerba: Jeszcze mamy zamiar ruszyć z akrobatyką. Jeśli chodzi
o gimnastykę artystyczną mamy sekcję rekreacyjną i wyczynową. Ta druga
dedykowana jest dla dziewczynek, które są już odpowiednio rozciągnięte, potrafią zrobić szpagat, przerzut bokiem
(tzw. gwiazdę) czy mostek. Są już w jakimś stopniu zaawansowane. Natomiast
w sekcji rekreacyjnej mogą trenować
dziewczynki, które chciałby rozpocząć
swoją przygodę z gimnastyką artystyczną, a nigdy nie miały styczności z tą dyscypliną. W tej grupie trenujemy dzieci nawet w wieku czterech lat. Dla osób, które
już u nas trenowały, będzie uruchomiona
również grupa kontynuacyjna.
Mateusz Lewandowski: Jeśli chodzi
o sporty walki mamy dokładnie ten sam
podział. Są grupy rekreacyjne i sportowe.
Oczywiście dzieci podzielne są na grupy
wiekowe. Ja prowadzę coś, co nazywamy „Funny Judo”. Są to zajęcia dla przed-

szkolaków. Jako klub jesteśmy otwarci
na każdego, kto chce trenować. Już dziś
mogę zdradzić, że w tym roku będziemy
wprowadzać zajęcia MMA.
Przejdźmy na chwilę do gimnastyki
artystycznej. Agato, w UKS „Ronin
Team” przekazujesz młodszym pokoleniom swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie akrobatyki artystycznej. Jak rozpoczęła się twoja
przygoda z tą dyscypliną?
Agata Szczerba: Najpierw trenowałam taniec z elementami gimnastyki artystycznej i akrobatyki. Tańczyłam w Studiu Tańca i Gimnastyki „Yuldance” na Bemowie. Spędziłam tam około 10 lat. Ekipy
„Ronina” i Studio Tańca i Gimnastyki, do
którego wówczas chodziłam, razem wyjeżdżały na obozy i tak się zaczęła moja
historia w UKS, gdzie od 5 lat jestem trenerem. Zajmuję się grupami rekreacyjnymi, czyli głównie maluszkami.
Co skłoniło cię do wyboru tej dyscypliny i bycia trenerką?
Agata Szczerba: Jeśli chodzi o bycie trenerką, to po prostu uwielbiam pracę z dziećmi, ponieważ ja daję im swoją energię, a one oddają mi jej dwa razy
więcej. To jest wspaniałe! Co do samej
dyscypliny – uważam ją za najpiękniejszy
sport. W gimnastyce artystycznej używamy przyborów takich jak wstążki, piłki, maczugi, skakanki. Jest to bardzo artystyczna dyscyplina, urzeka mnie jej
piękno. Jednocześnie podziwiam to, jak
dziewczynki są zdyscyplinowane i ile czasu spędzają na Sali, by opanować dany
element. Trzeba poświęcić dużo czasu,
by w tym sporcie cokolwiek osiągnąć.
Jak wygląda życie gimnastyczki? Panuje stereotyp, że trenowanie gimnastyki artystycznej wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, zabieraniem
dzieciństwa i że ten sport jest wręcz
męczarnią Ile jest w tym prawdy?
Agata Szczerba: W Polsce gimnastyka artystyczna dopiero raczkuje. Zawodniczki bardzo ciężko trenują, ale

w przypadku grupy rekreacyjnej, którą prowadzę, uważam, że nie ma w tym
męczarni, aczkolwiek panuje dyscyplina. Reasumując – nie jest to taki straszny
sport, jak go malują (śmiech).
Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do tego, żeby zacząć
trenować gimnastykę artystyczną?
Agata Szczerba: Do grupy rekreacyjnej zapraszam każdego. Oczywiście jeżeli ma się predyspozycje, jest dużo łatwiej.
Z pewnością atutem przy gimnastyce jest
gibkość, którą często mamy wrodzoną.
Gdybyś miała wymienić powody,
dla których warto zainteresować
się gimnastyką artystyczną i posłać
dziecko na tego typu zajęcia, to jakie by one były?
Agata Szczerba: Często słyszę od
rodziców, którzy zapisują swoje dzieci
na gimnastykę, że chcą, by dziewczynki nabrały gracji i zgrabnie się poruszały. Zwykle już po roku widać efekty tzn.
mają proste plecy i dzięki temu prawidłową sylwetkę. Podczas zajęć dużo się
rozciągamy, dlatego ciało wysmukla się,
mięśnie ładnie się układają, a to wszystko bez stosowania diet żywieniowych.
Ponadto dzieci nabierają wrażliwości na
piękno sportu.
Judo i gimnastyka artystyczna
to sekcje, które są w UKS „Ronin
Team”. Czy dochodzi do takich sytuacji, że np. dzieci, które uprawiają gimnastykę, odnajdują się w judo
i na odwrót?
Agata Szczerba: Tak, jak najbardziej.
Dochodzi u nas do tego typu sytuacji.
Mateusz Lewandowski: Jednak
tendencja jest taka, że dzieci częściej
przechodzą z gimnastyki na judo.
Agata Szczerba: Mimo wszystko zdarza się, że przechodzą z judo na
gimnastykę. Mamy takie przypadki. Mam
podopieczne, które trenują i judo i gimnastykę jednocześnie.
Mateusz Lewandowski: W każdym razie jedno nie wyklucza drugiego, zwłaszcza jeśli chodzi o judo. Tak
jak Agata wcześniej powiedziała, gimnastyka rozwija w każdym aspekcie –
siły, rozciągnięcia i napięcia mięśniowego. Ktoś może się zdziwić i zapytać po co komu gibkość w judo, skoro się rzucamy lub w jujitsu, kiedy

przewracamy się czy kopiemy. Otóż,
żeby trafić przeciwnika np. nogą, trzeba ją podnieść, ona musi pracować.
Im dziecko jest sprawniejsze, tym lepiej będzie przyswajało sobie motorykę sportów walki.
Mateuszu, jak wspomniałeś wcześniej, jesteś w UKS „Ronin Team”
trenerem judo, jujitsu i jujitsu brazylijskiego. Jak znalazłeś się w świecie sztuk walki?
Mateusz Lewandowski: Pierwszy trening odbyłem jakieś 15 lat temu.
Moim trenerem był Zbigniew Zając, prezes UKS „Ronin Team”. Jeśli chodzi o jujitsu byłem rezerwowym w kadrze narodowej. W międzyczasie pracowałem
jako animator. Kiedy Zbigniew Zając zobaczył, że podjąłem się tego zajęcia, zaproponował mi prowadzenie treningów
z dziećmi. Jakiś czas później zostałem
trenerem „Ronina”.
Jaki wpływ na dziecko może mieć
trenowanie sportów walki?
Mateusz
Lewandowski:
Gdy
dziecko zaczyna swoją przygodę np.
z judo, zwłaszcza w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, nie wpuszczamy go od razu na matę, żeby się pojedynkowało. Ten etap poprzedza przygotowanie sprawnościowe. Dopiero gdy
młody zawodnik jest gotowy, wdrażamy
takie rzeczy jak pady, trzymania w parterze, następnie przechodzimy do stójki. Co daje judo? Na pewno, jak każdy sport, zwiększa sprawność fizyczną.
Poza tym jest to dziedzina, która uczy
dyscypliny i szacunku. Każdy zawodnik
przed wejściem na matę kłania się swojemu rywalowi lub gdy podchodzi do
trenera. Poza tym funkcjonuje tak zwana gradacja stopniowa, czyli trenujący
przechodzą przez różne stopnie wtajemniczenia.
Sporty walki są kontaktowe. Obecnie mamy pandemię. Jak wygląda
trenowanie w obliczu takiej sytuacji?
Mateusz Lewandowski: W czerwcu przyjęliśmy zasadę, że każde dziecko
może dobrać się w parę i zostaje w niej
do końca miesiąca. Dzieci miały również
wydzielone strefy bezpieczeństwa przeznaczone jedynie dla danej pary zawodników. Dodatkowo treningi prowadziliśmy w małych grupach. Po każdej gru-

fot. Jakub Krysiak

Rozmowa z Mateuszem Lewandowskim, trenerem judo, jujitsu i jujitsu
brazylijskiego oraz Agatą Szczerbą, trenerką gimnastyki artystycznej.
Swoją wiedzą dzielą się z podopiecznymi UKS „Ronin Team”.

Mateusz Lewandowski, Agata Szczerba

pie oczywiście odbywało się odkażanie
sprzętu. Mierzona jest również temperatura. Są to rzeczy konieczne i nie ma
absolutnie mowy, żeby wraz z nowym
sezonem tego nie robić, dopóki mamy
pandemię. Ponadto rodzice będą mogli
odprowadzać dzieci na trening jedynie
do momentu wejścia do obiektu, w którym odbywają się zajęcia.
Agata Szczerba: Nie korzystamy też
z szatni. Nasi podopieczni raczej przychodzą już przebrani na treningi. Jeśli chodzi o gimnastykę artystyczną jest
dużo łatwiej, bo jest to sport indywidualny. W czasach, kiedy wszystko funkcjonowało „normalnie”, treningi odbywały się
na matach. Teraz każda z dziewczynek
przynosi swoją karimatę.
Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do
ekipy „Roninu” i trenować gimnastykę, akrobatykę lub sporty walki, co musi zrobić? Jak was znaleźć?

Agata Szczerba: Jeśli ktoś chciałby
zapytać się o coś, dowiedzieć się więcej
na temat naszych zajęć, zachęcamy do
kontaktu za pośrednictwem naszej strony na Facebooku: Ronin Team Gimnastyka Artystyczna. W przypadku gdy ktoś
chciałby przyjść od razu na zajęcia, to zapraszamy do hali sportowej Szkoły Podstawowej 267 przy ulicy Braci Załuskich.
Dodam tylko, że pierwszy trening jest za
darmo.
Mateusz Lewandowski: Prowadzimy jeszcze treningi w Ośrodku Sportu
i Rekreacji na Żoliborzu i w Szkole Podstawowej nr 68 przy ulicy Or-Ota. Jeżeli ktoś chciałby z nami trenować, zawsze
może przyjść na trening aby się zapisać
czy po prostu zapytać o szczegóły. Tak
jak Agata, odsyłam na Facebooka klubu
UKS „Ronin Team” i na naszą stronę internetową roninteam.pl, gdzie znajdują się
numery telefonów do trenerów, prezesa
i sekretarz klubu.

MIASTO ŻOLIBORZ

KUCHNIE ŚWIATA

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA ŻOLIBORZU

CZY PEŁNA MORTADELLI I PARMEZANU
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W październiku i listopadzie
mieszkańców Żoliborza czeka
dyskusja o tym, jak zorganizować
strefę płatnego parkowania w tej
dzielnicy. Jeżeli Rada Warszawy
poprze rozszerzenie strefy,
parkometry pojawią się na Żoliborzu
już w przyszłym roku. To rewolucja,
która ma ulżyć mieszkańcom
dzielnicy i ograniczyć napływ aut
z innych części miasta.

KUCHNIA WŁOSKA MOŻE BYĆ WEGAŃSKA?
Powiedzenie „jesteś tym, co jesz” trafia do coraz większej liczby osób. Coraz
częściej chcemy jeść nie tylko pysznie, ale również zdrowo. Jednymi z najlepiej
określających kuchnię włoską słów są: sezonowość i regionalność. Tym zasadom
Włosi są wierni od zawsze.

Fot. Tomasz Kaczor
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Czas na Żoliborz
Dlatego jesienią 2019 roku prezydent Rafał Trzaskowski zadeklarował sukcesywne powiększanie strefy płatnego parkowania, zaznaczając,
że obejmie ona również o Żoliborz. Zanim to się stanie, konieczne jest wykonanie odpowiednich analiz. Są one właśnie prowadzone na zlecenie Zarządu

Dróg Miejskich. To m.in. inwentaryzacja
wszystkich miejsc postojowych na drogach publicznych (tylko tam można pobierać opłaty), pomiar stopnia ich wykorzystania na każdej ulicy o różnych
porach dnia i tygodnia, a także zbadanie jak długo parkują poszczególne pojazdy. To pozwoli oszacować, ile spośród aut to pojazdy mieszkańców.
Kolejnym etapem będzie przygotowanie koncepcji zmian w organizacji ruchu na każdej z ulic. Aby wprowadzić opłaty, konieczne jest oznakowanie wszystkich miejsc, gdzie można parkować. Projektant zaproponuje m.in. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na części ulic, aby móc
wyznaczyć więcej miejsc postojowych.
Analizowane będzie także zastrzeżenie
niektórych odcinków tylko dla samochodów mieszkańców – tam gdzie wy-

znaczenie pełnoprawnych i ogólnodostępnych miejsc parkingowych nie będzie możliwe.
Wprowadzenie strefy poprawia
także sytuację pieszych i ich bezpieczeństwo na drogach. Trzeba pamiętać, że zabroniony jest postój na skrzyżowaniach, pasach, przejściach dla pieszych czy na chodniku, gdy blokuje się
przejście. Niestety, część kierowców
ignoruje te przepisy, narażając innych
użytkowników dróg na realne niebezpieczeństwo. Takie zachowania, w ramach wprowadzenia strefy, będą eliminowane. Dzięki temu poprawi się również sytuacja pieszych i ich bezpieczeństwo na drogach.
Konsultacje społeczne
Propozycje zmian będą konsultowane z mieszkańcami w październiku
i listopadzie. Z powodu epidemii COVID-19 większość spotkań odbędzie
się w formie transmisji on-line. Ich
terminy zostaną ogłoszone na stronie
zdm.waw.pl pod koniec września. Informacje trafią również do skrzynek
pocztowych, pojawią się na plakatach
w sklepach i obiektach użyteczności
publicznej.
To wszystko po to, aby jak najwięcej osób dowiedziało się z wyprzedzeniem o planowanych zmianach i zgłosiło swoje uwagi.

Fot. Angelika Ben Mansour

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego działa w centrum Warszawy od dwóch dekad. Wielu osobom kojarzy się z wyciąganiem pieniędzy od
kierowców i likwidacją miejsc parkingowych. To jednak mity. Wpływy z opłat są
przeznaczane na remonty dróg, z których ci sami kierowcy korzystają. Ale to
nie zarobek jest podstawowym celem
strefy. Przede wszystkim zabezpiecza
ona potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. Opłaty mają zniechęcić część
kierowców do parkowania auta w strefie, a pozostałych zachęcić do skrócenia czasu postoju do niezbędnego minimum. Dzięki temu z tej samej liczby
miejsc może skorzystać więcej osób, zaś
mieszkańcy mogą łatwiej znaleźć wolne
miejsce w pobliżu domu.
Wraz z rozwojem miasta, rozbudową metra czy budową nowych osiedli
i biurowców, kolejne dzielnice przyległe do Centrum mierzą się z problemem
nadmiaru parkujących aut. Problem ten
nasila się również na Żoliborzu, zwłaszcza w pobliżu stacji metra. Lokalne uliczki służą wielu kierowcom jako darmowy
parking przesiadkowy, gdzie można zostawić auto na cały dzień w drodze do
pracy w centrum. To bardzo uciążliwe
dla mieszkańców, których ulice są zastawione samochodami.
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Zmiany w 2021
Ostateczna decyzja o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania jest
w rękach radnych m.st. Warszawy. Jeżeli wiosną 2021 roku zagłosują oni za
takim rozwiązaniem, parkometry pojawią się na Żoliborzu jesienią.

Mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego przywiązują ogromną wagę do jakości spożywanych produktów. Z reguły muszą być one świeże i smaczne.
Kupują je na targowiskach lub u lokalnych dostawców. Tą zasadą kierują się
także właściciele żoliborskiej tarttorii „Flaminia”, którzy niemal we wszystkie warzywa zaopatrują się w rodzinnym gospodarstwie na stołecznej Białołęce. Wśród produktów sprowadzanych z Włoch jednym z rarytasów jest
ryż, który również pochodzi z małego
rodzinnego gospodarstwa. W skali kraju jest to wyjątek, ponieważ w Polsce
z reguły dostępny jest jedynie ryż pochodzący z przemysłowych upraw. To
podstawa slow foodu, który wywodzi
się właśnie z Włoch.
Slow food to przede wszystkim ruch
społeczny, który zapoczątkował krytyk
kulinarny Carlo Petrini w odpowiedzi na
fast food. Jego główną ideą jest „walka” o prawo do smaku bez ulepszaczy
i sztucznych składników oraz o składniki najwyższej jakości. Wedle slow foodowej koncepcji ważne jest również wspieranie lokalnych dostawców. Slow food
skupia się nie tylko na dobrym i zdrowym odżywianiu, ale także na filozofii
jedzenia. Posiłek winien być celebracją
i czynnością, która pobudza wszystkie
zmysły, o czym doskonale wiedzą mieszkańcy słonecznej Italii.
Jako że Włosi na równi z gotowaniem cenią sobie biesiadowanie, ich
kuchnia charakteryzuje się potrawami
prostymi, w większości łatwymi do wykonania, ale też czasochłonnymi. Same
dania uchodzą za zdrowe, bo wykorzystane składniki są nieprzetworzone.
Ważnym elementem świata kulinarnego
Włoch są warzywa, zioła, mięso, ryby,
owoce morza i sery.
W przypadku gdy ktoś nie jada mięsa, pomocna może okazać się właśnie
kuchnia włoska, która pełna jest dań

bezmięsnych. Wartym uwagi jest fakt,
że dwie najbardziej popularne pizze we
Włoszech są właśnie wegetariańskie. To
oczywiście Margherita oraz Marinara.
We „Flaminii” można oprócz nich zjeść
uwielbianą w Rzymie scrocchiarellę
z ziemniakami (to specjalny rodzaj pizzy)
oraz inne wegetariańskie klasyki kuchni
włoskiej – poczynając od bruschettine
z sycylijską caponatą, risotto z leśnymi
grzybami, spaghetti cacio e pepe (z pieprzem i owczym serem pecorino), przez
gnocchi nadziewane kozim serem caprino, a na kultowej parmigianie kończąc.
„Flaminia” robi również ukłon w stronę osób, które w ogóle nie spożywają produktów pochodzenia zwierzęcego. Czy w kuchni włoskiej jest to w ogóle możliwe? Kucharze włoskiego serca na Żoliborzu udowadniają, że tak. Do
stworzenia wegańskich wersji swoich
dań szef kuchni „Flaminii” wykorzystuje
m.in. sery wegańskie, które z powodzeniem zastępują mozzarellę, parmezan,
gorgonzolę i provolone.
Wszystkie na raz można spróbować
w wegańskiej odsłonie pizzy Quattro
formaggi, choć to nie jedyna tego typu
pizza dostępna we „Flaminii”. W karcie
znajdziemy również pasty w wegańskiej
odsłonie.
Sery wegańskie od jakiegoś czasu
są nowością w gastronomii. Brak mięsa
czy produktów pochodzenia zwierzęcego w diecie gości wynika z powodów
zdrowotnych bądź światopoglądowych.
Wcześniej jednak pojawiło się zapotrzebowanie na dania bezglutenowe.
We „Flaminii” można więc zjeść pizzę lub pasty bezglutenowe. Przepis na
bezglutenowe ciasto do pizzy pochodzi
oczywiście z Włoch. Jest ono przygotowywane ze sprowadzanej stamtąd specjalnej mieszanki mąk. Na życzenie gości
szefowie kuchni przygotowują we „Flaminii” również pasty bezglutenowe.
O tym, że pizza czy pasty bezglutenowe są bliskie wersjom klasycznym dowodzi fakt, że dania w tej odsłonie cieszą się popularnością od pierwszych
dni działalności trattorii. Cieszą się one
ogromnym uznaniem gości, którzy
szczególnie ze względów zdrowotnych,
nie mogą spożywać dań zawierających
gluten.
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Pijarzy na pięknym brzegu
Dzisiejszy Żoliborz jest postrzegany jako doskonałe miejsce do życia.
Spokojna dzielnica, kojarzona głównie z zielenią i cichymi zaułkami,
gdzie można odpocząć od zgiełku centrum miasta i zrelaksować się
w otoczeniu urokliwej architektury. Wydawać by się mogło, że nazwa
Żoliborz jest z nami od zawsze. Jest tak oczywista i naturalna, że mało
kto zastanawia się dziś, kiedy i w jakich okolicznościach powstała.
AUTOR TEKSTU: BARTŁOMIEJ WANCERZ
Prawdopodobnie większość obecnych mieszkańców Żoliborza słyszała, że
nazwa dzielnicy wywodzi się od francuskiego „joli bord” – czyli w dosłownym
tłumaczeniu „piękny brzeg”. Skąd właściwie wzięło się to określenie, które już na
stale wpisało się w warszawski krajobraz?
Mianem „Joli Bord” określano posiadłość należącą do zakonu pijarów, położoną w miejscu, gdzie dziś znajduje
się Cytadela Warszawska. Pijarzy, czyli Zakon Kleryków Regularnych Ubogich
Matki Bożej Szkół Pobożnych, przybył
do Warszawy w 1642 roku z terenów
dzisiejszych Czech. Uciekając przed
zawieruchą wojny trzydziestoletniej,
w Warszawie spotkali się z przychylnością króla Władysława IV, który właściwie już od roku 1632 zabiegał o sprowadzenie zakonników z tego zgromadzenia do Polski. W dawnej Warszawie pijarzy byli znani przede wszystkim
dzięki prowadzeniu szkoły Collegium
Nobilium przy ulicy Miodowej.
Szkoła przy ulicy Miodowej została założona w 1740 roku z inicjatywy
księdza Stanisława Konarskiego. Warto
wspomnieć, że o mały włos, ta nowoczesna jak na tamte czasy placówka oświatowa, powstałaby w Wilnie, a nie w Warszawie. Jak to jednak zwykle bywa, bieg
historii mogą zmienić zupełnie nieocze-

kiwane wydarzenia. Stanisław Konarski szykował się już do wyjazdu z Radomia do Wilna, gdzie miał otworzyć nową
szkołę, jednak niespodziewanie dostał
polecenie objęcia rektoratu kolegium pijarskiego w Warszawie. Tym sposobem
nowoczesny ośrodek, w którym kształciła się szlachecka młodzież, powstał właśnie w obecnej stolicy Polski.

Placówka słynęła przede wszystkim
z obywatelskiego wychowania, które miało na celu wyeliminowanie stereotypowych szlacheckich wad takich
jak warcholstwo czy pycha oraz powszechnego wśród szlachty przekonania, że osiągnięcie bogactwa jest jedynym celem i pragnieniem w życiu człowieka. Nauka w Collegium Nobilium, nie
była rzeczą prostą. Obowiązywały tu
rygorystyczne zasady, a uczniowie byli
poddawani surowej klasztornej dyscyplinie. Poza okresem wakacji wyjazdy
do rodzinnego domu czy wyjścia z rodzicami na publiczne widowiska były
niemal niemożliwe.
Pod koniec lat 50. XVIII wieku, Stanisław Konarski wraz z ówczesnym rektorem – księdzem Augustynem Orłow-

skim zauważyli, że uczniowie nie mają
wystarczającego dostępu do świeżego i zdrowego powietrza, zwłaszcza
w okresie letnim. Z tego też powodu
podjęto kroki związane z zakupem parceli poza ówczesnymi granicami miasta, w miejscu, gdzie dziś znajduje się
Cytadela Warszawska. W pierwszych
latach działalności letniska dla uczniów
teren był jedynie dzierżawiony przez
zakonników. Później jednak został zakupiony od przychylnego pijarom stolnika warszawskiego – Melchiora Szymanowskiego. Posiadłość była malowniczo
położona między wąwozem niewielkiej rzeczki Bełczącej, a skarpą Wiślaną,
w bliskim sąsiedztwie ówczesnych koszar Gwardii Pieszej Koronnej.
Na terenie konwiktu zakonnicy najpierw wznieśli niewielki letni pałacyk
z mieszkaniami przeznaczonymi dla konwiktorów i nauczycieli. Dodatkowo stworzyli słynne ogrody położone na tarasach
od strony Wisły, które właśnie określano
mianem „Joli Bord”, spolszczonym później do „Żolibor” od którego wywodzi się
dzisiejsza nazwa dzielnicy Żoliborz. Warto
posłużyć się tu cytatem z planu Konwiktu Żoliborskiego z XIX wieku: Żolibor i w
nim konwikt Xięży Pijarów założony przez
Stanisława Konarskiego przy Miodowej
ulicy r: 1744 przeniesiony w to przyjemne mieysce r: 1807.
Pałacyk Letni został zaprojektowany prawdopodobnie przez Jakuba Fontanę, który już wcześniej pracował dla
zakonu pijarów, wykonując na ich zlecenie inne projekty budowlane m.in.
budynek Collegium Nobilium przy ulicy Miodowej.
Konwikt pijarów wraz z otaczającymi ogrodami był w kolejnych latach
systematycznie
przebudowywany
i rozbudowywany. Stworzono charakterystyczną reprezentacyjną aleję obsadzoną lipami i kasztanami, wybudowano kuchnię wraz z piekarnią, wznie-
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siono oficyny z kolejnymi mieszkania- kich gmachów, a jedynie je przebudomi, stajnię oraz wozownię. U schyłku wali i zaadaptowali na własne potrzeby.
XVIII wieku wybudowano także muro- Dzięki temu, do naszych czasów, ostał
wany młyn i oranżerię, a teren konwik- się przede wszystkim Pałacyk Letni –
tu został ogrodzony murem.
zwany także Pałacykiem Joli Bord, czyNa początku XIX wieku gmach Col- li pierwsza budowla wzniesiona na tym
legium Nobilium przy ulicy Miodowej terenie przez pijarów, ale także Dom
został zajęty przez wojska francuskie Długi oraz dawna kaplica szkolna.
i przeznaczony na lazaret. W związku
Na sam koniec warto przytoczyć
z tym szkoła pijarów została przenie- fragment utworu Piotra Celestyna Tysiona na stałe do dotychczasowej let- szyńskiego pt. Rozrywki Potrzebne:
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OSTEOPOROZA
„cichy złodziej kości”
Czy wiesz, że wykonując badanie DXA
możesz zapobiec złamaniom?
Jest ono uważane za najdokładniejszą,
sprawdzoną technikę oceny
gęstości mineralnej kości.
Badanie nie wymaga przygotowania
i skierowania.

Jesteśmy prekursorami
w diagnostyce osteoporozy.
Warszawa
ul. Elbląska 14
22 812 40 40
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MIASTO ŻOLIBORZ

CZY PRZEBUDOWA ULICY RYDYGIERA
ZNAJDZIE SWÓJ SZCZĘŚLIWY FINAŁ?
Mija rok od podpisania umowy na prace związane z przebudową ulicy
Rydygiera. Ten przełomowy moment miał miejsce po siedmiu latach od
momentu przygotowania inwestycji. Z pracami zwlekano ze względu na
prowadzone wówczas prace budowlane, a w późniejszym czasie problemem
był brak pieniędzy.
AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK
Prace wreszcie ruszyły w październiku ubiegłego roku. Na liczącym ponad 600 metrów odcinku, do tej pory
obowiązuje tymczasowa organizacja
ruchu, a mieszkańcy ulicy Rydygiera
z utęsknieniem wyczekują powrotu autobusu linii 221, dojeżdżającej do stacji
metra Dworzec Gdański. Inne autobusy kursujące w okolicy, stoją w korkach
na objazdach.
Jak informuje Urząd Dzielnicy Żoliborz, wykonawca na czas zgłosił inwestycję do odbioru, odbył się przegląd,
a następnie, po usunięciu wszystkich
wskazanych wad i usterek, podpisano
protokół odbioru.
Mimo to na przebudowywanym
odcinku nadal obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, stoją ignorowane znaki zakazu wjazdu, linia 221 dojeżdżająca do Dworca Gdańskiego nadal jest zawieszona, a wybudowane
zatoki wykorzystywane są przez kierowców jako parking. Z kolei na skrzyżowaniu z ulicą Matysiakówny kierowcy są zdezorientowani, przez co
dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Dlaczego na ulicy Rydygiera nadal obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, którą wprowadzono na czas
przebudowy?
„Wynika to z faktu, że do wykonania
pozostaje ciągle przebudowa północnej strony ulicy Rydygiera na odcinku
od ulicy Przasnyskiej do ulicy Anny German, za którą odpowiada deweloper –
spółka Ruscus.” – informował w oficjalnym komunikacie Urząd Dzielnicy Żoliborz. Deweloper, wedle umowy na realizację prac, ma na to czas do końca
roku.
W maju spółka „Ruscus” informowała, że „po 10 latach od zawarcia
umowy na tyle zmieniły się okoliczności faktyczne, warunki techniczne oraz
zakresu prac jaki miałby być wykonany, że przebudowa ulicy Rydygiera wy-

maga uprzedniej zmiany treści umowy
z zarządcą drogi”.
O stan realizacji prac na fragmencie ulicy Rydygiera, na odcinku od ulicy
Anny German w kierunku Przasnyskiej
pytała, składając interpelację, żoliborska radna Izabela Rychter. W odpowiedzi czytamy: „Od 2019 roku trwają rozmowy ze spółką „Ruscus” odnośnie wykonania ww. zakresu robót oraz uzgodnienia i podpisania aneksu do ww. umowy, w celu realizacji zadania wg projektu opracowanego na zlecenie Dzielnicy
Żoliborz, ponieważ Spółka do tej pory
nie przedstawiła swojego projektu,
mimo że miała taki obowiązek. Prowadzone negocjacje dotychczas nie przyniosły rezultatu, pomimo wykazywanego zainteresowania podpisaniem umowy na roboty budowlane z obecnym
wykonawcą przebudowy ulicy Rydygiera. Spółka nie podpisała aneksu i nie
przystąpiła dotychczas do realizacji zadania”.
Na obecnie rozkopanym fragmencie chodnika od ulicy Anny German
w kierunku Przasnyskiej, w przyszłości
ma stanąć przystanek autobusowy.
„Dopiero po zakończeniu prac będących w zakresie dewelopera, będzie
możliwe wprowadzenie stałej organizacji ruchu, która obowiązywała przed
rozpoczęciem inwestycji. Jednakże,
mając na uwadze potrzeby mieszkańców, realizowane są prace mające na
celu szybsze przywrócenie komunikacji miejskiej na wyremontowany odcinek ulicy Rydygiera” – czytamy w oficjalnym komunikacie urzędu.
– Złożyliśmy w Biurze Polityki Mobilności i Transportu dokumenty z projektem nowej tymczasowej organizacji
ruchu na ulicy Rydygiera, która umożliwi przywrócenie linii autobusowych
na starą trasę, pomimo nieukończenia
przez dewelopera prac na części ulicy. Mamy nadzieję, że najpóźniej w dru-

giej połowie września mieszkańcy będą
mogli już korzystać z autobusu – mówi
cytowany Paweł Michalec, burmistrz
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Niezależnie od postępu prac na ulicy Rydygiera, na odcinku od ulicy Anny
German w stronę ulicy Przasnyskiej, jesienią będzie realizowany projekt nasadzeń. Do momentu, kiedy obecnie rozkopany fragment chodnika nie będzie
ukończony, prace polegające na uzupełnieniu zieleni w tym miejscu nie odbędą się. Nowe rośliny znajdą się na wysokości obecnie realizowanej inwestycji
mieszkaniowej w chwili, gdy zostanie
ona ukończona.
Kwestia zieleni była najbardziej
burzliwym tematem wśród mieszkańców przed rozpoczęciem prac. Wedle
pierwszej koncepcji wzdłuż ulicy Rydygiera miały rosnąć niskie klony kuliste
i wiśnie. Po protestach zarząd zobowiązał się do posadzenia 35 wysoko rosnących drzew. Szpaler drzew wpisujących
się w estetykę Żoliborza mają tworzyć 24 Platany klonolistne Pyramidalis
i 11 Platanów klonolistnych. Dodatkowo, całość uzupełni ponad 4,2 tysiące
sztuk krzewów. Będą to między innymi: Pęcherznica klonolistna, Dereń kanadyjski, Trzcinnik ostrokwiatowy czy
Krzewuszka cudowna.
Z powodu remontu trzeba było wyciąć drzewa. Na początku sierpnia pod
topór poszło kolejne drzewo. W szczegółowej ekspertyzie czytamy między
innymi, że w koronie na konarach i pniu
są rany zrastające, słabo zrastające
i niezrastające, a system korzeniowy
w wyniku prac drogowych został silnie
zredukowany.
W styczniu pisaliśmy na temat sposobu prowadzonych prac, które ocenił
wówczas Jarema Rabiński, przedstawiciel Federacji Arborystów Polskich. Według niego doszło do wielu zaniedbań
przez wykonawcę. Na placu budowy widać było pourywane korzenie i połamane gałęzie. Jak długo pożyją pozostałe
drzewa, choćby te na wysokości żłobka, gdzie wykonano wykop pod ścieżkę
rowerową? To okaże się na przestrzeni najbliższych lat. Jak ocenił wówczas
po sposobie prowadzonych prac Jarema Rabiński, mają one nikłe szanse na
długowieczne życie.

Z miłości
do sushi

Zamow on-line na
www.tensushi.pl
lub telefonicznie
667 678 744, 537 46 46 46
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PREZENTACJA

CASHBACK – NOWOŚĆ
W WESTFIELD CLUB
Zyskaj nawet 150 PLN
zwrotu rocznie!
SZCZEGÓŁY NA

club.westfieldarkadia.pl

