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TYM ŻYJE ŻOLIBORZ

Epidemia nabiera tempa,
a w Szpitalu Bielańskim
zaczyna brakować
respiratorów.
Z Żoliborza do Arkadii
– rusza budowa kładki.
Ogłoszono wyniki budżetu
obywatelskiego, drzewa
w Sadach Żoliborskich
zdobywają najwięcej głosów.
Mieszkaniec Bielan
zatrzymany przez policję,
chciał sprzedać cenne
dokumenty.
Koronawirus i rynek
mieszkaniowy, ceny mieszkań
cały czas rosną.

więcej na

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

www.gazetazoliborza.pl
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MACIEJ ORŁOŚ ZNOWU NADAJE,
TYM RAZEM W NOWYM ŚWIECIE
JAK ROZWIJAMY KOMPETENCJE
PRZYSZŁOŚCI W ACADEMY INTERNATIONAL
NO I RUSZYLIŚMY!

PROSENIORSKIE BIELANY

WPŁAW PRZEZ ZATOKĘ GDAŃSKĄ
PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA, CZYLI TYSIĄCE
SMAKÓW W JEDNEJ STREFIE GRAND
KITCHEN NA TERENIE WESTFIELD ARKADIA
KLINIKA STOMATOLOGICZNA Z WYJĄTKOWĄ
FILOZOFIĄ PRACY I LECZENIA
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA
ŻOLIBORZU – RUSZAJĄ KONSULTACJE
„FRAME” TO SALON OPTYCZNY NA ŻOLIBORZU,
KTÓRY ZADBA O TWÓJ PUNKT WIDZENIA
WIELKI WYBUCH

Ścieżka rowerowa nie jest dla dzieci!

Mateusz Durlik
Redaktor naczelny
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Infrastruktura rowerowa na Żoliborzu z każdym rokiem jest coraz bardziej rozbudowana i cieszy się zainteresowaniem coraz większej grupy użytkowników
dwóch kół. Nierzadko można na nich zaobserwować
młodszych amatorów rowerów czy, co gorsza, hulajnóg. Ścieżkami rowerowymi podróżują, oprócz rowerzystów, również ludzie z wózkami dla dzieci, rolkarze
czy deskorolkarze .
Ścieżką rowerową nie mogą jeździć dzieci do lat 10,
które przez prawo traktowane są jako pieszy i powinny poruszać się po chodniku. Hulajnogi, rolki czy
deskorolki są na ścieżkach rowerowych całkowicie
zakazane i choć trwają prace nad zmianą przepisów,

to w obecnej chwili za obecność któregokolwiek z wyżej wspomnianych, użytkownikowi lub w przypadku
dziecka – opiekunowi, grozi mandat w wysokości od
50 do 100 złotych.
Pamiętajmy też o tym, że rowerzyści mogą warunkowo korzystać z chodnika w sytuacji, w której ruch na
jezdni obok chodnika jest szybszy niż 50km/h, a chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości i brakuje wydzielonego pasa dla rowerzystów. Dodatkowo w przypadku, kiedy warunki pogodowe mogą powodować
realne zagrożenie dla zdrowia (wiatr, śnieg, deszcz,
gołoledź czy mgła.
Uważajmy na siebie!

LUDZIE ŻOLIBORZA
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LUDZIE ŻOLIBORZA
Maćku, jak długo mieszkasz na Żoliborzu?
Krótko. Właściwie nie wiem czy należy mi się ten wywiad. Jestem tutaj od
ponad półtora roku, ale na usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że wcześniej
przez wiele lat mieszkałem na samej granicy. Bo co prawda administracyjnie było
to Śródmieście, ale z okien widziałem Żoliborz.
A dlaczego zdecydowałeś się na
Żoliborz?
Mimo że mieszkałem obok, to Żoliborz był mi bliski. Mam tu wielu znajomych, z którymi często spotykałem się
na placu Inwalidów, gdzie zawsze dużo
się działo. I tak ciążyłem w tę stronę... Na
Potockiej, na kortach grywam w tenisa.
Mamy park Żeromskiego i plac Wilsona,
gdzie spotykam się z różnymi ludźmi, jest
też kino „Wisła”. To wyszło w sposób naturalny i nie ma co dorabiać ideologii. Teraz mam tak nawet, że jak ze Śródmieścia
wracam na Żoliborz, to mniej więcej od
Dworca Gdańskiego mam takie poczucie
„a ok, no dobra jestem w domu”.
Jakie są twoje ulubione miejsca na
Żoliborzu?
To oczywiście wszelkie uliczki Starego
Żoliborza, z każdej strony. Są kapitalne.
Można tam chodzić na spacery. To jest
taka chwila oddechu, coś bardzo przyjemnego dla oczu, dla zmysłów w ogóle.
Plac Inwalidów, plac Wilsona, różne miejsca gdzie się spotykamy ze znajomymi.
Lubię jeszcze rejon blisko Teatru Komedia.

Maciej Orłoś
AUTOR WYWIADU: MATEUSZ DURLIK

Fot. Monika Olszewska

znowu nadaje,
tym razem
w „Nowym Świecie”

Przez dwadzieścia pięć lat pracowałeś w Teleexpressie. Czym teraz
zajmujesz się zawodowo?
Jest takie pojęcie dywersyfikacji i kilku filarów, na których się stoi. Jak jeden
filar się chwieje, to można się przerzucić
na drugi. Teraz mamy pandemię, więc
jest to dodatkowy element utrudniający
zadanie. Ze starych, tradycyjnych mediów przerzuciłem się na nowe. Mam
kanał na YouTubie i prowadzę audycję w internetowym radiu „Nowy Świat”.
Współpracuję z firmą Eko Cykl, z którą
od dwóch lat realizujemy program „Ty
śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce”.
Każdy odcinek dotyczy jakiegoś ważnego wątku dotyczącego ekologii. Cykl
jest dostępny między innymi na moim
kanale na YouTubie i na Wyborcza.pl.
Prowadzę szkolenia z zakresu wystąpień publicznych. Ze względu na pan-

demię najmniej działam teraz eventowo,
choć i imprezy zdarzają się coraz częściej, czasem w wydaniu hybrydowym.
Najważniejszy jednak jest teraz dla mnie
program „W Telegraficznym Skrócie”,
dostępny na moim kanale na YouTubie
oraz na fanpage’u na FB.
A jak twoje dzieci czują się na Żoliborzu?
Te moje dzieci, które są z nami na Żoliborzu to mają siedemnaście i dwadzieścia lat. Widzę, że czują się tu świetnie.
Tu jest taka… dobra atmosfera, życie towarzyskie. Zwłaszcza upodobały sobie
skwer Kompani AK „Żniwiarz” na tyłach
kina „Wisła”, na tyłach placu Wilsona.
Tam gdzie była tęczowa ławeczka.
Tak. Ona w gruncie rzeczy nie była
tak jednoznacznie tęczowa, była kolorowa. Potem pojawiły się inne propozycje
artystyczne na tych ławeczkach, ale ich
też już nie ma. Ławeczki znów są zgniło-brązowe. Obok jest park Żeromskiego i tam jest Prochownia, która ma świetną atmosferę i energię. Blisko jest także piękny park Kępa Potocka. Wcale się
nie dziwię moim dzieciom, że czują się tu
dobrze. Blisko jest centrum miasta, a jednocześnie jest tak trochę z boku – cisza,
dużo zieleni. Jest super.
A teraz bym chciałbym troszkę bardziej wejść w twoją przeszłość.
No ładnie, zaczyna się.
Musi być. Ten Teleexpress twój.
Cały czas jak odwrócę głowę, nie
patrzę na ciebie i słyszę twój głos
to mam wrażenie, że Teleexpress
leci. Spędziłeś tam dwadzieścia
pięć lat i odszedłeś po zmianie władzy. Z bólem serca najpewniej.
No tak, z wielkim bólem serca, bo
wiesz, dwadzieścia pięć lat to… można
porównać z taką sytuacją, że ktoś gdzieś
mieszka dwadzieścia pięć lat, ma swoje
miejsce na ziemi i po takim długim czasie, po ćwierćwieczu musi je opuścić. Myślę, że każdy, kogo to spotyka, przeżywa
to mocno i potem szerokim łukiem omija to miejsce, żeby się nie zastanawiać, co
tam się teraz dzieje, jak to mieszkanie zostało przemeblowane.
Nie próbowali cię zatrzymać?
Owszem, próbowali mnie zatrzymać i było takie zdziwienie, że
o co właściwie chodzi? Że dlaczego ja
chcę… nikt tam mnie nie traktował na
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zasadzie takiego zgniłego jaja, że dobrze, że nam dziękuje, to my nie musimy tego robić. Ja nie byłem w tej grupie osób, którym po nastaniu dobrej
zmiany od razu podziękowano. Z czego to wynikało? Myślę, że nigdy nie
byłem mocno zdefiniowany politycznie. Również dlatego, że Teleexpress
był zawsze dalej od polityki niż inne
programy, ale też nie chciałem być
zdefiniowany politycznie, bo uważałem, że jeżeli ktoś prowadzi program
informacyjny, to widzów nie za bardzo
interesują poglądy tego człowieka. On
– widz – ma sobie wyrobić swoje poglądy na podstawie tego, czego się
dowiaduje w mediach. Krótko mówiąc,
to dla mnie było takie abecadło, taka
podstawa pracy w programie informacyjnym. Ja mam być od tej strony politycznej transparentny, przezroczysty.
Ja tylko przekazuję informacje.
No to czemu nie udało im się ciebie
zatrzymać?
No bo czułem, że powinienem
odejść, że to już przestaje być moje
miejsce mówiąc ogólnie, że tam się nie
będę dobrze czuł, że to idzie w stronę, która mi nie odpowiada jeśli chodzi
o styl, dobór informacji, chowanie pewnych informacji. Prowadzenie programu
informacyjnego w dużym stopniu polega na uczciwym podejściu do tego zawodu, do widzów i do samych siebie.
Wychodzimy z założenia, że program
informacyjny powinien być maksymalnie
obiektywny, zwłaszcza w mediach publicznych. Ja wiem, to może brzmi abstrakcyjnie, jak czysta teoria, ale tak to
powinno wyglądać. Staramy się, jesteśmy niedoskonali, nie zawsze wszystko
wychodzi idealnie, ale staramy się układać program jak najbardziej obiektywnie, myśląc cały czas o widzach. Chcemy być uczciwi wobec nich. A w mediach elektronicznych, zwłaszcza w telewizji, bardzo dużo zależy od różnych
rzeczy: od długości materiałów, od tego
jakie są ujęcia, jak długie są setki różnych
osób, jakie są setki dobrane. Naprawdę,
to w największym stopniu zależy od ludzi tworzących program, od tego co
mają w głowach i tego jakie mają myślenie o takim właśnie maksymalnie uczciwym dziennikarstwie. Oczywiście zależy
to również od systemu, bo jeżeli masz
jednego dziennikarza, który chce pracować uczciwie, ale działa w systemie, który mu to uniemożliwia, bo jego szefowie
myślą inaczej, bo polityka bierze górę,

LUDZIE ŻOLIBORZA
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to ten jeden dziennikarz, czy nawet grupa, nie mają szans.
I spotkałeś się z tym?
Owszem. Stwierdziłem, że nie mam
szans walczyć z wiatrakami i kopać się
z koniem. Codziennie miałbym przychodzić do pracy zestresowany, patrzyć
w układ programu, tak zwanego szpigla,
czyli scenariusza i łapać się za głowę?
W tym 2015/2016 roku, od kiedy Jacek
Kurski został prezesem, tam się naprawdę zaczęło źle dziać. To znaczy, zawsze
w telewizji było tak, że jak się zmieniała sytuacja na scenie politycznej, to korytarze pustoszały. Wszyscy czekali na tzw.
„miotłę” i zastanawiali się, kogo ta miotła
zmiecie. Zawsze tak było. Ale to co wtedy – w 2015/16 się wydarzyło, było horrendalne. Ludzie przemykający z ponurymi minami, pod ścianami, rozglądający
się dookoła czy mogą coś komuś powiedzieć, czy nie mogą. Przypominały mi się
wtedy czasy, kiedy się robiło konspirację
za komuny. Wtedy człowiek się naprawdę rozglądał, ściszał głos, nie wykonywał
telefonów, bo mogły być na podsłuchu.
A czy w jakichś okolicznościach,
a jeśli tak to w jakich, byłby rozpatrywany przez ciebie powrót do Telewizji Polskiej, czyli do prowadzenia Teleexpressu?
Nigdy nie mów nigdy. To jest znane
i słuszne powiedzenie, ale gdyby tak to
ocenić procentowo, to widziałbym tylko
dziesięć procent szans, z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy powód – jestem już gdzie indziej, patrzę do przodu,
mam swoje projekty i działam w nowych
mediach. Muszę powiedzieć, że bardzo
mi się podoba ta wolność, której doświadczam. Czyli że jak ja realizuję materiały na mój kanał na YouTube, to polegam na moim własnym poczuciu uczciwości, stylu. I to jest nieprawdopodobne.
Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem. Do tego realizuję różnego rodzaju
projekty biznesowe.
reklama

Teraz jesteś w radiu „Nowy
Świat” i to jest zupełnie
nowa rzeczywistość. Powiedz mi, jak ci się tam od
bladego świtu działa?
Działa mi się, zaskakująco
dla mnie samego, dobrze, jeżeli chodzi o ten kontekst pory
dnia.
A więc jednak?
Mówić w miarę składnie i sensownie między 6
a 10 rano, to nigdy nie było dla
mnie oczywiste. A teraz nagle
robię to dwa razy w tygodniu
i to jest wyzwanie! Atmosfera
podczas tej audycji jest doskonała. Mam świetne otoczenie.
Pracują tam wspaniali wydawcy, realizatorzy, komentatorzy.
Tam po prostu dzieje się dużo
dobrego i te cztery godziny
upływają bardzo szybko. Czuje się tam energię, czuje się,
że to jest radio, którego ludzie
słuchają i to dosyć intensywnie
i na dużą skalę.

PREZENTACJA

Co wolisz?

• Kawa czy herbata?
rbaty.
Kawa nie wyklucza he
• Kawa czy herbata?
Kawa.
• Lato czy zima?
a.
Jeśli na nartach, to zim
• Tusk czy Kaczyński?

I na koniec chciałem się
ciebie jeszcze zapytać
o to, co byś robił w życiu
gdybyś nie zajął się dziennikarstwem, od którego
zacząłeś w zasadzie swoją karierę?
Jestem po studiach teatralnych, czyli po Akademii Teatralnej w Warszawie.
Masz na swoim koncie kilka filmów…
Tak, ale wiesz, to było tak
dawno, że… nie to, że „nieprawda”, „dawno i nieprawda”, ale dawno, bardzo dawno i po prostu poszedłem w inną stronę. Pewnie gdybym
nie poszedł w tę stronę, to bym coś
robił teatralnie. Może zostałbym re-

Bloody hell…
• Tusk czy Kaczyński?
mediów
Jako człowiek nowych
z Tuskiem .
więk szy kontakt mam
eście?
• Żolibor z czy Śródmi
ódmieściu.
Żolibor z, ale bliski Śr
?
• Mięso czy warzywa
nie.
Warzywa, zdecydowa
• Piwo czy wino?
ogóle jest
Aż mnie zatkało, że w
dowanie
takie pytanie, ale zdecy
wino.
• Woda czy sok?
Woda.
?
• Rower czy bieganie
Rower.
?
• Horror czy komedia
Komedia.
• Prawica czy lewica?
Środek.

żyserem teatralnym? Myślałem o studiach reżyserskich. Może… Wiesz co?
Nie wiem, bo aktorstwo, to jest trudna dziedzina, która nie gwarantuje żadnych sukcesów.
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JAK ROZWIJAMY

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
W ACADEMY INTERNATIONAL
Widzimy, jak życie szybko się zmienia. Technologia rozwija się w zawrotnym
tempie. To, co było wielkim odkryciem dzisiaj, za kilka lat stanie się
powszechnie używane. Na miejsce problemów, z jakimi mierzyliśmy
się wczoraj, przyjdą nowe, całkiem inne. Warto przygotować dzieci na
przyszłość w taki sposób, aby radziły sobie zawsze i wszędzie, a cały
świat traktowały jak pasjonujące wyzwanie. Takie przygotowanie zmieni
się w otwartą drogę do osiągania sukcesów w życiu osobistym oraz
zawodowym.
Jako dorośli już ludzie, zderzyliśmy się z rzeczywistością, na którą nie byliśmy w pełni przygotowani. Obserwowaliśmy otoczenie, które zmagało się z brakiem
pewności siebie, nieumiejętnością wykorzystywania swojej wiedzy oraz nieporadnością względem
nowych technologii. Nasze pokolenie uczyło się tak naprawdę tych ważnych rzeczy zbyt późno, często tracąc nadzieję i czas. Dlatego w naszych
działaniach wprowadziliśmy innowacyjne zmiany. Stworzyliśmy autorskie programy, dzięki którym dzieci, uczniowie
mają szansę na co dzień praktykować
swoje umiejętności. Poprzez rozwijanie
kompetencji takich jak samodzielność,
umiejętność współpracy, odpowiedzialność, kreatywność, elastyczność
do zmian czy krytyczne myślenie, zdobywają doświadczenie jak radzić sobie
na każdym etapie życia, bez względu
na okoliczności. Dla nas najważniejsza
jest codzienna, systematyczna i spójna
praktyka, bo wiemy, że ćwiczenie czyni mistrza. A sukcesy, które przyjdą, są
dla nas „pozytywnym efektem ubocznym” codziennej pracy dziecka, ucznia.
Zależy nam, żeby każde z nich, umiało dotrzeć do wewnętrznej motywacji. Chcemy, aby zbudowało odporność
emocjonalną, która jest fundamentem
do stania się pewnym siebie człowiekiem. Jednakowoż ważna jest dla nas
także równowaga. Pewność siebie nie
powinna kształtować się w izolacji, dlatego w naszych działaniach nie zapominamy o wartościach i empatii.

Kompetencje przyszłości
motorem osiągania sukcesów
Kompetencje przyszłości to cechy,
które trzeba, zwłaszcza w dzisiejszych
czasach, wspierać i rozwijać u dzieci, aby poradziły sobie one ze zmianami, które nadejdą. Globalizacja, automatyzacja, zmienny rynek pracy – te
wszystkie czynniki nie muszą oznaczać
tego, że dzieci zrezygnują z marzeń
i celów. Rozwijając kompetencje, dajemy im skuteczne narzędzia do sięgnięcia po swoje marzenia. Przygotowujemy na zmiany pokazując im, że nie są
one czymś złym, lecz normalnym.
Autorskie programy nauczania
kluczem do kompetencji
przyszłości
Kluczem do rozwijania kompetencji są nasze autorskie programy
nauczania. Dwujęzyczność, już od
wczesnych etapów dzieciństwa, pozwala na osiągnięcie biegłości w posługiwaniu się językiem obcym. Program rozwoju logicznego myślenia,

którego jednym z elementów są zajęcia szachowe dla wszystkich dzieci w wieku pięciu i sześciu lat oraz
w klasach 1-3, rozszerzona matematyka, realnie wspierają logiczne myślenie, otwierając naszym uczniom
drzwi do analizowania każdej sytuacji i wyciągania wniosków. Program
rozwoju osobowości „Jestem młodym liderem” rozwija cechy liderskie
oraz umiejętności miękkie. Pozwala odkryć własną moc. Uczy wyrażania swojego zdania i pokazuje, jak
zamieniać stres w siłę napędową.
Pomaga również uwierzyć w siebie, a także wykorzystywać swój
potencjał w osiąganiu wyznaczonych celów. Pozytywne przywództwo, zarządzanie zespołem –
to ważne kompetencje, które pozwolą odnosić sukcesy w życiu dorosłym.
Istotnym elementem wspierającym
naszą strategię jest cykliczne organizowanie konferencji TEDxKids@AcademyInternational.
Poza misją, strategią, odpowiednimi programami, budującą atmosferą
i indywidualnym podejściem, dzieci do
rozwoju kompetencji potrzebują także
osób, za którymi mogą podążać. Taką
rolę spełnia nasz wspaniały zespół nauczycieli i opiekunów. Każdy z nas jest
inny – ma swój temperament, charakter. Dlatego dopiero synergia wszystkich tych czynników oraz działań, które proponujemy naszym podopiecznym, jest motorem napędowym do ich
rozwoju. W bezpiecznym, twórczym
środowisku codziennie mogą rozwijać swoje kompetencje, osiągać sukcesy, a wszelkie zmiany traktować jak coś
fascynującego.
Wiemy, że każde dziecko rodzi się
z wielkimi możliwościami i chęciami. Od
25 lat pokazujemy naszym podopiecznym jak mogą być szczęśliwi. Dzisiaj
ten cel osiągamy poprzez rozwijanie
kompetencji przyszłości. Owocem naszej misji są ich sukcesy osiągane zarówno podczas edukacji, jak i w późniejszym życiu zawodowym.

TYM ŻYJĄ BIELANY
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NO I RUSZYLIŚMY!
Nowy sezon w Bielańskim
Ośrodku Kultury rozpoczął się
5 września. Odbył się wówczas
Dzień Otwarty Ośrodka,
zainaugurowany magicznym
pokazem przygotowanym przez
jednego z najlepszych polskich
iluzjonistów – Rafała Mulkę.

Nie zabrakło również atrakcji dla fa
nów motoryzacji. Kultowym autobu
sem, tak zwanym „ogórkiem” wszy
scy obecni odwiedzili dwa adresy: filię
BOK-u na ul. Estrady 112 i Miejsce Ak
tywności Lokalnej ul. Samogłoski 9A,
gdzie na pasażerów czekały niespodzianki. Dzień Otwarty na Goldoniego
zwieńczył niezwykły koncert zespołu
Old Jazz Band.
Rozpoczęciu sezonu towarzyszył
duży niepokój związany z panującą
obecnie sytuacją. Na szczęście widzo
wie Bielańskiego Ośrodka Kultury są
niezawodni. Po wielu tygodniach izolacji
społecznej każdy chciał bezpośrednie
go kontaktu ze światem sztuki, ponie
waż nic nie zastąpi spotkania z artysta
mi i kulturą w czasie rzeczywistym. Dla
tego działamy i zapraszamy do kame
ralnej przestrzeni teatralnej Bielańskie
go Ośrodka Kultury (oczywiście przy
zachowaniu obowiązujących procedur
sanitarnych). Jakie wydarzenia czekają na wszystkich spragnionych kultury?
W październiku przygotowaliśmy
między innymi dedykowany najmłod
szym koncert Ani Brody, wokalistki ob
darzonej niezwykłym, wyrazistym gło
sem, mistrzyni gry na cymbałach wi
leńskich. W trakcie wydarzenia usłyszy
my piosenki związane ze światem roślin, zwierząt i gier dla dzieci. (4.10,
g. 12:30).

Nie zapomnieliśmy też o małych łow
cach przygód! Wydarzenie „Podróżnicz
ek w Azji”, to okazja do poznania zwy
czajów i tradycji Chin, Indonezji, Kambo
dży i Tajlandii. (18.10, g. 12:30).
Na moli książkowych czeka w paź
dzierniku wieczór autorski z Barbarą
Okurowską Budrewicz, autorką powieści „Nieubogaceni”, którą część z Was
może znać za sprawą wakacyjnego AudioBOK-a – inicjatywy naszego Ośrodka. Wydarzenie będzie okazją do porozmawiania z pisarką, zakupu jej książki,
a także spędzenia wieczoru tak wyjątkowego jak historia opisana w prezentowanej książce. (4.10, g. 17:00).
Dla miłośników fotografii przygoto
wano wernisaż wystawy zdjęć Łukasza Szczepańskiego „Kosmos na
wyciągnięcie ręki”. To doskonała okazja
by przekonać się na własne oczy, czym
jest astrofotografia i jak kolorowy
może być wszechświat. (9.10, g. 18:00)
Na Bielanach swoje święto mają se
niorzy. W ramach Bielańskich Dni Se
niora, razem z Urzędem Dzielnicy Biela
ny, Bielański Ośrodek Kultury zaprasza
na recital Elżbiety Igras, której towa
rzyszyć będzie Tomasz Szwed i Robert
Osama. W trakcie „Koncertu na głosy i nastroje” artyści wykonają kilkanaście utworów przeplatanych zabawnymi anegdotami „z tamtych czasów”
i wzruszającymi wspomnieniami z lat
młodości. (7.10, g. 17:00 i 19:00).
W ramach Bielańskich Dni Seniora odbędzie się również koncert muzyki operetkowej w wykonaniu solistki
i kameralistki Lizy Wesołowskiej. (11.10,
g. 17:00 i 19:00).
Miłośnikom muzyki klasycznej pole
camy koncert w ramach „Festiwalu
Muzyki Kameralnej na Bielanach”. Sinfo
nia Academica zagra 10 października. W programie: Bach, Vivaldi, Haydn,

SanLuisTango i Magdalena Lechowska

Boccherini, Mozart, Strauss, Czyż.
(10.10, godz. 18.00)
Przed nami muzyczne perełki! Druga połowa października zapowiada się
międzynarodowo! Na bielańskiej scenie wystąpi argentyński zespół SanLuisTango, nominowany w 2016 roku
do USA Fox Music Awards w kategorii „Najlepsza inspiracja/fuzja folkowa”
za interpretację pieśni poety Roberta
Maño „Nasza tradycja”. Na polskich trasach koncertowych zespołowi towarzyszy Polka o latynoskiej duszy Magdalena Lechowska – jedyna polska wokalistka śpiewająca jak rodowita Argentynka. (17.10, g. 18:00).
W październiku wraca „Wieczór Mię
dzynarodowy”. Tym razem będzie on
poświęcony Bułgarii. Muzyczne wraże
nia zapewni duet wokalno-instrumen
talny – Anna Jurkiewicz i Anna Lan. Ar
tystki zaprezentują pieśni tradycyjne
z różnych zakątków Bułgarii w akompa
niamencie perkusjonaliów takich jak:
bęben obręczowy, tamburyn czy janczary. Zdjęcia z podróży po Bułgarii zaprezentuje podróżnik Krzysztof
Dworczyk. Dla śmiałków przygotowano quiz z nagrodami, a dla smakoszy
nie zabraknie bułgarskich przekąsek.
(24.10, g. 18.00).
Standardy swingowe z lat 30. i 40.
i subtelne rytmy brazylijskiej Bossa
novy – tak w skrócie można zapo
wiedzieć koncert „W rytmach Swingu
& Bossa Novy” w wykonaniu zespołu „Retro Orchestra”. Jego własny,
wyjątkowy styl muzyczny, to efekt
wyjątkowego składu zespołu, a także
niebanalnych, autorskich opracowań
przebojów „światowych ikon” muzyki.
(28.10, godz. 18.00).
Zapraszamy do BOK-u.
Informacje o biletach i wejściówkach na www.bok-bielany.eu

fot. Marta Rybicka

Dzień Otwarty

fot. BOK

PROSENIORSKIE BIELANY

Dzielnicę Bielany zamieszkuje
blisko 40 tysięcy seniorów. Od
lat ich potrzeby traktowane są
z szacunkiem i życzliwością. Wokół
nich zgromadziła się grupa ludzi,
stowarzyszeń i fundacji, które
przy wsparciu dzielnicy zapewniają
starszym mieszkańcom nie tylko
pomoc, ale organizują również czas
wolny. W połowie września Grzegorz
Pietruczuk, burmistrz Bielan, otrzymał
wyróżnienie za całokształt pracy na
rzecz osób starszych, przyznane przez
Warszawską Radę Seniorów.

– Nie byłoby tego wyróżnienia, gdyby
nie zaangażowanie wielu osób z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
w tym Ośrodków Wsparcia Seniora nr 1
i 2, Bielańskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i CRS Bielany. Od lat, wszyscy konsekwentnie organizują starszym
mieszkańcom nie tylko pomoc, ale również czas wolny – mówi Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy Bielany.
Dzielnica słynie m.in. z Bielańskiej
Akademii Seniora, która realizuje zadania określone w programie „Warszawa Przyjazna Seniorom”. Zajęcia mają na
celu aktywizowanie osób starszych, upowszechnianie oferty kulturalnej, sportowej i artystycznej. W Akademii nie brakuje wykładów, warsztatów, kursów, zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych a także
ogólnorozwojowych. Odbywają się także
spotkania z ludźmi sztuki, kultury, nauki,

a także wycieczki autokarowe, kursy doskonalenia pływania i nordic walking.
Życie seniora to także rozrywka.
W tym roku odbył się Bal Karnawałowy
Bielańskich Seniorów oraz Dzień Babci
i Dziadka. Organizowany jest także plebiscyt pt. „ Miejsce Przyjazne Seniorom”.
Prężnie działa także Rada Seniorów Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, która od
urzędu otrzymuje wsparcie organizacyjne i administracyjne, a także pomoc
w realizacji podejmowanych przez Radę
inicjatyw.
Poza Urzędem Dzielnicy Bielany swoje działania na rzecz seniorów podejmuje
także Ośrodek Pomocy Społecznej, który trzyma pieczę nad dwoma ośrodkami wsparcia dziennego dla seniorów –
w alei Zjednoczenia 13 oraz przy Wrze-

cionie 5A. W ramach ośrodków funkcjonują m.in. klub seniora, grupa wsparcia
i Świetlica dla Opiekunów i Osób Chorych
na Chorobę Alzheimera, Koło Dzielnicowe
Warszawa Bielany Związku Kombatantów
RP i BWP. W ramach pobytu dziennego
seniorzy korzystają z zajęć ruchowych
oraz zajęć aktywizujących, otrzymują
również śniadanie i dwudaniowy obiad.
W planach jest budowa Bielańskiego
Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Broniewskiego 56. W tym roku Zakład Gospodarowania Nieruchomości w Dzielnicy Bielany, w porozumieniu z dzielnicowym OPS, przygotuje projekt modernizacji budynku. Wykonawca przebudowy
ma być wyłoniony w przyszłym roku. To
będzie jeden z największych i najnowocześniejszych ośrodków w stolicy.

WPŁAW PRZEZ ZATOKĘ GDAŃSKĄ

Bielany górą na Extreme
Baltic Challenge! Burmistrz
Bielan Grzegorz Pietruczuk,
Paweł Szymanek – komendant
jednostki straży pożarnej przy
ul. Marymonckiej oraz bielańczyk
Marcin Siewierski przepłynęli
wpław Zatokę Gdańską. Królewską
trasę 18 kilometrów z Gdyni na Hel
pokonali na początku września
w 7 godzin i 7 minut.

Bardzo dobry wynik bielańskiego
teamu pływackiego to miesiące bardzo

wytężonych treningów. – W ubiegłym
roku plany startu pokrzyżowały problemy zdrowotne. Okazało się, że teraz
determinacja była jeszcze większa niż
wtedy. Po wielu miesiącach bardzo intensywnych przygotowań podjęliśmy
wyzwanie. Chciałbym podziękować Sebastianowi Karasiowi, który przez cały
czas nas inspirował, towarzyszył przy
treningach, przekazywał swoją wiedzę
mając przy tym ogromną cierpliwość
do nas – mówi Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.
Pokonanie 18 kilometrów zajęło
bielańskim pływakom 7 godzin i 7 minut. Przez ten czas byli pod stałym

nadzorem ratowników. Temperatura
wody wynosiła 17 stopni Celsjusza.
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PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA, CZYLI TY SIĄCE SMAKÓW W JEDNEJ STREFIE

GRAND KITCHEN NA TERENIE WESTFIELD ARKADIA
Na terenie Westfield Arkadia, w strefie Grand Kitchen
znajduje się wiele restauracji i miejsc, w których
swoje kulinarne gusta zaspokoją nawet najbardziej
wymagający klienci. Zaaranżowano ją w taki
sposób, aby zachęcać do spędzania czasu z rodziną,
przyjaciółmi czy do organizacji lunchów biznesowych.
Ta nowoczesna, pełna światła, naturalnego drewna
i miedzi przestrzeń utrzymana jest w jasnych,
przyjemnych barwach. W zależności od upodobań,
goście mogą wybrać się w podróż przez Europę aż
po dalekie zakątki świata. Słodko, słono a może
wytrawnie? Jesteście gotowi i głodni? To ruszamy.
Dla wielbicieli kuchni w stylu amerykańskim mamy doskonałą
propozycję od MAX Premium Burgers. Ta szwedzka marka proponuje klientom burgery najwyższej jakości a dodatkowo najszerszy
w branży wybór produktów wege i vegan. W naszej przestrzeni
jest także naleśnikarnia Lalka, gdzie znajdziemy propozycje w tradycyjnych smakach oraz inspirowane kuchnią orientalną. Nadziane
Pierogi to równie ciekawa opcja, która może stanowić gratkę dla
miłośników polskiej kuchni ale nie tylko. Oferują bogate menu pierogów w smakach z całego świata.
Miłośnicy francuskich klimatów odnajdą się w kawiarnio-piekarni
Cafe Vincent. Goście znajdą w jej ofercie m.in. śniadania i lunche,
a także duży wybór świeżego pieczywa i słodkich wypieków. Z kolei
sąsiedzki Kozaczok – restauracja ukraińska to miejsce, w którym
króluje prostota, naturalność i świeżość produktów. Ogromnym
atutem tego lokalu jest zróżnicowanie potraw, zależne od regionu
z którego dana potrawa się wywodzi. Barszcz ukraiński, żarkoje,
deruny, szuba – to tylko przedsmak ich propozycji.
Rodzinom z dziećmi oraz na nieformalne spotkania z przyjaciółmi
proponujemy Pizza Hut. Goście mają tam do dyspozycji tradycyjne
pizze w różnych odsłonach, a także nowe rodzaje sałatek. Mało czasu
na lunch? Tuż obok mieści się popularna, amerykańska kawiarnia
Starbucks. Poza bogatą ofertą pysznych napojów i przekąsek, można
tam podziwiać prezentacje alternatywnych metod zaparzania kawy.
Bardziej orientalnie? Czemu nie. Crème de la crème stanowi ekskluzywna Azia Concept, dwupoziomowy lokal z tarasem, w którym
klienci mają do dyspozycji restaurację japońską HANA SUSHI,
kuchnię chińską DIM SUM, kuchnię tajską NAI THAI, a także bar
Hana Sushi Express.
Kolejną ciekawą i orientalną pozycją na kulinarnej mapie Grand
Kitchen jest restauracja Tasty Food. To miejsce, które ma w sobie
motywy z wszystkich dalekich i bliskich zakątków świata. Zebrani
szefowie kuchni z różnych regionów przygotowują oryginalne
potrawy, według swoich tradycyjnych, rodzimych przepisów. Dzięki
kreatywności szefów kuchni konceptu z centrum Warszawy przeno-

simy się na gwarne azjatyckie ulice, przepełnione zapachem egzotycznych przypraw lub na gruzińską suprę z winem i muzyką.
Na terenie Westfield Arkadia, choć już poza strefą Grand Kitchen,
można skosztować pysznych dań w komfortowych wnętrzach trzech
innych restauracji. Trattoria Italia, pierwsza z nich, to esencja
kuchni włoskiej połączona z niezwykłym wystrojem, tworząca namiastkę barwnej i gwarnej włoskiej prowincji w centrum Warszawy.
Oryginalne, importowane składniki, włoskie przepisy i zdrowa
kuchnia pozbawiona sztucznych dodatków to ich charakterystyka
i ogromny atut.
Street, druga propozycja, to typowo racingowa restauracja. Unikalny
wystrój oraz bardzo bogate i różnorodne menu to cechy, które ją

wyróżniają. Specyficzne wnętrze wyraźnie inspirowane motoryzacją
oraz bogata karta dań kuchni śródziemnomorskiej zdobyły już wielu
amatorów.
Na końcu naszej restauracyjnej listy dumnie prezentuje się restauracja Bierhalle. To oryginalny koncept łączący w sobie smak piwa przygotowywanego w lokalu z wyśmienitą kuchnią inspirowaną Polską
i Bawarią. Główną atrakcją tego miejsca jest możliwość obserwowania całego procesu warzenia piwa dzięki unikatowej warzelni wykonanej ze szkła.
Spotkajmy się w na pysznym lunchu czy słodkim śniadaniu w naszej
komfortowej strefie Grand Kitchen lub poza nią w Westfield Arkadia,
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Mamy dla Was miłą wiadomość, właśnie w tym wydaniu „Gazety
Żoliborza”, znajdziecie kupony do większości restauracji w naszym
centrum handlowym z atrakcyjnymi rabatami, które można zrealizować do 31 października.
Dodatkowo, po ściągnięciu aplikacji Westfield Club na swój telefon,
nasi goście stają się członkami wyjątkowego programu lojalnościowego, w ramach którego wprowadzona została innowacyjna możliwość otrzymywania zwrotu części pieniędzy wydawanych na zakupy
także w strefie restauracyjnej Westfield Arkadia. Dzięki funkcji
CASHBACK, zbierając punkty, można otrzymać nawet 150 złotych
zwrotu za zakupy rocznie, automatycznym przelewem, prosto na
swoje konto bankowe. Co więcej, punkty za zakupy zliczają się same!
Więcej na https://club.westfieldarkadia.pl/
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KLINIKA STOMATOLOGICZNA

Z WYJĄTKOWĄ FILOZOFIĄ

PRACY I LECZENIA
W pełni zdrowa jama ustna to nie tylko wyleczone zęby, o czym przekonują specjaliści z kliniki
stomatologicznej „Odonto” działającej na Żoliborzu. To miejsce, które wyróżnia się przede
wszystkim holistycznym podejściem w leczeniu i opiece nad pacjentem.

jest ścisła specjalizacja w zakresie leczenia pacjentów z dentofobią i tymi metodami się inspirujemy. To nas wyróżnia, bo
ostatecznie zęby potrafi wyleczyć każdy
specjalista, ale z troską o pacjenta bywa
już różnie – wyjaśnia Constance. – Celem jest, by dla takiego pacjenta wizyta
u stomatologa z czasem stała się jak wyjście do fryzjera – dodaje Dawid.
Czym jest klinika stomatologiczna?
Wiele osób żyje w przeświadczeniu,
że klinika to po prostu miejsce lepiej wyposażone i większe od przeciętnego gabinetu. – To słowo w Polsce jest nadużywane. Tak naprawdę klinika jest takim miejscem, gdzie leczenie prowadzone jest w sposób holistyczny – mówi Dawid, który w „Odonto” zajmuje się chirurgią, protetyką i implantologią.
Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że problem stomatologiczny nie ogra-

nicza się jedynie do bolącego zęba. Dolegliwości związane z uzębieniem mogą być
związane ze stawami, mięśniami, postawą, a nawet problemem czysto psychologicznym – kiedy stresujące sytuacje
odreagowujemy na swoich zębach zaciskając je i niszcząc przy okazji cały swój
narząd żucia. – W ramach naszej działalności współpracujemy z logopedą, laryngologiem czy fizjoterapeutą. Samo leczenie zębów jest jedynie elementem pracy
nad całą jamą ustną. W „Odonto” zajmuję
się ortodoncją i większość swoich pacjentów wysyłam dodatkowo do danych specjalistów, bo okazuje się, że wady zgryzu
wynikają z różnych problemów – podkreśla Constance.

fot. Monika Olszewska

Wizyta u stomatologa wielu z nas kojarzy się z bólem, traumatycznymi przeżyciami i stresem. Jednak czasy, kiedy faktycznie tak było, odchodzą w zapomnienie. Stomatolodzy coraz częściej
sięgają po nowoczesną technologię
i nowe metody leczenia. – Przy obecnym stanie wiedzy oraz dzięki możliwościom technologicznym i znieczuleniom,
których używamy, wizyta u stomatologa jak najbardziej może być bezbolesna.
Jedynym dyskomfortem dla pacjenta
może być ukłucie igłą, które można zminimalizować dzięki znieczuleniu śluzówki – przyznają Dawid Słomczewski i Constance de Bazelaire-Słomczewska, właściciele żoliborskiej kliniki stomatologicznej „Odonto”. Pacjenci po prostu nie wiedzą, że wizyta u stomatologa może nie
boleć, przez co już na sam widok fotela
stomatologicznego są przerażeni.
Tymczasem będąc w „Odonto” jesteśmy świadkami zmiany podejścia stomatologów do pacjentów. Jeszcze do niedawna pacjent musiał sam mierzyć się
z bólem, którego doznawał podczas leczenia. Jedynym wyjściem było przeczekanie go do końca wizyty. – Nasze podejście do pacjenta, jest pełne empatii. To
element opieki psychologicznej w „Odonto”. Osobom, które panicznie boją się wizyty u stomatologa, poświęcamy więcej czasu m.in. na rozmowę, której celem jest wyrażenie zrozumienia. Razem
z naszymi asystentkami dodajemy otuchy i pomagamy przetrwać leczenie
w najbardziej komfortowych warunkach.
Tego typu podejście jest rzadko spotykane w Polsce, ponieważ szkoły nie uczą
relacji z pacjentem. Z kolei w Norwegii

fot. Monika Olszewska

AUTOR TEKSTU: JAKUB KRYSIAK

Ponadto w klinice „Odonto” dostępni
są specjaliści zajmujący się między innymi chirurgią stomatologiczną, protetyką, implantologią, przeszczepami dziąsła
czy rekonstrukcją zwarcia zgryzu. Dzięki pełnemu zapleczu specjalistów i wyposażeniu, wszystkie potrzebne usługi można kompleksowo wykonać w jednym miejscu.
– W pierwszej kolejności pacjent
jest diagnozowany, a następnie kierowany do konkretnego specjalisty dostępnego w klinice. Dzięki temu leczenie
może zostać wykonane w całości w naszej klinice na Żoliborzu – podkreśla Dawid. – Z doświadczenia wiem, że bardzo
zniechęcające i czasochłonne dla pacjentów jest to, kiedy zostają odsyłani
do innego miejsca w celu wykonania danego elementu leczenia. Z reguły wiąże
się to z utratą motywacji do ukończenia
leczenia. Skoro ktoś się zmobilizował do
tego, by zadbać o swoją jamę ustną to
chciałby, żeby cały proces leczenia odbywał się bezproblemowo, komfortowo
i szybko. Zgodnie z naszą filozofią staramy się zapewnić wszystko w jednym
miejscu. Dlatego kompleksowe działanie jest dla nas takie ważne – zapewnia
Constance.
Wedle założeń „Odonto”, kluczowy jest również czas. Zazwyczaj w wielu gabinetach stomatologicznych skomplikowane i bardziej wymagające leczenie zajmuje dużo czasu i dzielone jest na

dużą liczbę krótkich sesji. – My staramy
się działać odwrotnie. Większość oferowanych usług jesteśmy w stanie wykonać w ciągu tygodnia. Wyjątkiem są sytuacje niezależne od nas, kiedy czas leczenia musi zostać wydłużony przez proces gojenia się na przykład implantów.
W przypadku prac protetycznych również działamy szybko, dzięki zaprzyjaźnionemu laboratorium, które wykonuje
nam prace z dnia na dzień, a nie z tygodnia na tydzień, jak to zazwyczaj bywa –
mówi Dawid.
„Wielkość kliniki i jej rozwój
podyktowany jest tym, jak
ukierunkowano i wykształcono
cały zespół”
Constance i Dawid zgodnie przyznają, że w relacji z pacjentem kluczowa jest przede wszystkim komunikacja. Już w trakcie pierwszej wizyty pacjent otrzymuje pakiet informacji na temat stanu swojego uzębienia, planu leczenia i z czym ono się wiąże. – Podczas
pierwszej wizyty pacjent spędza na fotelu dosłownie 5 minut. Przez resztę czasu
wspólnie analizujemy zdjęcie zębów, bo
dla nas jest ono bardziej wiarygodne. Pacjent dowiaduje się wówczas o koszcie leczenia i decyduje o tym, co będziemy robić – tłumaczy Dawid.
Klinika stomatologiczna „Odonto” to
dzieło Dawida i Constance, gdzie pacjent
może kompleksowo zadbać o jamę ust-

ną. Kluczową rolę w prowadzonej przez
nich klinice odgrywa również personel,
który ma za zadanie kreować przyjazną
atmosferę, skierować danego pacjenta do odpowiedniego specjalisty, a także
dopilnować, by leczenie zostało przeprowadzone do końca.
– Z doświadczenia wiem, że w dużych klinikach częstym problemem jest
niedopilnowanie pacjenta, w skutek
czego jego leczenie nie jest w pełni
zakończone. To wynik tego, że został
on przeoczony przez personel – mówi
Constance. – Wkładamy dużą pracę
w edukację personelu, lekarzy, higienistek i recepcjonistek nawet w takich
kwestiach, jak przypilnowanie pacjenta i wykonanie do niego choćby telefonu z przypomnieniem, by zgłosił się na
dany zabieg. Wielkość kliniki i jej rozwój
podyktowany jest tym, jak ukierunkowano i wykształcono cały zespół – podkreśla Dawid.
Lekarz ma leczyć – nie oceniać
Jednym z czynników, który wyróżnia
„Odonto”, to otwartość na obcokrajowców, szczególnie Francuzów, ponieważ
Constance w połowie jest Francuzką. Klinika stomatologiczna „Odonto” polecana jest przez Ambasadę Francji w Polsce.
Również pacjenci posługujący się językiem angielskim mogą liczyć na leczenie
w żoliborskiej klinice stomatologicznej.
Klinikę „Odonto” tworzą pasjonaci.
Dowodzi temu podejście Dawida i Constance, którzy jak sami mówią, lubią wyzwania w dziedzinie stomatologii. Jako
wolontariusze byli na Madagaskarze,
gdzie w spartańskich warunkach leczyli
zęby lokalnej społeczności. – Często słyszymy, że pacjent przychodzi do nas po
latach nieudanych prób, bo wcześniej
się wstydził. Po wolontariacie na Madagaskarze jesteśmy uodpornieni na wiele rzeczy. Przede wszystkim my, jako lekarze, nie łączymy uzębienia z daną osobą. Po prostu leczymy jamę ustną, bo
od tego jesteśmy. To jest nasze zadanie.
Prawdę mówiąc im trudniejszy przypadek, im większe wyzwanie nas czeka, tym
bardziej nasza praca staje się ciekawsza.
Z naszej perspektywy jest to bardzo stymulujące – zapewnia Constance.
– To prawda – mówi Dawid i dodaje:
– Pacjentów nie powinien powstrzymywać wstyd przed wizytą u stomatologa. Odkładanie leczenia przez lata powoduje spiętrzenie się problemów. W wielu
przypadkach jest tak, że gdyby pacjent
przyszedł dużo wcześniej, to zaoszczędziłby czas i pieniądze.
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Już za kilka tygodni odbędą się
konsultacje społeczne dotyczące
tego, jak ma wyglądać strefa
płatnego parkowania na Żoliborzu.
Takie zmiany mają poprawić trudną
sytuację parkingową na Żoliborzu.
AUTOR: MIKOŁAJ PIEŃKOŚ
Dyskusje o płatnym parkowaniu na
Żoliborzu trwają co najmniej od czasu
uruchomienia metra. To właśnie stacje
podziemnej kolejki przyciągają najwięcej kierowców spoza dzielnicy, którzy
korzystają z lokalnych ulic Żoliborza jako
darmowego parkingu przesiadkowego
w drodze do centrum. Rozwiązaniem
tego problemu może być wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Przy
okazji, możliwe będzie uporządkowanie
parkowania tam, gdzie jest ono uciążliwe lub niebezpiecznie dla pieszych.
Aby nie zaskakiwać mieszkańców
dzielnicy tak dużymi zmianami, Zarząd
Dróg Miejskich rozpoczyna przygotowania do zmian od analizy obecnej sy-

tuacji i rozmów z mieszkańcami. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania
wymaga ogromnej pracy – to nie tylko ustawienie parkomatów, ale przede
wszystkim oznakowanie wszystkich
miejsc, w których wolno parkować.
Jak przygotowuje się strefę
płatnego parkowania?
Aby zrobić to dobrze, pierwszym
etapem jest inwentaryzacja każdej z kilkudziesięciu żoliborskich ulic. Trzeba policzyć i zaznaczyć na mapach wszystkie miejsca parkingowe, znaki drogowe,
oznakowanie jezdni, wyjazdy z posesji, latarnie i inne przeszkody. Następnie
każdą z ulic poddaje się pomiarom wykorzystania miejsc postojowych. Specjalne auto, wyposażone w czujniki, zliczało parkujące auta o różnych porach
dnia i nocy, w różne dni tygodnia. Pomiary były prowadzone we wrześniu.
Według danych z całego miasta był to
okres miarodajny dla pomiarów oczywiście na tyle, na ile to możliwe w czasie
pandemii, która wpływa na sposób poruszania się po mieście.
Na tej podstawie można ocenić
nie tylko to, jak duże jest wypełnienie
miejsc parkingowych i jak się ono różni
rano i wieczorem. Szacowane jest również to, jak długo dane auto stoi zaparkowane. Jeżeli stoi w danym miejscu
przez cały dzień, ale wieczorem odjeżdża, prawdopodobnie jego kierowca zostawił pojazd i poszedł do pracy. Taki pomiar pozwoli oszacować, jak wiele jest
takich osób na poszczególnych ulicach,
a ile aut to pojazdy parkowane przez
mieszkańców.
Tak drobiazgowe badania są niezbędne. Trudno bowiem opierać się
wyłącznie o pojedyncze obserwacje,
zwłaszcza że zwykle są one dokonywane o tych samych porach dnia. Rzetelne dane dla całej dzielnicy pokażą prawdziwy obraz tego, czy strefa płatnego
parkowania jest na Żoliborzu potrzebna.
Mając tak bogaty materiał wsadowy, prace mogą rozpocząć projektanci. Dzięki wcześniejszej drobiazgowej inwentaryzacji każdej z ulic, dobrze znają
oni teren, dla którego mają zaproponować zmiany. W ten sposób można uniknąć częstego błędu „projektowania zza
biurka”.

Projekty do opinii mieszkańców
Rzecz jasna, wstępna propozycja
projektantów z pewnością nie będzie
idealna i będzie wymagała jeszcze krytycznej oceny przez mieszkańców. Będzie to możliwe podczas konsultacji społecznych. Zostały one zaplanowane od
połowy października do połowy listopada. Z powodu pandemii nie będzie możliwości zorganizowania zwykłych spotkań
– zgromadzenie dużej liczby osób w jednej sali może być ryzykowne. Będą za to
(w zależności od pogody) namioty konsultacyjne na świeżym powietrzu oraz
spotkania dyskusyjne on-line. Dokładne terminy zostaną podane do połowy
października na stronie www.zdm.waw.
pl/dzialania/konsultacje-spoleczne/.
Konsultacje są dla projektantów
i urzędników bardzo ważne. Dzięki nim
można poprawić projekty i rozwiązać
potencjalne problemy mieszkańców na
wczesnym etapie, kiedy jest to jeszcze
bardzo łatwe. Na konsultacjach można
też zadać wszystkie pytania związane
z płatnym parkowaniem i wyjaśnić swoje wątpliwości z ekspertami. Wiele osób
właśnie na konsultacjach dowiedziało
się, że dzięki abonamentowi mieszkańca
parkowanie w pobliżu miejsca zamieszkania jest darmowe.
Dlatego warto wziąć udział i z własnej, lokalnej perspektywy zrecenzować rozwiązania przedstawione przez
urząd. Dzięki temu późniejsze wprowadzenie zmian w terenie nie będzie już
zaskakujące i problematyczne.
Tak właśnie stało się jesienią ubiegłego roku na Woli i Pradze, które jako
pierwsze zostały objęte rozszerzoną
strefą płatnego parkowania. Spotkania
były często burzliwe, ale merytoryczne.
Do wszystkich zgłoszonych uwag urząd
odniósł się w raporcie na koniec konsultacji. Chcąc zorganizować cały proces jeszcze lepiej, ZDM zaplanował wysłanie wszystkim mieszkańcom ulotek
zawierających podstawowe informacje
o strefie płatnego parkowania i terminy
spotkań konsultacyjnych.
Strefa dla mieszkańców
W całej dyskusji o płatnym parkowaniu nie można zapominać o jej podstawowym celu. Jest nim ograniczenie napływu aut spoza dzielnicy i ułatwienie

Fot. Marcin Górecki

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA NA ŻOLIBORZU – RUSZAJĄ KONSULTACJE

mieszkańcom znalezienia wolnego miejsca do parkowania w pobliżu domu. To
szczególnie ważne w starszych dzielnicach, budowanych w czasach, gdy aut
było znacznie mniej. Dla ich mieszkańców często jedyną opcją jest parkowanie auta na ulicy.
Diabeł często tkwi jednak w szczegółach, dlatego warto wnikliwie przyjrzeć się koncepcji rozwiązań w swojej
okolicy. Projektant zaproponuje między
innymi wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na części ulic aby móc wyznaczyć więcej miejsc do parkowania.
Analizowane będzie także zastrzeżenie
niektórych odcinków tylko dla samochodów mieszkańców – tam gdzie wyznaczenie pełnoprawnych i ogólnodo-

stępnych miejsc parkingowych nie będzie możliwe.
Trzeba pamiętać, że zabroniony
jest postój na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych czy na chodniku blokując przejście. Niestety część kierowców traktuje te rejony jak miejsce do
darmowego postoju. Parkowanie w takich miejscach w ramach wprowadzenia
strefy będzie eliminowane. Dzięki temu
wprowadzenie strefy poprawia także
sytuację pieszych i ich bezpieczeństwo
na drogach.
Co ważne – powiększenie strefy płatnego parkowania, to tylko część
szerszej polityki parkingowej miasta.
Władze Warszawy mają świadomość
tego, jak dużo aut jest w mieście i jak

ogromnej przestrzeni potrzeba, by zapewnić każdemu możliwość swobodnego parkowania. Dlatego miasto dąży
do promowania komunikacji zbiorowej
– tylko w ten sposób system transportowy może być wydajny. Wprowadzenie płatnego parkowania nie rozwiąże
wszystkich problemów z parkowaniem,
ale może wpłynąć na poprawę sytuacji
parkingowej mieszkańców.
Zmiany w 2021
Ostateczna decyzja o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania jest
w rękach radnych m.st. Warszawy. Jeżeli wiosną 2021 roku zagłosują za takim
rozwiązaniem, parkomaty pojawią się na
Żoliborzu jesienią przyszłego roku.
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FRAME TO SALON OPTYCZNY NA ŻOLIBORZU,
Połączenie ponadczasowego wzornictwa, jakości i precyzji to wyznaczniki,
którymi kierują się założyciele salonu optycznego FRAME. Dzięki nim
zobaczymy świat wyraźniej w idealnie dopasowanych oprawach.

fot. Monika Olszewska
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Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego co drugi dorosły Polak
nosi okulary, a co czwarty ma problem
z przeczytaniem gazety. Wzrok jest najważniejszym zmysłem jaki posiada człowiek. Z jego pomocą odbieramy ponad 80
proc. informacji o otaczającym nas świecie. Jeśli zaniedbamy go chociaż w połowie pozostaje nam jedynie 40 proc. możliwości, dzięki którym możemy widzieć to
co nas otacza. – Te liczby obrazują nam,
jak ważny jest wzrok – mówi Maciej Zbąski, jeden z właścicieli Salonu Optycznego FRAME znajdującego się na Żoliborzu.
FRAME to efekt współpracy trzech
osób, które w branży optycznej działają
od lat. Cała trójka to mieszanka poczucia
humoru, gościnności, otwartości, perfekcjonizmu i wrażliwości na piękno. Maciej, który we FRAME odpowiada za sprawy operacyjne i sprzedażowe, w świecie
optyki z powodzeniem realizuje się od
ponad 20 lat.
Sylwia Szarkiewicz z kolei już na studiach zakochała się w optyce i optometrii. To właśnie ona zajmuje się diagnozowaniem, korekcją wad wzroku oraz dopasowywaniem szkieł. – Współtworząc
FRAME marzyłam by było to miejsce,
w którym nasi klienci poczują się komfortowo. Chcemy zaopiekować się ich wzrokiem kompleksowo i zrobić to w pięknej
formie – mówi Sylwia.
Trzecim filarem FRAME jest Marta Gaińska, która od zawsze marzyła by
stworzyć miejsce z duszą, gdzie każdy
czułby się dobrze i wyjątkowo. Zaczynając od przyjemnego dla oka wnętrza,
a kończąc na niezwykłej atmosferze. To
właśnie ona odpowiada za komunikację
marki, prowadzenie social mediów i działania marketingowo-digitalowe.
Choć FRAME jest nowym miejscem
na mapie Żoliborza, to jak wynika z relacji
całej trójki, zdążyli już zauważyć, że sąsiedzi wokół są bardzo otwarci. – Odwiedzają nas ludzie, którzy przychodzą też po
prostu porozmawiać z nami. Zawsze nas
to niezwykle cieszy – przyznają zgodnie.
Idealne okulary to nie tylko oprawki
FRAME jest miejscem, z którego wychodzi się nie tylko ze stylową parą okularów, ale także z precyzyjnie zbada-

nym wzrokiem. Kompleksowe podejście
w kwestii prawidłowego widzenia i perfekcyjnie dobranych okularów jest głównym wyznacznikiem działalności FRAME.
Dobrze dobrane okulary to nie tylko oprawki, ale przede wszystkim szkła.
W znajdującym się przy ulicy Przasnyskiej 5 salonie optycznym FRAME jest
to możliwe dzięki badaniu wzroku, które
jest wykonywane na miejscu przez optometrystę lub okulistę. Kim jest optometrysta? – Optometrysta zajmuje się korekcją wad wzroku, diagnozowaniem zaburzeń widzenia obuocznego i dopasowywaniem szkieł. Okulista specjalizuje się
w diagnozowaniu i leczeniu chorób oczu
– wyjaśnia Sylwia i dodaje: – Dobór odpowiedniej wartości korekcji to dopiero początek. Zależy nam na oferowaniu szkieł
„szytych na miarę”, których wykonanie
wymaga specjalnych urządzeń pomiarowych, którymi dysponujemy jako jedyni
w Warszawie. Dzięki temu możemy cieszyć się większym komfortem widzenia
przez cały dzień.
– Jesteśmy w stanie dobrać szkła pod
konkretną wadę wzroku i oprawę. Końcowy produkt, którym są okulary jest w całości zaprojektowany dla konkretnej osoby. Klasyczne soczewki okularowe, tzw.
magazynowe, nigdy nie oddadzą takiego
komfortu widzenia, jakie mają spersonalizowane szkła – zapewnia Maciej.
Oprawy podkreślają osobowość
Okulary korekcyjne dawno przestały być utożsamiane z przykrą koniecznością. Dziś to dodatek będący uzupełnieniem stylu (tak jak na przykład biżuteria)
i podkreśleniem osobowości. Samodzielny wybór oprawy może okazać się niełatwym zadaniem, a nasze wyobrażenie
o wymarzonych okularach może być nietrafione.
– Stawiamy na dobre samopoczucie, bo ono jest kluczowe przy wyborze opraw. Poznajemy naszego klienta
poprzez rozmowę, ale też dopasowujemy oprawki do jego urody i charakteru. W takiej atmosferze łatwiej zachęcić klienta do przymierzenia oprawy, po
którą sam by nie sięgnął. Zależy nam, aby
klient utożsamiał się z wybranym modelem okularów – relacjonuje Marta i do-

fot. Monika Olszewska
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daje: – Dla nas najlepszym świadectwem
dobrze wykonanej pracy są reakcje naszych klientów, którzy zakładając swoje
nowe okulary mówią, że czują się świetnie jak nigdy dotąd.
„Odrzucamy wszystko co masowe”
Okulary, jako przedmiot codziennego
użytku, przede wszystkim muszą być dobrej jakości, bo ich zakup to inwestycja
na kilka lat. – Oprawy, które oferujemy
powinny wyglądać tak samo dobrze po
wyciągnięciu z pudełka pierwszego dnia,
jak również po kilku latach użytkowania.
To jest jeden z czynników, na który zwracamy uwagę dobierając produkty do naszej oferty. W myśl naszej filozofii odrzucamy to co masowe i wybieramy producentów, którzy wykonują swoje produkty z najwyższej jakości materiałów. Design opraw pochodzi z różnych stron świata, natomiast produkcja to Japonia oraz
Włochy. Większość opraw, które oferujemy są ręcznie robione, dzięki temu mają
duszę i są dopieszczone w najmniejszym
detalu – wyjaśnia Sylwia. Zamiłowanie do
ręcznie wykonanej pracy przejawia się
również w wystroju FRAME, gdzie przyjazny dla oka klimat kreuje samodzielnie
wykonane logo czy stoły i półki.
Dostępne we FRAME oprawy wykonane są z materiałów antyalergicznych
- stali, tytanu i najwyższej jakości włoskiego i japońskiego acetatu. Charakteryzuje je trwałość, elastyczność i odporność na zarysowania. Oprawy wykonane z acetatu są dodatkowo bardzo lekkie. Czym jest acetat? – Acetat zrobiony
jest z bawełny i drewna. Producenci naszych opraw sprowadzają potrzebne surowce ze sprawdzonych plantacji. Są to

ekologiczne materiały, na czym też nam
bardzo zależy – zapewnia Marta.
Obok jakości, drugim istotnym elementem dla Macieja, Marty i Sylwii jest
design. W końcu jak sami przyznają FRAME to połączenie jakości z ponadczasowym wzornictwem.
„Od nas wychodzi się z zupełnie
nowym spojrzeniem na świat”
To co wyróżnia FRAME to podejście
do klienta. – Okulary można kupić w wielu miejscach. My w pierwszej kolejności
chcemy poznać naszego klienta po to,
by końcowy produkt, który otrzymuje, czyli okulary, był tym co jest faktycznie zgodne z jego potrzebami – wyjaśnia
Maciej i dodaje: – Na miejscu jesteśmy
w stanie wykonać tak precyzyjne badania, których wielu naszych klientów do
tej pory nie miało i dzięki temu przekonali się, jaka tak naprawdę powinna być jakość widzenia. Tym sposobem z FRAME
wychodzi się z zupełnie nowym spojrzeniem na świat.
Ponieważ w październiku przypada Światowy Dzień wzroku, załoga FRAME bardzo zachęca do wzięcia udziału
w akcji “FRAME Care - badaj dalej”. Polega ona na możliwości wykonania bezpłatnego badania wzroku, w zamian za pomoc w propagowaniu idei dbania o zdrowie oczu. Wszystkie szczegóły dostępne
są na stronie FRAME:

HISTORIA
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Wielki wybuch
Niespełna 97 lat temu na terenie Cytadeli Warszawskiej doszło do
gigantycznej eksplozji, która wstrząsnęła nie tylko Żoliborzem, ale całą
Warszawą, Milanówkiem, Piasecznem, Otwockiem a nawet Mińskiem
Mazowieckim. Cóż to był za huk? Zastanawiali się wszyscy…
AUTOR TEKSTU: BARTŁOMIEJ WANCERZ
Jest 13 października 1923 roku, dochodzi godzina 9 rano. Całe miasto powoli budzi się do normalnego życia, jednak ten poranek miał być zupełnie inny...
Kilka minut później dochodzi do ogromnego wybuchu. Jak się okazało, eksplodowała prochownia główna znajdująca się na terenie Cytadeli Warszawskiej, w bliskim sąsiedztwie nieistniejącej już Kaponiery północnej oraz Pawilonu X, który w czasach międzywojnia,
zamieszkiwany był głównie przez rodziny wojskowych.
W powietrze wyleciało 40 wagonów
prochu włoskiej produkcji, przeznaczonego do artylerii ciężkiego kalibru.
W miejscu wybuchu powstał ogromny,
kilkunastometrowy krater. Zniszczeniu
bądź uszkodzeniu uległy okoliczne budynki, m.in. X Pawilon, skład części metalowych, magazyn mundurowy, stajnia, szwalnia czy Brama Bielańska od
strony Wisły. Zginęło 28 osób, 89 zostało ciężko rannych.
Skutki eksplozji odczuła cała Warszawa. Wiele witryn sklepowych w całym
mieście straciło szyby. Niektóre domy
na Żoliborzu oficerskim straciły część
dachów, szyby oraz futryny, które powypadały z mocowań. W budynku Gimnazjum Władysława IV wybita została większość szyb w oknach, natomiast
w katedrze pw. św. Floriana i św. Michała Archanioła część witraży została po-

ważnie uszkodzona. Później spekulowano także, że fala uderzeniowa wybuchu
była bezpośrednią przyczyną uszkodzenia wież w tym kościele. W całym mieście panował ogromny chaos, ówczesne linie telefoniczne zostały przeciążone, wszelkie służby, a także osoby prywatne, ruszyły z pomocą w stronę Żoliborza.
Aby zapobiec skokom cen szkła oraz
usług szklarskich, władze zapowiedziały, że każda osoba spekulująca cenami
w tym zakresie zostanie pociągnięta do
odpowiedzialności karnej na podstawie
ówczesnej ustawy o zwalczaniu lichwy.
Kiedy powoli opadały tumany kurzu,
piachu i wszelkiego pyłu, który został
wyrzucony siłą eksplozji, trwała jeszcze
akcja ratunkowa. Władze wszczęły oficjalne śledztwo w tej sprawie. Momentalnie zaczęto poszukiwania winnych.

Gabinet ówczesnego premiera
Wincentego Witosa, wydał oświadczenie, w którym tragedię tę określił mianem „dzieła zbrodniczej ręki”. Tu fragment tego oświadczenia: „po próbach
terroru przez rzucanie bomb w różnych miastach Polski i zamachach na
urządzenia kolejowe, wybuch dzisiejszy jest nowym jaskrawym wyrazem
bezwzględnej walki z państwowością
polską – walki, prowadzonej od długiego czasu na różnych polach życia państwowego. (…) Na tym tle dokonana
dzisiaj w stolicy zbrodnia miała sprowadzić w Państwie popłoch i zamieszanie, mające ułatwić żywiołom wywrotowym zadanie Państwu od dawna zamierzonego ciosu”.
Oficjalnie był to zamach terrorystyczny. Początkowo śledztwo nie
przynosiło żadnych rezultatów i miało charakter poszlakowy. Aresztowano
wielu działaczy komunistycznych oraz
kilku ukraińskich nacjonalistów. Głównymi podejrzanymi, a później oskarżonymi, byli dwaj wojskowi Antoni Wieczorkiewicz oraz Walery Bagiński, a dowodów obciążających miał dostarczyć
skruszony członek komunistycznej bojówki – Józef Cechnowski. Był jednak pewien problem. Wspomniani wyżej oskarżeni w momencie wybuchu
znajdowali się w więzieniu na Pawiaku,
a głównym dowodem w sprawie miał
być fakt, że gdy doszło do eksplozji
obaj mieli wstać i odśpiewać „Czerwony Sztandar”.
Akt oskarżenia pojawił się już kilka
dni później i zarzucał obu oficerom, że
od kwietnia 1923 roku świadomie działali w terrorystycznej organizacji utworzonej w celu: „1) uszkodzenia przez wy-

reklama

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.

buch dróg żelaznych Rzeczypospolitej
Polskiej i ich taboru w celu spowodowania rozbicia pociągów; 2) uszkodzenia przez wybuch pomieszczeń instytucji rządowych w Państwie Polskim; 3)
uszkodzenia przez wybuch zamieszkałych budynków rządowych (…), a ponadto przygotowali w lipcu 1923 roku materiały wybuchowe do uszkodzenia za
pomocą wybuchu budynku Powiatowej
Komendy uzupełnień. w rejonie Sosnowiec-Będzin-Katowice (…) oraz uszkodzenia drogi żelaznej w rejonie trójkąta
Kraków-Tarnów-Radom i jej taboru ruchomego”.
Ponadto zostali oskarżeni, że „jako
członkowie zbrodniczego zrzeszenia,
działając w porozumieniu z innymi osobami, przyjęli udział w podłożeniu materiałów wybuchowych w dn. 24 maja
1923 roku pod gmach Uniwersytetu Warszawskiego”, a także „podłożeniu bomby pod gmach P.K.U. w Białymstoku (…) oraz P.K.U. w Częstochowie”.
Wyrokiem sądu wojskowego obaj zostali skazani na karę śmierci, którą później zamieniono na dożywocie. 29 marca 1925 roku Wieczorkiewicz i Bagiński
zostali jednak zastrzeleni podczas wymiany więźniów pomiędzy Polską a ZSRR
przez eskortującego ich policjanta – Józefa Muraszkę.
Czy był to naprawdę zamach? Tego
do końca nie wiadomo. Alternatywna wersja tych wydarzeń zakłada, że
był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Jeden z robotników który pracował

w składzie amunicji, zaprószył ogień od
niedopałka papierosa. Tak przynajmniej
twierdził świadek, który przeżył wybuch. Tuż przed wybuchem wartownik Juszczak miał widzieć robotnika, który przed wejściem do prochowni zapalił papierosa.
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dziennego” z 17 października 1923 roku zwrócił uwagę, że w prochowni, składowano także granaty ręczne
pochodzące z okresu I Wojny Światowej, które były
przerdzewiałe i mogły zadziałać jako samoistny zapalnik.
Podobne katastrofy z tym samym materiałem wybuchowym miały miejsce w Turynie,
Tulonie i w Metzu. Natomiast
na niebezpieczeństwo wybuchu w Cytadeli zwracano uwagę już kilka lat wcześniej, a 19
sierpnia 1923 roku informowała o tym także francuska misja
wojskowa, która złożyła polskim
władzom odpowiedni raport. Jak
widać sprawa nie jest tak oczywista i chyba już nigdy zagadka wybuchu w Cytadeli Warszawskiej nie
zostanie w pełni rozwiązana.
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Kino Wisła zaprasza na pokazy przedpremierowe oraz cykle filmowe (październik 2020 r.)
WYDARZENIA W KINIE WISŁA:
10.10 i 13.10 Helmut Newton. Piękno i bestia
– pokazy przedpremierowe - nie ma wątpliwości, że
w centrum zainteresowania legendarnego fotografa były kobiety.
Bohaterki jego kultowych portretów i zdjęć w magazynach mody
- od Catherine Deneuve do Grace Jones, od Charlotte Rampling
do Isabelli Rossellini - nareszcie mają możliwość, aby przedstawić
własną interpretację życia i twórczości tego kontrowersyjnego
artysty. Portretowane portretują. Jego dzieła były prowokacyjne,
niekonwencjonalne i dywersyjne. Sposób w jaki przedstawiał
kobiety nadal prowokuje do pytania: czy były one podmiotami czy
przedmiotami?

14.10 godz. 18:15 Kobiecy Świat na ekranie
Warszawa
ul. Elbląska 14
22 812 40 40
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„Obraz pożądania’’ adaptacja docenionej przez krytykę powieści
Charlesa Willeforda „Herezja oranżu palonego” skupia się na losach
ekscentrycznego milionera Cassidy’ego (Mick Jagger), który
niespodziewanie zaprasza do swojej posiadłości nad jeziorem Como
krytyka sztuki Jamesa Figuerasa (Claes Bang). Ma wobec niego
pewien plan. James pojawia się z piękną i tajemniczą Berenice
(Elizabeth Debicki). Oboje przeżywają właśnie namiętny romans
i wspólny wyjazd jest dla nich świetną okazją do bliższego poznania
się. Przed filmem konkurs happy seats. Bilety 18zł.

17.10 godz. 11:00 Kino myszki norki „Trolle 2”
Królowa Poppy i Mruk 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 Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą
w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by dokonać
niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się
przeciw wrogowi.

18.10 i 25.10 godz. 10:30 Misiowe poranki
– Misiowe zagadki – kolorowe zajęcia z wyobraźnią i Bal Happy
Halloween – tematyczne zabawy z animatorami ruchowe, taneczne.

27.10 Rekolekcje filmowe „Czyściec” - w czasie wizyty
u znajomych, Fulla Horak (Małgorzata Kożuchowska) poznaje kobietę,
której niezachwiana wiara w Boga robi na wszystkich ogromne
wrażenie. Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do
duchowych poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed
laty. Przed filmem konkurs happy seats. Bilety 18zł.

Od 27 października, we wtorki o godz. 19:00
zapraszamy na Slajdy Podróżnicze Terra – pokazy slajdów Katarzyny
i Andrzeja Mazurkiewiczów. Najbliższe spotkanie: Indie – wielkie
święta nad Gangesem.

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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