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Jak co roku zarząd dzielnicy Bielany 
zaprosił mieszkańców obchodzących pięć-
dziesiątą rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego do wspólnego świętowania pod-
czas uroczystości Jubileuszu Długoletnie-
go Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”. 
To uroczyste spotkanie, które wpisało się 
już na stałe w kalendarz wydarzeń dziel-
nicy, gromadzi wielu gości oraz cieszy 
się niesłabnącą popularnością i uznaniem 
wśród mieszkańców. Tegoroczna uroczy-
stość odbyła się w sobotę, 8 października 
w sali widowiskowej bielańskiego Ratusza 
przy ul. Żeromskiego 29.

W wydarzeniu uczestniczyło 51 par 
świętujących swój jubileusz - w tym dwie 
rekordowe pary obchodziły 65. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego.

Spotkanie wypełniły składane jubila-
tom życzenia i wyrazy uznania, wręcze-
nie pamiątkowych dyplomów, upomin-
ków i kwiatów, a także uroczysty obiad i 
koncert. W romantyczną, pełną nostalgii 
i miłości podróż zabrali obecnych gości 
artyści: Joanna Matraszek-Stefańska oraz 
Barbara i Jacek Bursztynowicz, którym 

na fortepianie akompaniował Janusz Tyl-
man. Uroczystości towarzyszyło dużo 
emocji i wzruszeń. Jubilaci chętnie dzieli-
li się swoimi przemyśleniami i własną re-
ceptą na trwałe i udane życie małżeńskie.

Gospodarzami wydarzenia byli bur-
mistrz dzielnicy Bielany Tomasz Men-
cina oraz wiceburmistrzowie – Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski. 
Życzenia jubilatom złożyła również po-
słanka na Sejm RP Joanna Fabisiak, dy-
rektor Biura Senatorskiego Barbary Bo-
rys-Damięckiej, Joanna Grzywacz oraz 
przedstawiciele bielańskiej rady: Ilona 
Popławska, Wojciech Borkowski i Daniel 
Pieniek.

Nad całością organizacji spotkania 
czuwał bielański wydział spraw społecz-
nych i zdrowia przy wsparciu wolonta-
riuszy – młodzieży ze Stowarzyszenia  
„Przywrócić Dzieciństwo” TPDU im. K. 
Lisieckiego „Dziadka”, Klubu Młodzie-
żowego „Latarka”. Dzięki ks. dr. Krzysz-
tofowi Koskowi - proboszczowi parafii 
św. Zygmunta -  została odprawiona msza 
święta w intencji jubilatów i ich rodzin.

Złote Gody na Bielanach 
b    Poradnik dobrych manier    b    Czwarty Cmentarz Katyński    b    Komunikacja w czasie Świąt    b

Na niemoc jest MOC

W niedzielę 9 października w par-
ku Kępa Potocka odbyła się szósta 
edycja imprezy charytatywnej pod 
nazwą „Wybiegaj Sprawność.”

To, co się tu wydarzyło prze-
szło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Co ważne, dopisała nam pogoda, na-
gle zrobiło się ciepło i ustał wiatr. 
Chociaż zamawialiśmy pogodę, 
to prognozy były fatalne. Ktoś musi 
nad nami czuwać.

Pobiegło bardzo dużo przedszko-
laków, dzieci w wieku szkolnym, 
gimnazjalistów. Ta ostatnia kategoria 
zawsze jest piętą Achillesową na-
szej imprezy, a tu mieliśmy naprawdę 
sporą grupę biegaczy w tym wieku. 

Bardzo mnie cieszy to zaintereso-
wanie. W tegorocznej edycji podwo-
iła się też liczba startujących osób 
niepełnosprawnych i uczestników 
Nordic Walking. Ogółem startowało 
ponad ośmiuset biegaczy w siedmiu 
kategoriach biegowych.

Kulminacją imprezy jest specjal-
ny bieg na 50 m, w którym startują 
osoby niepełnosprawne na wózkach, 
o kulach, niewidomi oraz osoby z au-
tyzmem, zespołem downa i zaburze-
niami psychicznymi.

To napawa optymizmem. Bo in-
tencją biegu jest INTEGRACJA i pik-
nikowa rodzinna atmosfera, co w peł-
ni udało się zrealizować. Gośćmi spe-

cjalnymi byli olimpijczycy: Wojtek 
Majkowski, wicemistrz igrzysk para-
olimpijskich w Rio na 100 m stylem 
grzbietowym oraz Adrian Błocki, 
olimpijczyk w chodzie na 50 km, 
gdzie zajął 15. Miejsce, w kategorii 
europejczyków 4!

Wybiegaliśmy: 4 wózki inwa-
lidzkie, piąty wózek dzięki akcji 
Stowarzyszenia „Dać siebie innym” 
i PKO BP „Biegnę dla Ani” zostanie 
przekazany w późniejszym terminie, 
2 specjalistyczne kombinezony re-
habilitacyjne, łóżko rehabilitacyjne, 
podnośnik rehabilitacyjno-kąpielowy 
oraz 2-tygodniowy turnus rehabilita-
cyjny. Wartość wybieganego sprzętu 
wynosi 95 tys. zł.

Mottem biegu jest: „Na niemoc 
jest MOC” i „Widzieć więcej niż 
czubek własnego nosa”.

W sześciu dotychczasowych edy-
cjach wybiegaliśmy sprzęt rehabili-
tacyjny o wartości 524.700 zł. Nie 
zatrzymujemy się – biegniemy dalej. 
W VII edycji Wybiegaj Sprawność, 
która odbędzie się na Kępie Potoc-
kiej 8 października 2017r., chcemy 
wybiegać dwa wózki rehabilitacyjne. 
Pobiegniemy dla osób wybudzanych 
ze śpiączki z Fundacji „Światło” 
z Torunia, z prowadzonego przez nią 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 
Dla pacjentów w śpiączce chcemy 
przekazać czek na 25 tys. zł.

Janusz Bukowski
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Na październikowej sesji rada Żo-
liborza rozszerzyła porządek obrad 
i na prośbę mieszkańców większością 
15 głosów (przy 4 wstrzymujących) 
podjęła przygotowaną przez dwie ko-
misje ładu przestrzennego oraz infra-
struktury uchwałę.

Ponownie wnioskuje w niej do Pre-
zydenta m.st. Warszawy o odstąpie-
nie od realizacji inwestycji pod na-
zwą „Budowa Mostu Krasińskiego 
wraz z dojazdami” oraz o przerwanie 
postępowania w sprawie zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej po-
legającej na budowie drogi powiatowej 
– budowie mostu „Krasińskiego” wraz 
z dojazdami.

Jednocześnie rada Żoliborza w na-
wiązaniu do poprzedniej swej uchwały 
z listopada 2015 roku wnioskuje, aby 
środki finansowe zapisane w wielolet-
niej prognozie finansowej m.st. War-
szawy na lata 2016-2042 na inwesty-
cję pn. „Budowa Mostu Krasińskiego 
wraz z dojazdami” przeznaczone zo-
stały na dokończenie budowy II linii 
metra, na także na budowę tzw. Mostu 
na Zaporze oraz tunelu w ciągu ulicy 
Wawelskiej.

Ponadto ponownie wnioskuje 
o wprowadzenie w Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego m.st. Warszawy dwóch 
zmian dotyczących ulicy Krasińskiego. 
Polegać mają na tym, aby dokonano 
zmiany jej klasy z drogi głównej (G) 
na zbiorczą (Z). A także na rezygnacji 
z planowanego przedłużenia ulicy Kra-
sińskiego do Al. Prymasa Tysiąclecia.

Rada Żoliborza zobowiązała zara-
zem zarząd dzielnicy do konsekwent-
nego podejmowania i prowadzenia 
działań mających na celu doprowadze-
nie do odstąpienia od realizacji inwe-
stycji pn. „Budowa Mostu Krasińskie-
go wraz z dojazdami”.

W obszernym uzasadnieniu do tej 
podjętej uchwały intencyjnej podkre-
ślono, że projektowana inwestycja 
budowy Mostu Krasińskiego wraz 
z dojazdami, zwana dawniej Trasą 
Krasińskiego z przeprawą mostową, 
odbiega od standardów rozwoju me-
tropolii europejskich, w których od kil-

kudziesięciu lat nie powstały mosty 
wprowadzające ruch samochodowy 
w obręb dzielnic centralnych. Władze 
stolic europejskich podejmują działa-
nia ograniczające ruch samochodowy 
poprzez rozwój komunikacji alterna-
tywnej miejskiej, rowerowej oraz roz-
budowę obwodnic.

Tymczasem planowana inwestycja 
ma w istocie charakter drogi tranzy-
towej, faworyzującej ruch samocho-
dowy. Ruch wprowadzony z trasy 
na Wisłostradę, plac Wilsona, a na-
stępnie na ulice Mickiewicza, Krasiń-
skiego i Popiełuszki nie będzie mógł 
być rozładowany z racji już obecnie 
tworzących się tam korków. W zato-
rach i w spalinach utkną mieszkańcy 
Żoliborza oraz dzielnic i miejscowości 
ościennych.

Trwające postępowanie w sprawie 
zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej sankcjonujące przeskalowa-
ny projekt mostu Krasińskiego, które-
go przewidywany koszt – 1,3 mld zł 
(wraz z dojazdami) jest niemal dwu-
krotnie wyższy niż koszt budowy od-
cinka południowej obwodnicy Warsza-
wy z mostem na Wiśle w standardzie 
trasy ekspresowej.

Jak podkreślono, nie daje to gwa-
rancji, że planowany most będzie mo-
stem lokalnym, jak zapewniają władze 
Warszawy i że tym samym inwestycja 
ta wpisze się w politykę zrównowa-
żonego rozwoju transportu prowadzo-
ną przez miasto. Dlatego też jak naj-
szybsze odstąpienie od postępowania 
w sprawie ZRID to jedyny sposób 
na uniknięcie strat spowodowanych 
inwestycją mostu Krasińskiego.

Przy rozdziale środków finanso-
wych na inwestycje miejskie należy 
wziąć pod uwagę, że most Krasiń-
skiego w hierarchii potrzeb miasta 
znajduje odległą pozycję. A także 
biorąc pod uwagę następujące uwa-
runkowania, że:

– w ostatnich latach znacznie wy-
raźnie poprawiły się warunki komuni-
kacji samochodowej między brzegami 
Wisły w północnych rejonach miasta: 
powstał nowy most Skłodowskiej-Cu-
rie (3 pasy ruchu, bezkolizyjne dojazdy 

do mostu), przebudowano most Grota-
Roweckiego, Trasę AK i Trasę Toruń-
ską do parametrów trasy ekspresowej 
(most poszerzony z 4 do 5 pasów ru-
chu, dojazd do mostu od strony Bródna 
poszerzony z 2 do 5 pasów ruchu);

– sprawny dojazd z Bródna i Tar-
gówka do centrum miasta zapewni 
linia metra, która ma być ukończona 
do 2022 roku;

– brakuje środków na dokończenie 
II linii metra;

– brakuje środków na dokończenie 
obwodnicy Pragi – obecnie na prawym 
brzegu rzeki są tylko dwa połączenia 
między północną, a południową czę-
ścią miasta, czyli tyle samo, ile między 
Żoliborzem, a Targówkiem;

– budowa mostu wraz z dojazdami 
ma pochłonąć aż 1,3 mld zł – niemal 
dwa razy więcej niż odcinek południo-
wej obwodnicy Warszawy z mostem 
na Wiśle budowanym w standardzie 
trasy ekspresowej i dwa razy dłuż-
szym.

Zasadna jest rezygnacja z budowy 
mostu na przedłużeniu ulicy Krasiń-
skiego i skierowanie środków prze-
znaczonych na tę inwestycje na inne, 
ważniejsze dla miasta projekty.

Uzasadnieniem postulowanych 
zmian w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego m.st. Warszawy (obniżenie klasy 
ulicy Krasińskiego) jest stan obec-
ny tej ulicy. Ulica Krasińskiego nie 
spełnia kryteriów przyjętych dla dróg 
klasy G i nigdy spełniać nie będzie. 
Przebiega bowiem przez środek wpi-
sanego do rejestru zabytków układu 
urbanistycznego Żoliborza Historycz-
nego, a liczne skrzyżowania i przejścia 
dla pieszych nadają tej ulicy charakter 
drogi zbiorczej.

Ponadto postulowano, że na-
leży definitywnie wykreślić ze Stu-
dium przedłużenie ul. Krasińskiego 
do al. Prymasa Tysiąclecia, aby zapo-
biec powstaniu trasy tranzytowej przez 
środek Żoliborza, co staje się realnym 
zagrożeniem w sytuacji planowanej in-
westycji budowy przeprawy mostowej 
w ciągu ul. Krasińskiego.

(PON)

Wiadomość o śmierci Andrzeja 
Wajdy uderzyła w nas nieoczekiwa-
nie. Przywykliśmy bowiem, że jest 
niezniszczalny. 

Od kilkudziesięciu lat przema-
wiał do nas językiem filmu, który 
stanowił symbiozę niezrównanego 
artyzmu, romantycznego uniesienia, 
głębokiej refleksji nad mitami na-
szej świadomości narodowej i za-
angażowania w sprawy społeczne. 
Zabierał głos w sprawach ważnych 
dla nas Polaków, nie zawsze zgodnie 
z oczekiwaniami większości, często 
pod prąd, ale zawsze z wewnętrz-
nym przekonaniem, że służy praw-
dzie. Towarzyszyliśmy Wielkiemu 
Reżyserowi w tej wędrówce przez 
historię, literaturę i teraźniejszość 
czerpiąc z niej wzruszenie, ale także 
inspirację do udziału w dyskursie 
publicznym, który wzbudzały po-

szczególne obrazy. Trudno bowiem 
zachować wobec tej twórczości obo-
jętność. Kanał, Popiół i diament, Po-

pioły, Człowiek z marmuru, Katyń, 
Pan Tadeusz, Panny z Wilka, Ziemia 
obiecana – to zwierciadło naszych po-

staw, wiedzy o nas samych i warto-
ści, które czynią z nas synów tej zie-
mi, która jest naszą ojczyzną. Tego 
Andrzej Wajda ze sobą nie zabierze 
w ostatnią drogę. To nam zostawi. 
Nam, naszym dzieciom, wnukom 
i ich potomkom, bo ta twórczość 
przetrwa jako niezbywalna część 
kultury narodowej.

Jako żoliborzanie zachowamy 
wdzięczność za wspieranie spraw 
ważnych dla naszej dzielnicy. Od-
czuwaliśmy, że Andrzej Wajda 
nie tylko tu mieszkał, ale czuł się 
również współodpowiedzialny za 
to miejsce. A dla wielu spośród 
nas, był po prostu sympatycznym, 
uczynnym i cenionym Sąsiadem. 
Dziękujemy!

Na Żoliborzu

Przeciw budowie Mostu Krasińskiego

Andrzej Wajda 1926–2016 

Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)

dla sprawnych mężczyzn 
z samochodem 

zgłoszenia pod nr 22 877-25-66
lub e-mail: 

rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Przestępcy działający metodą „na po-
licjanta”, nie mogą czuć się bezkarnie. 
Efektem pracy policjantów z bielańskiej 
komendy jest błyskawiczne ustalenie 
i zatrzymanie trzech mężczyzn wyłudza-
jących pieniądze od starszych osób. Wo-
bec 17-letniego Michała W., 18-letniego 
Mariusza Z. i 20-letniego Patryka S. sąd 
zastosował środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztu na okres 3 
miesięcy. Za oszustwo grozi kara do 8 lat 
pozbawienia wolności.

Praca przy rozpracowywaniu oszustów 
działających metodą „na policjanta” nie 
jest łatwa. Zdarza się, że sprawcy takich 
przestępstw, dzięki swojej bezwzględności 
zyskują spore kwoty pieniędzy od star-
szych osób, które przekonywane są przez 
nich o tym, że biorą udział w akcji, dzięki 
której oszuści zostaną zatrzymani. Po-
krzywdzeni tym czasem nie zdają sobie 
sprawy, że w ciągu kilku minut tracą do-
robek swojego życia. Kilka dni temu miał 
miejsce kolejny taki przypadek.

Policjanci z Bielan zatrzymali na go-
rącym uczynku dwóch mężczyzn, któ-
rzy chcieli oszukać małżeństwo metodą 

„na policjanta”, na kwotę 20 tysięcy zło-
tych i ponad 3 tysięcy dolarów. Funk-
cjonariusze zareagowali błyskawicznie 
i mężczyźni wpadli w ich ręce w chwili, 
gdy odbierali od pokrzywdzonej kopertę, 
w której miała być gotówka.

Podczas dalszych czynności okazało 
się, że to nie jedyne przestępstwo jakie 
mają na swoim koncie młodzi mężczyź-
ni. Kilka tygodni temu, działając w ten 
sam sposób Mariusz Z. oszukał starszą 
osobę na kwotę 40 000 złotych. Ponadto 
we Włochach wraz z Patrykiem S. pobi-
li starszego pana, który za przekazanie 
pieniędzy w kwocie 20 tysięcy złotych 
chciał pokwitowanie, a potem uciekli 
z gotówką.

Mariusz Z. odpowie teraz za dwu-
krotne oszustwo, dwukrotne usiłowanie 
oszustwa oraz rozbój. Michał W. odpowie 
za oszustwo i usiłowanie oszustwa, zaś 
Patryk S. za rozbój i usiłowanie oszustwa. 
Wobec całej trójki sąd zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztu na okres 3 miesięcy. Za oszustwo 
grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, 
za rozbój do 12 lat więzienia.

Bielańscy policjanci poszukują 
świadków zdarzenia drogowego, do któ-
rego doszło w dniu 01.10.2016 r. na ulicy 
Conrada, na wysokości nr 4. Osoby, które 
mogą pomóc w ustaleniu przebiegu zda-
rzenia proszone są o kontakt telefoniczny 
lub osobisty.

W dniu 01.10.2016 roku około godzi-
ny 19.05, w Warszawie, na ulicy Conrada, 
na wysokości nr 4, doszło do zdarzenia 
drogowego z udziałem kierującego sa-
mochodem marki Suzuki oraz pieszych. 
Kierujący pojazdem potrącił starszą ko-

bietę i mężczyznę. Mężczyzna na skutek 
odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc 
w ustaleniu szczegółów tego zdarzenia 
proszone są o kontakt z Komendą Re-
jonową Policji Warszawa V, osobiście 
na ulicy Żeromskiego 7, bądź telefo-
nicznie dzwoniąc pod numer 22 603-10-
83, 22 603-10-55, 112 lub 997. Sprawę 
prowadzi podkom. Małgorzata Kędziora

Informacje można także przesyłać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: krp5warszawa@policja.waw.pl.

Areszty za oszustwa i rozbój

Poszukujemy świadków wypadku

KRONIKA KRYMINALNA
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Na Żoliborzu po przeprowadzonych 
wyborach konstytuuje się Rada Mło-
dzieży. A ponieważ w liczącej około 
46 tys. mieszkańców dzielnicy ponad 
15 tys. to osoby powyżej 60 roku ży-
cia, więc i dla starszych postanowiono 
zrobić coś więcej.

Na październikowej sesji Żolibo-
rza zaprezentowano projekt uchwały 
w sprawie utworzenia Rady Seniorów. 
Zainicjował go wniosek w tej sprawie 
skierowany przez grupę ponad 100 żo-
liborskich seniorów do władz dzielni-
cy. Został pozytywnie zaopiniowany. 
Ustawa o samorządzie gminnym mówi 
bowiem, że do zadań gminy należy 
m.in. podejmowanie uchwał w spra-
wach współpracy ze społecznościami 
lokalnymi.

Jak podkreślili projektodawcy 
utworzenie Rady Seniorów wynika 
z realizacji przyjętego w grudniu 2013 
roku Programu Warszawa Przyjazna 
Seniorom na lata 2013-2020, a także 
z diagnozy tego programu. Określa on 
możliwość powołania Rady Seniorów 
jako inicjatywę samych seniorów, któ-
rzy chcą zajmować się tematami z ich 
życia codziennego oraz najbliższego 
otoczenia.

Istotnym elementem funkcjonowa-
nia dzielnicowej Rady Seniorów jest 
wykorzystanie inicjatyw oddolnych 
zgłaszanych przez seniorów, ich za-
angażowanie w życie społeczne dziel-
nicy oraz rozpoznanie wszystkich 
spraw ważnych dla seniorów zamiesz-
kujących w danej dzielnicy. To także 
sprzyja tworzeniu dialogu międzypo-
koleniowego, stworzeniu warunków 
do opiniowania aktów prawnych wy-
dawanych przez organy m.st. Warsza-
wy dotyczących ważnych spraw dla 
seniorów. Współpraca seniorów z inny-
mi środowiskami, instytucjami pozwoli 
na rozwiązanie niektórych problemów 
seniorów.

Ponadto powoływanie dzielnicowej 
Rady Seniorów istotne jest również dla 
funkcjonowania Warszawskiej Rady 
Seniorów, w której skład wchodzić bę-
dzie przedstawiciel żoliborskiej Rady 
Seniorów.

Przewidywanym skutkiem wejścia 
w życie uchwały ma być wzrost zainte-
resowania seniorów udziałem w życiu 
społecznym Warszawy i współdecydo-
wania o sprawach lokalnych.

Jak zapewniono Rada Seniorów Żo-
liborza będzie miejscem do prowadze-
nia dialogu pomiędzy mieszkańcami 
a urzędem, dającym perspektywę do-
brego życia i samorealizacji seniorów 
oraz ich aktywności społecznej.

Zaprezentowany na październiko-
wej sesji projekt uchwały w sprawie 
utworzenia Rady Seniorów wywołał 
ożywioną dyskusję w żoliborskiej ra-
dzie o średniej wieku ponoć około 52 
lat. Jedni uważali, że warto to zrobić i że 
powołanie nie odgórnie, takiego dorad-
czego, konsultacyjnego, społecznego 
ciała jest bardzo potrzebne. To może 
uaktywnić więcej seniorów. Chodzi 
zwłaszcza o tych, którzy nie korzysta-
ją z klubów seniora, nie uczestniczą 
w zajęciach Uniwersytetu III wieku. 
Nie ukrywano, że bolączką ludzi star-
szych jest to, że są odstawieni na boczny 
tor. Dlatego też tak ważne jest dotarcie 
także do nich. Radzie Seniorów starsi 
ludzie będą mogli sami powiedzieć cze-
go chcą i jakie mają potrzeby.

Nowe ciało nie wszystkim radnym 
przypadło do gustu. Młodsi przypo-
minali, że w dzielnicy dużo dzieje się 
i wiele robi dla seniorów. Spora ich re-
prezentacja jest już w radzie Żoliborza. 
Mówiono o segregacji i wyróżnieniu 
jednej grupy społecznej. I o tym, że 
być może należałoby też utworzyć rady 
dla innych.

Jednym ze wskazywanych zagrożeń 
było zaś upolitycznienie Rady Senio-
rów. Mimo niektórych zarzutów rada 
większością 11 głosów za (przy 5 prze-
ciwnych i 4 wstrzymujących) podjęła 
uchwalę o utworzeniu Rady Seniorów 
Żoliborza oraz o nadaniu statutu.

Głosi on, że celem rady jest repre-
zentowanie seniorów zamieszkałych 
na terenie dzielnicy. Do jej zadań na-
leży w szczególności: monitorowanie 
polityki senioralnej na poziomie dziel-
nicy; pełnienie roli konsultacyjnej, do-
radczej i inicjatywnej dla władz dziel-

nicy w sprawach dotyczących seniorów 
zamieszkałych na terenie dzielnicy; 
współpraca z Warszawską Radą Senio-
rów; tworzenie warunków aktywnego 
uczestnictwa seniorów w życiu spo-
łecznym oraz wspieranie i pobudzanie 
środowisk senioralnych na rzecz podej-
mowania wspólnych inicjatyw lokal-
nych; przyjmowanie zgłoszeń o proble-
mach i oczekiwaniach seniorów.

W skład Rady Seniorów wchodzić 
ma nie więcej niż 9 osób. W tym 
6 przedstawicieli mieszkańców dziel-
nicy oraz jeden przedstawiciel dziel-
nicowej komisji dialogu społecznego, 
jeden przedstawiciel rady dzielnicy i je-
den przedstawiciel zarządu dzielnicy. 
Członkiem rady może zostać osoba 
zamieszkała na terenie Żoliborza, któ-
ra ukończyła 60 lat, wyróżniająca się 
działalnością na rzecz środowiska osób 
starszych. Kadencja członka rady trwa 
trzy lata. Praca w radzie ma charakter 
społeczny i nie przysługuje za nią wy-
nagrodzenie, dieta, ani zwrot kosztów 
związanych z pracą. Członkowie Rady 
powoływani i odwoływani są przez 
zarząd dzielnicy. Przedstawiciela rady 
Żoliborza wskazuje rada dzielnicy, 
a przedstawiciele mieszkańców wybie-
rani są przez osoby w wieku powyżej 
60 lat mieszkające na terenie Żoliborza.

Zgłoszenia kandydata może doko-
nać grupa co najmniej 15 osób w wielu 
powyżej 60 lat zamieszkałych na tere-
nie dzielnicy. Zgłoszenie kandydata za-
wierać powinno krótką notę biograficz-
ną z uwzględnieniem informacji o jego 
osiągnięciach w pracy społecznej i do-
świadczeniu w działaniach na rzecz se-
niorów oraz listę poparcia co najmniej 
15 osób powyżej 60 lat zamieszkałych 
w dzielnicy.

Głosowanie na kandydatów odby-
wać się będzie poprzez oddanie głosu 
na karcie wyborczej, którą złożyć bę-
dzie można w skrzynce wystawionej 
w urzędzie w wydziale obsługi miesz-
kańców, bądź też na poczcie i przesłać 
listownie z dopiskiem „Rada Seniorów 
Żoliborza – głosowanie”, co do czego 
radni mieli zastrzeżenia.

(PON)

Na październikowej sesji rada Żo-
liborza dokonała zmian w planie wy-
datków majątkowych. Polegały one 
na przesunięciu środków. Np. niewy-
korzystane 40 tys. zł na nowe na-
sadzenia, których sobie nie życzyli 
mieszkańcy, modernizowanej ul. Czar-
nieckiego postanowiono przeznaczyć 
na dwa inne zadania. I tak 10 tys. zł 
pozwoli na wykonanie montażu na-
czynia zbiorczego dla prawidłowego 
działania wentylacji mechanicznej 
kuchni w przebudowywanym budyn-
ku Przedszkola nr 109 przy pl. Hen-
kla w związku z doposażeniem węzła 
ciepłowniczego w niezbędny moduł 
ciepła technologicznego.

Dalsze 30 tys. zł pójść ma na roz-
poczęcie jeszcze w tym roku nowe-
go wieloletniego zadania związanego 
z przyłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej. 
Przemawiają za tym względy ekono-
miczne i ekologiczne. Na zakończenie 

tej inwestycji w 2018 roku szacowanej 
na 330 tys. zł trzeba będzie nieco po-
czekać. W latach 2016-2017 planuje się 
bowiem wykonanie dokumentacji pro-
jektowej. Przeznaczone na to w przy-
szłym roku następne 30 tys. zł pocho-
dzić ma z oszczędności po przetargu 
na przebudowę przedszkola nr 212 
wraz z placem zabaw przy ul. Rybiń-
skiego.

Z kolei blisko 354 tys. zł z plano-
wanej w 2016 roku budowy parku edu-
kacyjno-rekreacyjnego w pasie Nadwi-
ślańskim (której nie rozpoczęto) posta-
nowiono wykorzystać także w terenach 
zielonych na nowe zadanie inwestycyj-
ne. Ma nim być budowa całorocznej, 
samoobsługowej toalety w Parku im. 
S. Żeromskiego. Zlokalizowana będzie 
w tym samym miejscu co dotychczaso-
wa przy placu zabaw dla dzieci. Stara, 
już nieczynna, parkowa wolno stojąca 
toaleta od 2005 roku dobrze służyła 
mieszkańcom. Przy 1 zł opłacie całko-
wicie się ponoć spłaciła. Była tańsza, 

bo kosztowała niecałe 50 tys. zł. Nowa 
toaleta będzie droższa, bo nowocze-
śniejsza. I być może także, jak życzyli 
sobie radn, zamiast jedno to dwuoczko-
wa. Jak wyjaśniono, zakres tego zada-
nia będzie szerszy, bo obejmie budowę 
toalety z przyłączem do sieci wodno-
kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej, 
a poza tym zagospodarowanie terenu 
wokół niej.

I choć parki przejść mają pod za-
rząd zieleni, to nie bacząc na to wła-
dze dzielnicy, jako dobry gospodarz, 
w trosce o utrzymanie parku im. S. Że-
romskiego i z myślą o mieszkańcach 
postanowiły zafundować nową toaletę. 
Wykonana ma być w cyklu 2-letnim, 
a ponieważ w tym roku pozostało nie-
wiele czasu, więc w 2016 roku prze-
znaczono tylko 30 tys. zł na koncep-
cję. Pozostałe zaś środki wykorzystane 
będą w przyszłym roku na realizację 
parkowej toalety.

(PON)

Na Żoliborzu

Będzie Rada Seniorów

Zmiany w inwestycjach

14 października obchodziliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej. Z tej 
okazji w Sali Koncertowej Zamku 
Królewskiego w Warszawie odby-
ła się uroczystość, podczas której 
prezydent m.st. Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz po raz kolejny 
wręczyła wyróżnionym nauczycie-
lom i dyrektorom nagrody. Otrzyma-
li je pedagodzy, którzy wykazali się 
sukcesami m.in. we wprowadzaniu 
autorskich programów nauczania, 
przygotowaniu uczniów do konkur-
sów i olimpiad przedmiotowych oraz 
w pomocy dzieciom z trudnościami 

w nauce. W gronie 88 nagrodzonych 
z całej Warszawy, uhonorowanych 
zostało 6 bielańskich nauczycieli 
i dyrektorów: Paweł Gmitrzuk – dy-
rektor Zespołu Szkół nr119, Joan-
na Grzymała – nauczyciel Zespołu 
Szkół nr 118, Beata Michalec – dy-
rektor Przedszkola nr 318, Jolanta 
Ostrowska – wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 133, Krystyna Ra-
sińska – dyrektor Przedszkola nr 327 
i Beata Sinicyn – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 80.

Serdecznie gratulujemy.

Nagrody dla bielańskich nauczycieli

Gala w Zamku

Na Żoliborzu przy ul. Słowac-
kiego 19A została otwarta, po re-
moncie, Wypożyczalnia (książek) nr 
16. Jest to miejsce doskonale znane 
mieszkańcom dzielnicy. Przewinę-
ło się przez te gościnne progi kilka 
pokoleń żoliborzan. Dla studentów 
była to oaza bogata w literaturę nie-
zbędną do pokonywania kolejnych 
progów edukacji, co w latach, o któ-
rych już powoli zapominamy, miało 
bardzo wysoką cenę. To tu żoliborza-
nie zaspokajali właściwy sobie głód 
książki. Na pożółkłych już leciwych 
listach czytelników widnieje wiele 
znanych nazwisk.

Pomieszczenia biblioteki zostały 
wyremontowane ze środków samorzą-
dowych. Zmodernizowano je w taki 
sposób, by rozszerzyć maksymalnie 
powierzchnię użytkowaną przez czy-
telników. Zrobiono to kosztem zaple-
cza. Biblioteka została wyposażona 
w nowe oświetlenie, uzyskała nowy 
sprzęt komputerowy oraz nową ladę, 
stoliki, regały i krzesełka. Dla senio-
rów zakupiono wygodny fotel. Wy-
strój wnętrza dopasowano do charak-
teru budynku i czasu jego powstania. 
Całość ociepla piękna tapeta i wyszu-
kana wykładzina podłogowa.

Biblioteka w nowej odsłonie jest 
nie tylko wypożyczalnią, ale także 
przyjaznym miejscem do działań po-

pularyzujących książkę i czytelnic-
two. Seniorzy chętni do zapoznania 
się z komputerem i internetem szko-
leni są przez bibliotekarzy.

Dla internautów przygotowano 
dwa nowe stacjonarne stanowiska 
komputerowe, a łącze wifi pozwala 
użytkownikom na korzystanie z wła-
snego sprzętu. Biblioteka posiada 
w ofercie oprócz ciągle powiększa-
jącego się o nowości wydawnicze 
ponad trzydziestotysięcznego księgo-
zbioru, również zbiór książek na pły-
tach cd.

Wśród pierwszych gości byli 
m.in. Krzysztof Bugla, burmistrz 
Żoliborza i Maciej Stasiełowicz, 
prezes WSM. Dzielnica wynajmuje 
pomieszczenia biblioteki od właści-
ciela obiektu, którym jest Warszaw-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Ma-
rianna Czupryn, dyrektor Biblioteki 
Publicznej na Żoliborza, dziękując 
burmistrzowi za środki przekazane 
na remont, zwróciła uwagę na fakt, 
że w ostatnim okresie każdy niemal 
rok zapisuje się wzbogacaniem sub-
stancji materialnej bibliotek – przy-
bywa placówek i powiększają się ich 
zasoby.

Wypożyczalnia zaprasza Czy-
telników od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10 – 19, a w soboty 
od 10 do 16.

Na Żoliborzu

Biblioteka po remoncie 

Zamawianie ogłoszeń
tel./faks: 22 877 25 66, 22 877 25 67 

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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Jeszcze tylko do 26 października 
br. można zwiedzać wystawę plene-
rową: „1956: Polska – Węgry. Histo-
ria i Pamięć” na Dziedzińcu Wielkim 
Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Wystawa jest efektem wspólnych 
działań Instytutu Pamięci Narodowej, 
Komitetu Pamięci Narodowej i Wę-
gierskiego Instytutu Kultury w War-
szawie, realizowanych w związ-
ku z przypadającą w tym roku 60. 
rocznicą wydarzeń 1956 r. w Polsce 
i na Węgrzech. Główny przekaz eks-
pozycji podporządkowany jest idei 
walki o wolność i prawdę oraz so-
lidarności między narodem polskim 
i węgierskim, dzięki czemu możli-
we stało się ukazanie uniwersalnego 
dążenia do wolności ludzi żyjących 
w systemie komunistycznym. Jest 
to również okazja do przedstawienia 
losów dwóch narodów, które pomi-
mo różnej historii podczas II wojny 
światowej, znalazły się po tej samej 
stronie żelaznej kurtyny, oraz losów 

ludzi, którzy pomimo trudnej sytuacji 
umieli walczyć o wolność i nieść so-
bie wzajemnie pomoc.

Polski wymiar roku 1956 jest 
akcentowany równolegle, począw-
szy od antykomunistycznej rewolty 
mieszkańców Poznania w 1956 r. Dla-
tego też wśród prezentowanych foto-
grafii zobaczyć można m.in. unikato-
we ujęcia kolumn Armii Radzieckiej, 
zbliżającej się do Warszawy z baz 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
w październiku 1956 r. – zarejestro-
wane po kryjomu przez operatorów 
Polskiej Kroniki Filmowej.

W 1956 roku dzieje obu narodów, 
złączonych wielowiekową przyjaźnią, 
splotły się ze sobą nierozerwalnie. 
Na wieść o wydarzeniach w Polsce 
w październiku 1956 r., budapesztań-
scy studenci rozpoczęli demonstrację 
pod hasłem solidarności z Polakami, 
gromadząc się przy pomniku gen. Jó-
zefa Bema – bohatera obu narodów. 
Manifestacja dała początek rewolucji, 

w wyniku której rozpadła się komuni-
styczna dyktatura. Na wieść o drugiej 
interwencji Związku Radzieckiego 
na Węgrzech, która położyła kres po-
wstaniu, Polacy zareagowali natych-
miast i zdali egzamin z solidarności, 
oddając krew, zbierając pieniądze czy 
przesyłając medykamenty.

Wystawa przedstawia dzieje Po-
laków i Węgrów naprzemiennie 
i dowodzi, że wspólna historia obu 
narodów jest żywa do dziś. Pamięć 
o rewolucji trwa w Polsce, a Węgrzy 
wciąż pamiętają o wsparciu ze strony 
Polaków. Stąd też działania poświę-
cone ukazaniu wspólnoty historii obu 
państw odbywają się pod wspólnym 
hasłem „1956. Polacy i Węgrzy. Ra-
zem pamiętamy”.

Wystawę zwiedzać można do 26 
października br., bezpłatnie w godzi-
nach otwarcia Zamku (poniedz. – so-
boty: 10.00 – 18.00; czwartki: 10.00 
– 20.00; niedziele: 11.00 – 18.00).

Wiosną tego roku Zarząd Dróg 
Miejskich i Centrum Komunikacji 
Społecznej rozpoczęły kampanię 
promującą życzliwość oraz popra-
wiającą bezpieczeństwo na drodze. 
Pierwszym jej etapem było posta-
wienie przed mieszkańcami czterech 
wyzwań na platformie http://otwar-
tawarszawa.pl/zyczliwoscnadro-
dze. Zapytano warszawiaków, m.in. 
o przyczyny i okoliczności, podczas 
których zapominamy o dobrych 

manierach na drodze. Poproszo-
no również o wskazanie, co zrobić, 
by uczestnicy ruchu pamiętali o życz-
liwości i przestrzeganiu przepisów.

W odpowiedzi wpłynęło prawie 
300 pomysłów, w których warsza-
wiacy zachęcają, aby zmiany zaczy-
nać od siebie, gdyż jakość ruchu za-
leży od każdego z jego uczestników. 
Przypominają też o przestrzeganiu 

przepisów, sygnalizowaniu manew-
rów i dawaniu dobrego przykładu. 
Odpowiedzi zostały ocenione przez 
jury, w którego skład wchodzili 
reprezentanci urzędu, organizacji 
pozarządowych i środowiska na-
ukowego. Z wybranych odpowiedzi 
powstał prezentowany „Warszawski 
poradnik dobrych manier na dro-
dze”, który dostępny jest pod ad-
resem http://otwartawarszawa.pl/
zyczliwoscnadrodze.

Warszawiacy aktywnie włączyli 
się też w proces tworzenia kampa-

nii społecznych dla użytkowników 
dróg oraz pomogą je przeprowadzić. 
Spośród zgłoszonych przez miesz-
kańców pomysłów wybrano 5 naj-
ciekawszych koncepcji dotyczących 
działań edukacyjnych i kampanii 
społecznych promujących życzli-
wość i bezpieczeństwo na drodze. 
Zostały one dopracowane w Inku-

batorze Pomysłów prowadzonym 
przez Marzycieli i Rzemieślników. 
W efekcie powstały trzy propozycje 
kampanii społecznych, z czego jed-
na z nich pojawi się w przestrzeni 
miejskiej już jesienią br.

Akcję „Życzliwość na drodze” 
zorganizowało Miasto Stołeczne 
Warszawa oraz platforma Otwarta-
Warszawa.pl.

1956: Polska – Węgry. Historia i pamięć

Poradnik dobrych manier
Podczas akcji crowdsourcingowej „Życzliwość na drodze” prowa-
dzonej na platformie Otwartawarszawa.pl, mieszkańcy zgłaszali 
pomysły na poprawę dobrych manier i bezpieczeństwa na drogach. 
Mieszkańcy wspólnie stworzyli warszawski kodeks savoir-vivre, który 
został wydany przez Urząd m.st. Warszawa.

Trwają kontrole miejsc, w któ-
rych mogą przebywać osoby bezdom-
ne. Funkcjonariusze straży miejskiej 
sprawdzają zarówno te lokalizacje, 
w których w ubiegłym roku schro-
nienia szukali bezdomni, jak i nowe. 
Działania te ułatwią strażnikom pro-
wadzenie stałego monitoringu oraz ob-
jęcie opieką osób bezdomnych w zbli-
żającym się okresie zimowym.

Pustostany, altany, namioty...
Przygotowania do zimowej pomo-

cy osobom bezdomnym już są pro-
wadzone. Trwa kontrola tzw. miejsc 
niemieszkalnych. Część osób bezdom-
nych unika noclegowni i schronisk 
wybierając życie na ulicy. Osoby bez-
domne na prowizoryczne schronienia 
adaptują pustostany, altany śmietniko-
we, wnęki budynków, budują namio-
ty na terenach leśnych, czy zajmują 
opuszczone altany działkowe.

– Osoby bezdomne nie przywią-
zują się do jednego „adresu”, two-
rzą tymczasowe schronienia, po czym, 
w zależności od potrzeb czy sytuacji 
przenoszą się. Przybywają też osoby 
bezdomne spoza Warszawy. Jesteśmy 
w trakcie kontroli tych miejsc i spraw-
dzania, ile osób w nich przebywa. 
Kontrole te pozwolą nam lepiej przy-
gotować się do działań zimowych. 
Chcemy dotrzeć z ofertą pomocową 
do jak największej liczby osób, które 
będą próbowały schronić się przed 
mrozem w tymczasowych schronie-
niach – mówi Romuald Modzelewski, 
naczelnik V Oddziału Terenowego 
Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W trakcie prowadzonych kon-
troli strażnicy miejscy sprawdzają, 
w jakich warunkach żyją osoby bez-
domne i jakiej pomocy potrzebują. 
Funkcjonariusze przekazują osobom 
bezdomnym informacje o możliwości 
skorzystania z pomocy noclegowni, 
schronisk i jadłodajni.

– Przebywanie w tymczasowych 
schronieniach w trakcie silnych mro-
zów stanowi dla osób bezdomnych 

zagrożenie wychłodzenia organizmu, 
a nawet śmierci. Chcemy przekonać 
jak największą liczbę osób do sko-
rzystania z pomocy instytucjonalnej. 
Możemy przekonywać i zachęcać, na-
tomiast nie możemy nikogo zmusić 
do zmiany trybu życia – podkreśla 
Maciej Świątek naczelnik VI Oddziału 
Terenowego Straży Miejskiej m. st. 
Warszawy.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy 
kontrolami objęli ponad 130 miejsc 
na terenie miasta. Przebywało w nich 
około pół tysiąca osób bezdomnych.

Są pierwsze osoby, którym już 
pomogli strażnicy miejscy
W ciągu ostatnich dwóch tygodni 

strażnicy miejscy pomogli ponad 30 
osobom w znalezieniu miejsca lub też 
przewiezieniu do schronisk i nocle-
gowni. W 10 kolejnych przypadkach, 
ze względu na stan zdrowia osób, ko-
nieczne było wezwanie służb medycz-
nych. Blisko 300 osób bezdomnych, 
ze względu na stan upojenia alkoho-
lowego, strażnicy miejscy przewieź-
li do Stołecznego Ośrodka dla Osób 
Nietrzeźwych.

– Niestety, bezdomności towarzy-
szy często alkohol. W przypadku osób 
nietrzeźwych bardzo często dochodzi 
do wychłodzenia organizmu. Mieliśmy 
w ostatnich dniach przypadki, kiedy 
interweniowaliśmy wobec osób bez-
domnych, których życie było zagro-
żone. Kilka dni temu funkcjonariusze 
w trakcie nocnego patrolu znaleźli 
w jednym z parków na terenie Ur-
synowa nieprzytomnego mężczyznę. 
Prawdopodobnie pił wcześniej alko-
hol. Dzięki pomocy strażników i we-
zwanych służb medycznych udało się 
go uratować – opowiada Wojciech Ja-
nicki naczelnik II Oddziału Terenowe-
go Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Pomogli 7 tys. osób, wydali 
10 tys. posiłków

W ubiegłym roku strażnicy miej-
scy pomogli niemal 7 tys. osób bez-

domnych. Przeprowadzono blisko 
5 tys. kontroli wytypowanych miejsc. 
1068 osób funkcjonariusze przewieź-
li do noclegowni i schronisk, ponad 
5 tys. przewieziono do SODON. 268 
razy funkcjonariusze wzywali do osób 
bezdomnych służby medyczne.

Strażnicy miejscy wydali ponad 
10 tys. porcji posiłków pobieranych 
z warszawskich jadłodajni. Były one 
dowożone osobom bezdomnym mają-
cym problemy z poruszaniem się lub 
przebywającym z dala od jadłodajni.

W trakcie działań realizowanych 
w obszarze pomocy osobom bezdom-
nym strażnicy miejscy od lat współ-
pracują z szeregiem instytucji, w tym 
z Urzędem Miasta, Mazowieckim 
Urzędem Wojewódzkim, ośrodkami 
pomocy społecznej i organizacjami 
pozarządowymi. Bezdomnym przeka-
zywana jest ciepła odzież, obuwie, 
koce, a także trwała żywność.

Straż miejska zaangażowała się 
w akcję „Trochę ciepła dla bezdomne-
go”, podczas której wspólnie z przed-
stawicielami Caritas Polska dostarczo-
no osobom bezdomnym ciepłe śpiwo-
ry i kubki termiczne.

Podczas ubiegłej zimy działania 
strażników miejskich wspierali rów-
nież ratownicy medyczni z Grupy 
Ratownictwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża Warszawa. Sprawdzali ogólny 
stan zdrowia, opatrywali rany, dora-
dzali, gdzie szukać specjalistycznej 
bezpłatnej pomocy medycznej dedy-
kowanej osobom bezdomnym.

Nie przechodź obojętnie!
Osoba bezdomna, leżąca, nietrzeź-

wa – niska temperatura może być dla 
nich śmiertelnie niebezpieczna. Już te-
raz straż miejska apeluje, aby nie prze-
chodzić obojętnie obok osób, które 
mogą potrzebować pomocy. Aby po-
móc, wystarczy niezwłocznie powia-
domić właściwe służby, w tym straż 
miejską. Numer alarmowy do straży 
miejskiej – 986.

Straż miejska przygotowuje się do zimy

Pomoc osobom bezdomnym



str. 521 października 2016Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan    Nr  16

Kilka kilometrów od ostatniej sta-
cji kijowskiego metra „Lisowa” (Le-
śna), w Bykowni, przy ruchliwej szosie 
do odległego o 15 km od stolicy, niespeł-
na 90-tysięcznego miasta Browary, roz-
ciąga się duży kompleks leśny. A w nim 
znajduje się miejsce pamięci stalinow-
skich zbrodni – Narodowy Rezerwat „By-
kownianśki Mohyły” utworzony w 1994 
roku. To tu sowieccy zbrodniarze chowa-
li, mordowane w siedzibie NKWD, w by-
łym Pałacu Październikowym w Kijowie 
oraz w więzieniu na Łukianowce, ofiary 
terroru lat 1937 – 1941. A także polskich 
oficerów i policjantów z tak zwanej Ukra-
ińskiej Listy Katyńskiej, których miejsce 
śmierci i pochówku poznaliśmy dopiero 
w ostatnich latach.

Zbrodnie stalinizmu
Od połowy lat 30. XX wieku był 

to otoczony wysokim, 3-metrowym pło-
tem wielohektarowy teren działek nr 19 
i 20 Leśnictwa Darnickiego, w dyspozy-
cji sowieckiej policji politycznej NKWD. 
Na którym, we wcześniej przygotowy-
wanych zbiorowych grobach, grzebano 
ofiary stalinowskich „czystek”. Zwłoki 
przywożono w nocy z Kijowa specjalny-
mi wagonami i tu zakopywano nad ranem 
po nocnych egzekucjach. Przede wszyst-
kim w latach 1937-1939, ale penetrując 
ten las przed sześciu laty natrafiałem 
na przybite do pni drzew tabliczki, często 
z fotografiami ofiar i informacjami, że 
zamordowano je już w 1936, ale także 
w 1941 roku.

Ile ich było, tego dokładnie już się 
zapewne nie da ustalić.

Polskie ofiary z 
Żytomierszczyzny

Sporo polskich nazwisk pojawiało się 
wśród zamordowanych w latach 1937 
– 1939. Zwłaszcza z „oczyszczanej z ży-
wiołu polskiego” Żytomierszczyzny. Ale 
byli to obywatele ukraińscy od pokoleń 
tam osiadli. Na tabliczkach, jakie sfoto-
grafowałem w 2010 r. znalazłem kilka 
informacji o Polakach aresztowanych 
w 1939 – 1940 r. w Przemyślu i innych 

polskich miejscowościach, rozstrze-
lanych w Kijowie, a tu pochowanych. 
W publikacjach przeczytałem o około 
1500 ofiar tzw. „polskiej operacji”. Zaś 
w innych źródłach także o nielicznych 
polskich oficerach.

Nasza Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, z którą korespondowałem 
po ówczesnym powrocie z Kijowa i opu-
blikowaniu reportażu z Bykowni, szuka-
jąc informacji o losach stryja znajdujące-
go się na Ukraińskiej Liście Katyńskiej, 
nadal nic o nim i ponad 3 tysiącach in-
nych zamordowanych polskich oficerach 
i policjantach nie wiedziała. Wkrótce 
jednak w Bykowni ruszyły prace, chyba 
wymuszone przez stronę polską. I okaza-
ło się, że to właśnie tu pochowano 3435 
ofiar znajdujących się na tej liście.

Polski Cmentarz Wojenny
Po czym powstał, uroczyście otwarty 

21 września 2012 roku przez prezydentów 
Polski i Ukrainy, Polski Cmentarz Wo-
jenny. Czwarty Katyński po podsmoleń-
skim oraz dwu jego „filiach”: w Miednoje 
i Charkowie. O ile przy wejściu na teren 
tego Memoriału nazywanego Narodowym 
Rezerwatem Bukowniańskie Mohyły nic 
się prawie nie zmieniło, o tyle w centrum 
lasu nastąpiły zasadnicze zmiany.

Nazwiska na ukraińskich 
tablicach

W centrum pamięci ofiar ukraińskich 
stoi pomnik z trzema wysokimi, piono-
wymi granitowymi płytami roztrzaskany-
mi w górnej części kulami. Dookoła jest 
kilka długich, również z szarego grani-
tu, tablic z tysiącami nazwisk wykutych 
na nich cyrylicą w porządku alfabetycz-
nym. Znajduję na nich sporo o brzmie-
niu polskim, co potwierdzają zresztą też 
imiona.

Na Polski Cmentarz Wojenny prowa-
dzi symboliczna brama z dwoma słupami 
z szarego granitu. Na prawym, z wy-
kutym na górze Orłem, poniżej tekst: 
„CZWARTY CMENTARZ KATYŃSKI 
ZBUDOWANY STARANIEM RADY 
OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘ-

CZEŃSTWA Z FUNDUSZY RZECZY-
POSPOLITEJ POLSKIEJ. 2012”.

Nazwiska 3435 
zamordowanych oficerów

Na lewym słupie identyczny na-
pis w języku ukraińskim. Na łączącym 
zaś je progu w obu językach: POLSKI 
CMENTARZ WOJENNY. W jego głąb 
prowadzi wyłożona granitową kostką 
droga, przy której stoją, na wysmukłych 
sześcianach, duże grobowe znicze. Po le-
wej białe, po prawej czerwone. Pnie nie-
których sąsiednich sosen obwiązane są 
biało-czerwonymi i niebiesko-żółtymi 

wstążkami. Ta kilkudziesięciometrowa 
droga prowadzi do, również wykutego 
z granitu, stołu – ołtarza pokrytego jak 
gdyby obrusem.

Za nim stoi długa i wysoka ściana z 10 
przylegających do siebie płyt przeciętych 
po środku w górze krzyżem – mieczem. 
Z wykutymi wypukło w porządku alfa-
betycznym imionami i nazwiskami 3435 
polskich oficerów oraz funkcjonariuszy 
policji i Korpusu Ochrony Pogranicza za-
mordowanych przez NKWD w Kijowie 
i tu pogrzebanych.

Znalazłem Cię, stryju Tośku!
Ołtarz otacza z zewnątrz, jak pod-

kowa, szeroki ciąg kamiennych tablic 

z powtórzonymi na nich imionami i na-
zwiskami ofiar, ale również dodatkowymi 
o nich informacjami. Datą, a przynajmniej 
rokiem urodzenia, stopniem, bliższymi 
danymi kim byli. Szukam, i znajduję, 
stryja Tośka. Jednego z czterech braci 
Mamy, Antoniego Rzepkę, urodzonego 
we Lwowie 1 sierpnia 1899 roku. Ułana 
Beliny w Legionach, obrońcy Lwowa 
1918-1919, bohatera (Krzyż Walecznych, 
Krzyż Niepodległości i inne odznaczenia) 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
Lekkoatlety – rekordzisty Polski w skoku 
o tyczce w 1925 i Mistrza Polski w tej 
dyscyplinie w 1926 r.

Mgr WF – absolwenta CIWF, na-
uczyciela WF w gimnazjach i lwow-
skim liceum oraz na wydziale lekar-
skim Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Ppor. rez. WP., w kampanii 
wrześniowej 1939 r. dowódcę pociągu 
sanitarnego (przez 4 lata studiował też 
medycynę, ale jej nie ukończył przeno-
sząc się na studia zgodne z jego głów-
nymi zainteresowaniami) pod Łuckiem. 
Po powrocie do domu w końcu września 
1939 r., aresztowanego na początku paź-
dziernika, po donosie do NKWD dozor-
cy – Ukraińca, wraz z przebywającymi 
przypadkiem u niego z wizytą moimi 
Dziadkami, którzy zesłani na Syberię nie 
przeżyli wojny.

Losy jednej rodziny
Osadzony w lwowskim więzieniu, 

z którego wywieziony został w marcu 
1940 r. „w nieznanym kierunku”. Od-
najduję go dopiero tutaj. Wcześniej po-
święcono mu tabliczkę w katedrze po-
lowej WP w Warszawie, wśród innych 
zamordowanych przez NKWD oficerów. 
W Bykowni figuruje zarówno na tablicy 
za ołtarzem, jak i na wspomnianej „pod-
kowie”. Na niej z dodatkowymi informa-
cjami. Wiadomości o tym, jaki, a zwłasz-
cza gdzie, spotkał go los, nie dożyły żona 
i jedyna córka, którym udało się uniknąć 
we Lwowie aresztowania i nielegalnie 
przedostać do okupowanej GG oraz do-
żyć sędziwego wieku.

Ani siostra oraz żaden z braci. Tylko 
trójka wnucząt, dwójka prawnuków oraz 
jeden bratanek oraz siostrzenica i ja – 
siostrzeniec. Jedyny, który go pamięta. 
Żegnaj stryju Tośku! Nie sądziłem, że 
znajdę Cię w podkijowskim lesie, cho-
ciaż nadal nie wiem, w którym dokładnie 
miejscu jesteś pochowany.

Tablice jak gazetki ścienne
Na razie można tylko na 11 du-

żych tablicach, przypominających trochę 
dawne gazetki ścienne, poznać główne 
fakty z przeszłości. Fotografie zbrodnia-
rzy, poczynając od Berii, Stalina, Moło-
towa i pomniejszych. Zdjęcia niektórych 
ofiar, fotokopie licznych dokumentów, 
także artykułów o odkryciu tego miej-
sca zbrodni. Dokumentacji z ekshumacji 
oraz przedmiotów wydobytych z gro-
bów. Także polskich oficerów. Nareszcie 
upamiętniono ich, a także ukraińskie 
ofiary stalinowskiego terroru, w sposób 
godny.

Czy to nadal miejsce 
niewygodne dla władz?
Na dwu wielkich, kamiennych gła-

zach, również tylko po ukraińsku, teksty:
„Tu w 19 kwartale Bykowniańskiego 

Lasu pochowano ofiary represji politycz-
nych” i „Najdroższa dla was jest wolność. 
My zapłaciliśmy za nią życiem”. Przy 
wejściu nie ma żadnej informacji, że 
mieści się tu również Czwarty Cmentarz 
Katyński, czy Polski Cmentarz Wojenny. 
I w ogóle, że pochowani są tu Polacy.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wedrówki z Naszą Gazetą

Ukraina: Bykownia – Czwarty Cmentarz Katyński

Jak podają niektóre szacowne insty-
tucje udział handlu kompensacyjnego 
w handlu światowym może być większy 
niż 40 proc. i mowa tu tylko o handlu 
monitorowanym pod kontem sposobu 
zapłaty. A co z transakcjami wewnątrz 
krajów oraz tymi nie monitorowanymi? 
Problemem dla kogoś kto pierwszy raz 
spotyka się z taką informacją może być 
możliwość weryfikacji.

Handel kompensacyjny przyjął dziś 
wiele nazw nie kojarzących się z kla-
sycznym barterem. Countertrade, offset, 
buy-back, counterpurchase, kompensata, 
clearing to określenia, za którymi odbywa 
się nowoczesny handel bez pieniędzy i, 
jak zobaczycie, całkiem intratny. Mówi-
my tu o transakcjach na miliardy dolarów, 
euro czy funtów i to każdego roku. Mimo 
to część świata ekonomistów opisuje ta-
kie transakcje jako coś charakterystycz-
nego dla krajów biednych, coś niemodne-
go i coś związanego z przeszłością.

Tymczasem jak podaje American Co-
untertrade Association, organizacja funk-
cjonująca na największym rynku trans-
akcji kompensacyjnych czyli w USA, 
zainteresowanie tą forma prowadze-

nia biznesu ciągle rośnie – zwłaszcza 
po 2008 r. Wśród członków American 
Countertrade Association znajdujemy fir-
my, które raczej nie narzekają na brak 
pieniądza. 3M, ABB, Bell Hellikopter, 
Boeing Company, Dell Computer, Exxo-
n,General Elektric, General Motors, Mo-
torola, Hawlett-Packard, Rolls-Royce, 
SAAB, Simens i wiele, wiele innych, 
potężnych firm. Dlaczego to robią? Bra-
kuje im pieniędzy? Nie – liczy się każdy 
możliwy klient i każda forma zdoby-
wania rynku, i każda możliwa forma 
zysku. Większość z wymienionych firm 
posiada własne wyspecjalizowane działy 
handlu kompensacyjnego, tak jak ponad 
75 proc. firm z amerykańskiej listy top, 
500 największych firm w USA. Setki, 
a nawet tysiące, osób zaangażowanych 
w poszukiwanie nowoczesnych form 
handlu w zadłużonym świecie doskona-
le wypełnia swoją misję, pośród tych, 
którzy świata bez pieniądza sobie nie 
wyobrażają. W tym miejscu należy przy-
pomnieć, że Polacy nie są wcale gorsi. 
Cóż, przynajmniej niektórzy. Limit tego 
tekstu ogranicza możliwości dokładne-
go opisania naszego polskiego rozdziału 

na mapie handlu kompensacyjnego, ale 
zainteresowanych należy zachęcić do po-
szukiwań i zdobywania wiedzy.

Czym był polski handel „na sztych” 
obecny przez setki lat w małych spo-
łecznościach i na każdym targowisku? 
Czym był sukces produkcji w kraju ko-
munistycznym autobusów marki Berliet, 
za którego licencję produkcyjną nie za-
płaciliśmy pieniądzem tylko częściami? 
Czym był sukces Bartimpexu Aleksandra 
Gudzowatego, gdzie za cebulę i parę 
innych towarów, których byś się nie spo-
dziewał, sprowadzaliśmy gaz. Pierwszy 
milion dolarów w pierwszy rok – fajne?

Transakcje kompensacyjne nigdy nie 
opuściły gospodarek, mało tego, rozrasta-
ją się w zawrotnym tempie i na zawrotną 
skalę. Obecnie już całe kraje organizują 
systemy takiego handlu i jak sami widzi-
cie duże, ale bardzo roztropne, firmy też.

No i wreszcie czym są lokalne waluty 
klasyfikowane jako waluty clearingowe, 
będące formą handlu kompensacyjnego. 
Waluta lokalna to umowna jednostka 
rozliczeniowo-płatnicza, funkcjonująca 
w środowisku firm i osób, które używają 
jej równolegle do pieniądza w ramach 

transakcji na rynku wewnętrznym (kra-
jowym). Obecnie mamy już ponad 5000 
lokalnych walut i, co znowu zaskakujące, 
przede wszystkim na terenach krajów wy-
soko rozwiniętych gospodarczo. Przykła-
dem może tu być Szwajcarski Wir Frank 
(CHW w tabeli ISO4217) funkcjonujący 
nie przerwanie od 1934r. Warto też dodać, 
że po 1916 roku w wielu miastach Europy 
mieliśmy setki lokalnych walut. Bolesła-
wiec miał kiedyś lokalną walutę w for-
mie porcelanowej monety, a pozostałe 
109 polskich miast w bardzo różnych 
formach. Czyli nic nowego i nikt tu koła 
raz jeszcze nie wymyślił. Obecnie mamy 
wiele przykładów, gdzie w tworzeniu ta-
kich systemów uczestniczą całe państwa 
lub miasta (Bristolpound) i wszystko 
po to, by utrzymać właściwą płynność 
finansową, nawet jeśli trzeba użyć swego 
rodzaju protezy pieniądza, jaką są waluty 
clearingowe. Działają i to bardzo dobrze.

Zasady są bardzo proste: możesz coś 
sprzedać za lokalną walutę, ale nie mo-
żesz jej wymienić na inną, co zmusza 
do dokonania zakupu za lokalną walutę 
w grupie firm, które ją akceptują.

Ale po co nam te lokalne waluty? 
Dla biznesu to świetne narzędzie na trud-
nym rynku. Zdobycie przewagi konku-
rencyjnej, szybki dostęp do nowej grupy 
klientów, czy oszczędności w wydatkach, 
to tylko parę sztandarowych cech takie-

go rozwiązania. Przede wszystkim tani, 
a unowocześniony o internet i technolo-
gie mobilne, łatwy w obsłudze i nie wy-
magający tworzenia działów handlu kom-
pensacyjnego z tuzinem nieprzygotowa-
nych do pracy w takim środowisku ludzi, 
bo niby kto ich miał tego nauczyć i gdzie? 
Dla społeczności to środek transakcyj-
ny, który niweluje problemy związanie 
z brakiem pieniądza oraz zapobiegający 
skutkom wypływania kapitału poza nasz 
kraj. Nieoprocentowany, niewymienialny 
i skoncentrowany na lokalnym biznesie 
i lokalnych społecznościach, umowny 
pieniądz udowadnia nieprzerwanie od stu 
lat swoją wartość i to na całym świecie. 
Itd. itp. Ale historia i współczesność lo-
kalnych walut to bardzo obszerny temat 
wymagający innego obszernego opraco-
wania. Jedno jest pewne: alternatywa dla 
pieniądza istnieje. Czy lokalne waluty 
ocalą świat przed globalnym systemem 
monetarnym? Czy ocalą społeczności 
walczące o swoją wolność ekonomiczną 
i prawo do samodecydowania o swoim 
rozwoju oraz jego kierunku? Udowodniły 
to już setki razy w ostatnich stu latach, 
a tobie drogi czytelniku, pozostaje wybu-
dowanie samodzielnej opinii.

Zapraszamy do samodzielnej oceny 
www.zielony.biz.pl

Dariusz Brzozowiec

Rzecz o handlu bez pieniądza (2)

Polska waluta lokalna – Zielony
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Warsztaty fotograficzne dla mło-
dzieży to propozycja dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, którzy pasjonują 
się fotografią, ale również dla tych, 
którzy dopiero stawiają pierwsze kro-
ki w tej dziedzinie. Warsztaty trwać 
będą od 29 października 2016 r. do 21 
stycznia 2017 r. Spotkania pozwolą 
zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak fo-
tografować, w jaki sposób efektywnie 
wykorzystać możliwości aparatu, jak 
pracować z obiektem, planem zdjęcio-
wym, a także w jaki sposób korzystać 
z programów graficznych.

Zaplanowano cztery spotkania – 
po jednym w każdym miesiącu. Będą 
to zajęcia głównie o charakterze prak-
tycznym. Po teoretycznym wprowa-

dzeniu w dane zagadnienie uczestnicy 
będą wykonywali zadania fotograficz-
ne na ekspozycji zamkowej. Każde 
spotkanie zakończy omówienie poja-
wiających się trudności i obejrzenie 
zdjęć uczestników. Warsztaty zakończą 
się wernisażem prac. Każde spotkanie 
trwać będzie około 3 godzin.

Prowadzenie: Agnieszka Lichacz 
i Beata Skipirzepska. Wymagane wła-
sne cyfrowe aparaty fotograficzne. Za-
pisy wyłącznie mailowe: a.lichacz@za-
mek-krolewski.pl Liczba miejsc ogra-
niczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt jednego warsztatu 7 zł – bi-
let wstępu na zajęcia PDM (dostępny 
przed zajęciami w kasie Zamku)

SELENA – młoda, piękna, o intry-
gującej urodzie suczka. Ma w sobie coś 
z husky, ma coś ze zwykłego kundelka. 
W sumie pomieszanie jedyne w swoim 
rodzaju. Selena jest psią dziewczyną 
delikatną i płochliwą. Nie wychodzi 
naprzód, nie dopomina się pieszczot. 
Obserwuje człowieka długo, by móc 
następnie obdarzyć go zaufaniem. 
A potem jest oddana całkowicie i bez 
reszty.

Selena potrzebuje spokojnego 
domu, w którym znajdzie zrozumienie 
i bezpieczeństwo. Tel. w sprawie adop-
cji Seleny: 604 531 952

Bez Canaletta nie byłoby Warsza-
wy. Przesada? Nie do końca. 

Kiedy opadł wojenny kurz i odsło-
nił miasto w gruzach, szybko okazało 
się, że jego odbudowa byłaby niemoż-
liwa bez pełnych detali pejzaży wło-
skiego artysty…

Wystarczy nieco wyobraźni, by w 
miejscach uwiecznionych pędzlem Ca-
naletta dostrzec obraz dawnej stolicy. 
Karety i dorożki na warszawskich uli-
cach, mieszczańskie stroje, pudrowane 
peruki, stogi siana w miejscu kiosków 
ruchu. Zamiast kolumny Zygmunta... 
taka sama kolumna, tylko kilka metrów 
dalej. Po spacerze śladami Canaletta 
już nigdy nie spojrzycie na Warszawę 
jak na zwykłe, współczesne miasto.

Zamek Królewski w Warszawie 
przy współpracy z AudioTrip przygo-
tował dla turystów odwiedzających 
stolicę wyjątkowy audioprzewodnik. 
Do jego stworzenia posłużyły znajdu-
jące się w zamkowej kolekcji obrazy 
włoskiego malarza, Bernarda Bellotta, 
zwanego Canalettem. Nie jest to jednak 

typowy przewodnik, lecz barwna opo-
wieść o pełnym życia mieście, malarzu 
i jego pasji, wzbogacona intrygującymi 
ciekawostkami o osiemnastowiecznych 
zwyczajach, technologii i modzie.

Co należy zrobić? Wystarczy za-
instalować w swoim smartfonie dar-
mową aplikację AudioTrip, dostępną 
w Sklepie Play oraz AppStore, wyszu-
kać w katalogu trasę „Spacer śladami 
mistrza Bernarda Bellotta, zwanego 
Canalettem” i ją pobrać. Wędrówka 
rozpoczyna się na Nowym Świecie od 
historii związanej z kościołem Święte-
go Krzyża, a następnie lektor prowa-
dzi śladami słynnego malarza w głąb 
Starego Miasta. AudioTrip posługuje 
się technologią GPS, dzięki czemu raz 
pobrana trasa nie wymaga dostępu do 
internetu. Przewodnik odtwarzany jest 
automatycznie, gdy zwiedzający do-
trze do odpowiedniego punktu, a jego 
wielką zaletą jest to, że zawarte w nim 
materiały można zachować po zakoń-
czeniu spaceru.

Zamek Królewski zaprasza

Warsztaty dla młodzieży

Selena szuka domu

Audioprzewodnik na telefony komórkowe

Śladami Canaletta

Zamawianie ogłoszeń
tel./faks: 22 877 25 66,

22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

22-28 PaźdZierNika

Od soboty, 22 października do piątku, 
28 października będzie kursowała specjalna 
autobusowa linia cmentarna C40. Autobusy 
będą obsługiwały trasę: MeTrO MŁOCiNY 
– Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – 
Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. 
PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – Wóycickiego – 
CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – Wólczyń-
ska – Estrady – Widokowa – CM. PÓŁNOC-
NY-BraMa ZaCH.

Dla linii 256, 409 i 701 (dla linii 701 
tylko w weekend 22-23 października w go-
dzinach 8.30-17.30) będą obowiązywały trasy 
zmienione. Autobusy linii 256 i 409 od ulicy 
św. Wincentego pojadą ulicami Matki Teresy 
z Kalkuty i Chodecką, a 701 będzie podjeż-
dżało do Bramy Zach. Cmentarza Północnego.

W niedzielę, 23 października autobusy, 
tramwaje i metro będą kursowały według so-
botniego rozkładu jazdy. Wyjątek będą sta-
nowiły linie lokalne L, dla których będzie 
obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.

29 PaźdZierNika – 1 LiSTOPada

Od 29 października do 1 listopada do-
jazd do cmentarzy zapewnią specjalne linie 
cmentarne C – dwie tramwajowe i 27 auto-
busowych.

W dniach 29-31 października linie C 
będą kursowały w godzinach 9-17. Dłużej 
(w godzinach 9-19) będą podjeżdżały na przy-
stanki autobusy linii C11 (obsługa Cmentarza 
Bródnowskiego i Powązek), C12 (obsługa 
Cmentarza Wolskiego i Powązek) i C90 (ob-
sługa Powązek). We Wszystkich Świętych 
linie C zapewnią dojazd do cmentarzy w go-
dzinach 7-19. Do godziny 21 będą kursowały 
linie C11, C12 i C90.

Linie C będą obsługiwały trasy:
C1 aNNOPOL – Rembielińska – Odro-

wąża – most Gdański – Słomińskiego – rondo 
Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – 
CM. WOLSki

C6 ŻeraŃ WSCHOdNi – Rembieliń-
ska – Odrowąża – 11 Listopada – most Śląsko-
Dąbrowski – al. Solidarności – CM.WOLSki

C07 ŻeraŃ FSO – Modlińska – Świa-
towida – Mehoffera – LeŚNeJ POLaNki

C09 MeTrO MŁOCiNY – Kasprowicza 
– Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Pa-
lisadowa – CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ.

C11 CM. BrÓdNOWSki – św. Win-
centego – Starzyńskiego – most Gdański 

– Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK 
„Radosław” – Okopowa – POWĄZki-CM. 
WOJSkOWY

C12 CM. WOLSki – Fort Wola – Wol-
ska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – al. 
Reymonta – Elbląska – Krasińskiego – PO-
WĄZki-CM. WOJSkOWY

C13 CM. BrÓdNOWSki – św. Wincen-
tego – most Gdański – Słomińskiego – rondo 
Zgrupowania AK „Radosław” – al. Jana Pawła 
II – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyń-
ska – Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOC-
NY-BraMa GŁ.

C14 CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ. 
– Wólczyńska – Żeromskiego – Jarzębskiego 
– Broniewskiego – Elbląska – Krasińskiego – 
POWĄZki-CM. WOJSkOWY

C17 WiLaNÓW – Przyczółkowa – 
al. Wilanowska – Dolina Służewiecka – No-
woursynowska – Wałbrzyska – al. Lotników 
– Modzelewskiego – Orzycka – Gotarda – 
BOkSerSka

C20 dW. WSCHOdNi (kiJOWSka) 
– al. Solidarności – Radzymińska – Gorzy-
kowska – Handlowa – Kołowa – CM. BrÓd-
NOWSki (ŚW. WiNCeNTeGO)

C22 PL. WiLSONa – Krasińskiego – 
Popiełuszki – al. Jana Pawła II – rondo Zgru-
powania AK „Radosław” – Okopowa – PO-
WĄZki-CM. WOJSkOWY

C25 CM. BrÓdNOWSki (ŚW. WiN-
CeNTeGO) – Starzyńskiego – Jagiellońska 
– św. Cyryla i Metodego – Targowa – most 
Poniatowskiego – Grójecka – PL. NarU-
TOWiCZa

C27 krÓLeWSka – pl. Bankowy – 
most Śląsko-Dąbrowski – Radzymińska – Go-
rzykowska – Handlowa – Kołowa – CM. 
BrÓdNOWSki

C37 MeTrO WiLaNOWSka – Puław-
ska – Piaseczno: Okulickiego – Stara Iwiczna: 
Słoneczna – Kolonia Lesznowola: Postępu – 
Mazowiecka – Bobrowiec: Żwirowa – Wilcza 
Góra: Żwirowa – Władysławów: Wojska Pol-
skiego – Kuleszówka: Masztowa – Antoninów: 
CM. POŁUdNiOWY-BraMa PŁd.

C40 MeTrO MŁOCiNY – Kasprowicza 
– Nocznickiego – Wólczyńska – Estrady – 
Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BraMa 
ZaCH.

C42 krÓLeWSka – pl. Bankowy 
– Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona – 
Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska 
– Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOC-
NY-BraMa GŁ.

C47 P+r aL.krakOWSka – al. Kra-
kowska – Janki: al. Krakowska – Nowy Sęko-
cin: al. Krakowska – Magdalenka: Słoneczna 
– Lesznowola: Słoneczna – Wojska Polskiego 
– Władysławów: Wojska Polskiego – Kule-

szówka: Masztowa – Antoninów: CM. POŁU-
dNiOWY-BraMa PŁd.

C50 CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ. – 
Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. 
PÓŁNOCNY-BraMa ZaCH.

C51 WiaTraCZNa – al. Stanów Zjed-
noczonych – Grenadierów – al. Waszyng-
tona – most Poniatowskiego – pl. Zawiszy 
– Towarowa – Okopowa – POWĄZki-CM. 
WOJSkOWY

C56 BrÓdNO-POdGrOdZie – Cho-
decka – Łojewska – Łabiszyńska – Kondrato-
wicza – Wyszogrodzka – Bartnicza – Wysoc-
kiego – Marywilska – Płochocińska – Modliń-
ska – trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie 
– Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Pa-
lisadowa – CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ.

C63 PL. NarUTOWiCZa – Grójecka 
– pl. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – PO-
WĄZki-CM. WOJSkOWY

C69 WiaTraCZNa – Zamoyskiego – 
Targowa – Starzyńskiego – św. Wincentego 
– Smoleńska – Witebska – Ossowskiego – Ko-
łowa – CM. BrÓdNOWSki

C70 dW. WSCHOdNi (kiJOWSka) 
– Targowa – most Śląsko-Dąbrowski – Oko-
powa – Powązkowska – al. Armii Krajowej 
– Broniewskiego – Conrada – Wólczyńska 
– Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOCNY-
BraMa GŁ.

C76 krÓLeWSka – Marszałkowska 
– pl. Bankowy – most Śląsko-Dąbrowski – 
al. Solidarności – Szwedzka – Odrowąża – 
Pożarowa – CM. BrÓdNOWSki

C80 PL. TrZeCH krZYŻY – Krakow-
skie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasiń-
skich – Świętojerska – Anielewicza – Okopo-
wa – POWĄZki-CM. WOJSkOWY

C81 MeTrO MŁOCiNY – Kasprowi-
cza – trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie 
– Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Kole-
jowa – Kiełpin Stary: Kolejowa – Dziekanów 
Leśny: Kolejowa – Dziekanów Polski – Sado-
wa – Nowy Dziekanów – Pieńków – Łomna 
Las – Palmiry – Kampinoski Park Narodowy 
– POCieCHa

C84 PL. NarUTOWiCZa – Kopińska – 
Aleje Jerozolimskie – al. Prymasa Tysiąclecia 
– Kasprzaka – Ordona – Wolska – Połczyńska 
– Conrada – Wólczyńska – Opłotek – Palisado-
wa – CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ.

C88 WiaTraCZNa – al. Stanów Zjed-
noczonych – most Łazienkowski – al. Nie-
podległości – al. Jana Pawła II – Żeromskiego 
– Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – CM. 
PÓŁNOCNY-BraMa GŁ.

C90 krÓLeWSka – Marszałkowska 
– pl. Bankowy – al. Solidarności – Okopowa – 
POWĄZki-CM. WOJSkOWY.

Komunikacja w czasie Świąt
27 specjalnych linii autobusowych i dwie tramwajowe zapewnią od 29 października do 1 listopada do-
jazd do stołecznych cmentarzy. Dodatkowo zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu wybranych linii 
autobusowych i tramwajowych. Specjalna linia cmentarna C40, łącząca Metro Młociny z Cmentarzem 
Północnym, będzie kursowała także od 22 do 28 października oraz 2 listopada.
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 MiNi-
-informator

• POGOTOWia
ratunkowe % 999 
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994
dla Ofiar Przemocy w rodzinie 
„Niebieska Linia”  
% 22 668 70 00

• POLiCJa % 997
komisariat Warszawa-Żoliborz
ul. rydygiera 3a, % 22 603 71 04
komisariat Warszawa-Bielany
ul. Żeromskiego 7, % 22 603 71 55

• STraŻ MieJSka % 986

• STraŻ POŻarNa % 998
Jednostka ratunkowo-Gaśnicza  
nr 6, ul. Marymoncka 88/91  
  % 22 596 70 60
Jednostka ratunkowo-Gaśnicza  
nr 11, ul. Zgrupowania ak 
„kampinos”   % 22 596 71 10

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, 

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

•  a PrZePrOWadZki 24h/7 WYWÓZ 
i UTYLiZaCJa zbędnych przedmiotów, 
mebli z mieszkań i piwnic. 
Tel. 607 663 330

•  aNTYCZNe MeBLe, OBraZY,
srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 
odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. 
Tel. 504 017 418

•  aNTYkWariaT kUPi kSiĄŻki i inne 
rzeczy. Tel. 22 663 39 19, 509 548 582

•  kUPiĘ MONeTY, BaNkNOTY, militaria, 
znaczki, zegarki, srebra, platery, inne starocie. 
Tel. 502 510 493

•  PraNie dYWaNÓW, WYkŁadZiN, 
TaPiCerki meblowej, samochodowej.
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 505 593 654

•  reGULaCJa, USZCZeLNiaNie, 
NaPraWa, MONTaŻ – okien, rolet, 
żaluzji. Szybko, tanio, solidnie. 
Pro-sol Plus tel. 509 746 584

•  ZaTrUdNiMY OSOBY 
dO SPrZĄTaNia obiektów 
handlowych, biurowych, banków, terenów 
zewnętrznych na terenie Warszawy 
i okolic. Oferujemy elastyczne godziny 
pracy, atrakcyjne wynagrodzenie.  
Tel. 604-126-388

•  ZŁOTa rĄCZka + eLekTrYka 
+ składanie mebli. Tel. 503 150 991

Bielański Ośrodek kultury
ul. Goldoniego 1

w październiku:
•  22 października (sobota) w godz. 

18.00 – 19.30 – Z cyklu „Muzyczne 
podróże” koncert „Miłość nie ma gra-
nic”, wystąpią Natalia Kovalenko 
i Aleksander Ładysz, przy fortepianie 
Włodzimierz Trzeciak. Bilety 20 zł 
normalne, ulgowe 15 zł. Przedsprze-
daż od 17 października

•  23 października (niedziela) w godz. 
12.30 – 13.30 – Z cyklu „Podróżni-
czek – bajka hinduska”, spektakl Te-
atru Wariacja „O motylu co tupał nóż-
ką” (dla dzieci od lat 3), bilety 10 zł. 
Przedsprzedaż od 17 października

•  24 października (poniedziałek) 
w godz. 18.00 – 19.30 – „Surviwal – 
sposób na (prze)życie” cz.2 spotkanie 
z Łukaszem Tulejem. Wstęp wolny

•  29 października (sobota) w godz. 
18.00 – 19.30 – Koncert Kamili Le-
wickiej „Dziennik mojej podróży”. 
Bilety 20 zł normalne, 10 zł ulgowe. 
Przedsprzedaż od 24 października

w listopadzie:
•  2 listopada (środa) godz. 19.00 – 

Koncert „Zaduszki Jazzowe”, wystąpi 
zespół Racing Team Swing. Bilety 
10 zł, przedsprzedaż od 24 paździer-
nika

•  6 listopada (niedziela) godz. 12.30 
– Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodzi-
ny”, animacje plastyczne oraz koncert 
„Piękna nasza Polska cała”. Bezpłat-
ne wejściówki do odbioru w sekre-
tariacie BOK od 2 listopada w godz. 
9.00 – 17.00

•  6 listopada (niedziela) godz. 19.00 
– Z cyklu „Artystyczna niedziela” 
recital autorski Andrzeja Brzeskie-
go pt. „Ech mała czyli wspomnienia 
z PRL-u”. Towarzyszyć mu będzie 
Florian Ciborowski z bogatym in-
strumentarium (skrzypce, gitara aku-
styczna, gitara Dobro, harmonijka 
ustna). Bilety 20 zł, przedsprzedaż 
od 24 października

Bielański Ośrodek kultury
ul. estrady 112

w październiku:
•  26 października środa) w godz. 10.45 

– 11.30 – Koncert edukacyjny Filhar-
monii Narodowej dla dzieci „Jazzowe 
fascynacje, posłuchajcie, oto bajka”. 
Bilety 4 zł

•  27 października (czwartek) godz. 
17.00 – Warsztaty biżuterii, warsztaty 
skierowane do młodzieży od lat 11. 
Prowadzenie Izabela Strońska. Od-
płatność 30 zł. Zapisy do 25.10 tel. 
22 835 54 44

w listopadzie:
•  4 listopada (piątek) godz. 17.00 – 

Wernisaż fotografii Mariusza Kra-
kowskiego – „Impresje z Puszczy”. 
Wstęp wolny

•  19 listopada (sobota) godz. 12.00 – 
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze Sztu-
ką” spektakl „Wesoły pociąg pełen 
instrumentów”. Bilety 5 zł

•  22 listopada (sobota) w godz. 18.00 
– 20.00 – Warsztaty artystyczne – 
Wieńce Adwentowe. Odpłatność 
40 zł od osoby. Bez ograniczeń wie-
kowych. Zapisy do 16 listopada br.

•  24 listopada (czwartek) w godz. 17.00 
– 20.00 Warsztaty artystyczne – deco-
upage na szkle – Jesienne lampiony. 
Dzieci i młodzież. Odpłatność 30 zł 
od osoby. Zapisy do 18 listopada br.

Ogłoszenia drobne
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 33 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) dawniej zjadliwość, szyderstwo; 7) przesadna dbałość o czystość i popraw-
ność języka; 8) droga przebiegająca pod wałem obronnym; 9) pleciona bułka; 10) brązowy 
barwnik spożywczy, cukier palony; 12) robione w sklepie; 14) odzież wierzchnia, fartuch, 
płaszcz, kitel; 16) błotnisty staw; 19) człowiek jak ty; 21) w nim ząb; 22) żelazo lane; 
23) hokeista na trawie.

Pionowo: 1) regionalna nazwa grzyba. maślaka zwyczajnego; 2) miasto i port w Jugosła-
wii (Chorwacja), znane w czasach rzymskich; 3) pokój letnika; 4) fachowiec; 5) krzyk; 
6) angielski poeta, dramatopisarz i aktor „Burza”, „Hamlet”; 11) syn Peleusa i Tetydy, 
najsilniejszy pod Troją; 13) Scholastyk (536 -582), bizantyjski historyk i poeta; 15) sauna 
lub bania; 17) Tadeusz, aktor polski (1900-75); 18) in. kwoka, regionalne nazwy szmaciaka 
gałęziastego; 20) wyobrażenie bóstwa (posążek, obraz itp.) będące przedmiotem kultu.

Horoskop
od 21 października do 3 listopada 2016 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Kosmiczne wprost kompli-
kacje czekają cię wkrótce 
i jeśli tylko nie stracisz zim-

nej krwi wyjdziesz z opresji nie tylko 
obronną ręką, ale i z zyskiem w postaci 
podbudowania swego autorytetu. Uwa-
żaj na ludzi, którzy lubią szokować 
otoczenie zachowaniem, poglądami, 
bo przylgnie do ciebie etykieta czło-
wieka nieodpowiedzialnego.

RYBY (19 II – 20 III)
Dbaj o własne interesy i za-
chowanie dobrego imienia, 
dlatego wystrzegaj się sytu-

acji dwuznacznych i niepewnych inte-
resów. Nie jest wskazane również wtrą-
canie się w sprawy innych. Skoncentruj 
się na sprawach bieżących. W towa-
rzystwie błyśniesz i zwrócisz na siebie 
uwagę kogoś szalenie interesującego. 
Może z tego coś być.

BARAN (21 III – 20 IV)
Decyzje w ważnych spra-
wach podejmuj dopie-
ro po upewnieniu się, 

co do powodzenia przedsięwzięcia. 
Wszelkie działanie na zasadzie – a nuż 
się uda – jest z góry skazane na porażkę 
i szkoda na nie sił i środków. Finanso-
wo czas dosyć słaby, ale z tendencją 
do lekkiej poprawy. Nie przegap ważnej 
imprezy towarzyskiej.

BYK (21 IV – 21 V)
Zachowaj umiar. To powin-
no być twoje motto na nad-
chodzące tygodnie. Dotyczy 

to nie tylko wydatków, ale też stosunków 
z otoczeniem, najbliższymi. Za każdym 
razem, gdy wyjdziesz z siebie, możesz 
mieć kłopoty z powrotem do pożądanej 
temperatury wzajemnych emocji. Byki 
zakochane mogą paść ofiarą zazdrości 
partnera. Czy na pewno bezpodstawnej?

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nadeszły chłody i niepogo-
dy nie tylko za oknem, ale 
też w twoim sercu i związku 

uczuciowym. Na stan pogody wpływu 
nie masz, ale na swe stosunki jak naj-
bardziej, a więc nie dopuść do zbyt-
niego wyziębienia, bo będziesz musiał 
spędzić zimę w samotności, a to niezbyt 
dobrze odbije się na twojej psychice, 
stanie zdrowia.

RAK (22 VI – 22 VII)
Nie trać nadziei, bo wkrót-
ce dobry los uśmiechnie się 
znów do ciebie i da ci szansę 

na podreperowanie budżetu i wypro-
stowanie ścieżki do serca ukochanej 
osoby. Na pierwszy ogień zajmij się 
finansami, rozszerzaniem zakresu ak-
tywności zawodowej. Nie czekaj, aż cię 
znajdą, ale sam szukaj okazji, szansy 
zaistnienia.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Bliscy zadbają o to, byś po-
czuł się dowartościowany, 
podziwiany, ale nie stanie 

się tak z niczego. Trzeba będzie wziąć 
na swe barki dość trudne zobowiąza-
nia, wykazać się empatią i gotowością 
daleko idących ustępstw w sprawach 
kontrowersyjnych. Dobre samopoczu-
cie i doskonała kondycja, ale zapobie-
gać np. grypie nie zaszkodzi.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Przed zrobieniem każdego 
kroku pomyśl o ewentual-
nych konsekwencjach, abyś 

za jakiś czas nie robiła sobie wyrzutów, 
że nie postąpiłaś tak, jak trzeba. Do-
tyczy to zwłaszcza stosunków męsko 
– damskich w sytuacji, gdy twój stały 
partner darzy cię zaufaniem. Lubisz 
dreszczyk emocji, ale ta strefa źle znosi 
wszelkie wyskoki.

WAGA (23 IX – 22 X)
Usilne poszukiwania roz-
wiązania najważniejszych 
problemów mogą w tych 

dniach zakończyć się sukcesem. Nie 
możesz jednak przesadzić z nowator-
skimi metodami. Wprawdzie świat pę-
dzi w szaleńczym tempie, ale będziesz 
mieć do czynienia z ludźmi odpornymi 
na presję czasu i nowinki techniczne. 
Nie dokazuj miła w miłości.

SKORPION (23 X – 22 XI)
Jesteś raptus, ale nie brak 
ci dyscypliny wewnętrznej, 
dzięki której możesz unikać 

poważniejszych zagrożeń dla interesów 
i życia osobistego. Nie daj się spro-
wokować obraźliwymi wypowiedzia-
mi na swój temat. Psy niech szczeka-
ją, a karawana i tak dojdzie, gdzie 
ma dojść. W okolicach urodzin zrób 
bilans dokonań i strat.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Zostawianie ważnych spraw 
na ostatnią chwilę zawsze 
fatalnie się kończy, a fakt, 

że udało ci się raz czy dwa wcale nie 
znaczy, że tak będzie zawsze. Nie draż-
nij się z losem, bo w miejsce całkiem 
niezłej passy zafundujesz sobie kosz-
marne dni niepowodzeń, braku moż-
liwości zrealizowania zaplanowanych 
przedsięwzięć.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Uda ci się teraz załatwić 
ważne sprawy, poprawić 
swe relacje z najbliższymi, 

nabrać pewności, że idziesz w dobrym 
kierunku. Nie trać z pola widzenia po-
trzeb przyjaciół, którym obiecywałeś 
pomagać. W sferze uczuć wiele sym-
patycznych doznań, przyjemnych nie-
spodzianek. Finanse wykażą tendencję 
zwyżkową. 
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We wrześniowym numerze jednej 
z gazet lokalnych ukazał się artykuł 
o Żoliborzu Artystycznym. Cieszę 
się, że jego autor dotychczas kwestio-
nujący moje dokonania, tak entuzja-
stycznie opisuje osiedle powstające 
na skraju Żoliborza i historycznych 
Powązek. Czytając ten tekst miałem 
wrażenie, jakby wiele sformułowań 
było cytatami z moich wcześniej-
szych zapowiedzi o tym powstającym 
osiedlu. Niestety, znalazło się w nim 
także trochę nieścisłości, włącznie 
z pominięciem rzeczywistych pomy-
słodawców tego osiedla, dlatego też 
poniżej przedstawiam prawdziwą hi-
storię powstania tego osiedla i jego 
nazewnictwa.

Po doświadczeniach z zagospo-
darowywaniem Żoliborza Południo-
wego środowisku „Projekt Żoliborz”, 
a w tym świętej pamięci przewodni-
czącemu „Stowarzyszenia Żoliborzan” 
architektowi Baltazarowi Brukalskie-
mu, marzyło się aby następne plano-
wane kompleksy na terenie Żoliborza 
wpisywały się w tradycje zabudowy 
Żoliborza, a ich nazewnictwo uho-
norowało zasłużonych dla kultury jej 
mieszkańców.

Annie Nehrebeckiej, radnej War-
szawy i przewodniczącej komisji ds. 
nazewnictwa miejskiego, marzyło się, 
aby w nowo zurbanizowanych rejo-
nach nadawane nazwy były spójnie 
i powiązane między sobą. Jeśli patro-
nami nowych ulic, placów, skwerów 
mają być historyczne osoby to chciała, 
aby w większym zakresie uhonorowy-
wać osoby tworzące kulturę, naukę, 
a nie tylko ginących za Polskę. Udało 
nam się to wszystko pogodzić. Gdy 
dowiedzieliśmy się, że Dom Deve-
lopment zakupił od Agencji Mienia 
Wojskowego niezabudowane 10 ha 
tuż za Żoliborzem Południowym, po-
stanowiliśmy namówić dewelopera 
na współpracę ze środowiskami żo-
liborskimi. Zakładaliśmy, że efektem 
tej współpracy będzie budowa osie-
dla, które może być nowatorskim, wy-
różniającym się spośród wielu nowo 
powstających osiedli warszawskich, 

a zarazem wpisującym się w tradycję 
zabudowy Żoliborza.

Obydwoje z Anną Nehrebecką 
spotkaliśmy się z zarządem Dom De-
velopment i zaproponowaliśmy im 
nasze pomysły dotyczące nazewnic-
twa i pewnych rozwiązań artystycz-
no-urbanistycznych. Nasze propozycje 
zostały ciepło przyjęte. Zwrócono się 
do nas o przygotowanie listy patro-
nów, zgody ich rodzin oraz polecenia 
artystów, którzy mogliby się podjąć 
tego zadania. Architekci Maciej Mąka 
i Radosław Sojka projektujący to osie-
dle mieli konsultować się z architek-
tem Baltazarem Brukalskim, którego 
rodzice zaprojektowali znaczą część 
Żoliborza przedwojennego i frag-
menty powojennego. Chcieliśmy aby 
formalnie nasz pomysł był wspólną 
inicjatywą wszystkich klubów radnych 
dzielnicy Żoliborz. Niestety, począt-
kowy entuzjazm niektórych radnych 
PO został schłodzony przez lokalnych 
liderów PO. Zakładali oni, że to dodat-
kowa promocja mojej osoby i naszego 
środowiska, więc oni będą przeciwni. 
W tej sytuacji trudno było lansować 
ten pomysł z samymi radnymi PiS 
w kontrze do naszego koalicjanta, ja-
kim była miejscowa Platforma Oby-
watelska. Zostaliśmy sami. Po raz 
kolejny nasz pomysł był blokowany, 
ale my też nie musieliśmy dzielić się 
naszymi inicjatywami z innymi. Nie-
stety z tego powodu przeżywaliśmy 
co pewien czas nagonki i puszczanie 
plotek, ile to się na tym, szczególnie 
ja, dorobiłem.

Prace ruszyły pełną parą. Wjazd 
na osiedle został zaprojektowany 
w postaci obecnego placu Niemena, 
który tworzy zakończenie nowo po-
wstającej osi żoliborskiej ciągnącej 
się od Cytadeli poprzez planowany 
plac Grunwaldzki i ulicę Rydygie-
ra. Zespoły mieszkaniowe na osiedlu 
nawiązują swoją zabudowy do przed-
wojennych kolonii WSM na Żoli-
borzu. Korzystając z doświadczeń 
sąsiedniej zabudowy Żoliborza Połu-
dniowego, wybudowano dodatkowo 
ogólnodostępny, ale płatny (2,5 zł 

za godzinę) podziemny parking, który 
bez problemu może obsługiwać przy-
jeżdzające tu osoby. Jest to całkowi-
ta nowość na rynku developerskim. 
Żoliborska artystka Olga Wolniak-
Dominik zorganizowała grupę zna-
nych artystów, którzy razem z nią 
tworzą artystyczne elementy archi-
tektoniczne. Ich zadaniem jest nie 
tylko upamiętnianie patronów ulic, 
kolonii mieszkaniowych i pasaży, ale 
też wprowadzenie ładu estetycznego. 

Sporo czasu zajęło wytypowanie od-
powiednich patronów, dotarcie do ich 
spadkobierców, otrzymanie od nich 
zgód, a przede wszystkim uzyskanie 
akceptacji miejskiej komisji nazew-
nictwa i zatwierdzenie przez Radę 
Warszawy. Nie było to takie proste. 
Lider miejscowej Platformy Obywa-
telskiej, do końca kadencji starał się 
nie dopuścić, aby radni warszawscy 
zatwierdzili proponowanych przez 
nas patronów ulic i placu. Co mu 
się na szczęście nie udało. Gdy 15 
marca 2013 r. w uroczystym otwarciu 
nowej inwestycji wzięli udział liczni 
przedstawiciele środowisk artystycz-
nych, rodzin znanych artystów, któ-
rych imiona zostaną tu uwiecznione 
w nazwach oraz żoliborscy działacze 
i społecznicy, nie było tu poza rad-

nymi z „Projektu Żoliborz” innych 
radnych i władz dzielnicy.

Musiało upłynąć kilka lat, żeby 
praca mojego środowiska została 
doceniona. Wspomniany na wstępie 
wrześniowy artykuł, tak pozytyw-
nie opisujący realizowaną inwesty-
cję developerską zaskoczył nie tylko 
mnie. A stwierdzenie, że „Żoliborz 
Artystyczny swoją koncepcją wpisał 
się w tradycję zabudowy Żoliborza. 
Można powiedzieć, że jest w pewien 

sposób kontynuacją ciągu przedwo-
jennych osiedli Żoliborza Oficerskie-
go, Dziennikarskiego, Urzędnicze-
go i Spółdzielczego” jest dla mnie 
elementem osobistej satysfakcji. Nie 
dziwi mnie też, że autor kończy swój 
tekst słowami „Serdecznie zapraszam 
do odwiedzenia tego nietypowego 
osiedla”.

Napisany przeze mnie w 2013 
roku trochę wizjonerski tekst, mó-
wiący o tym, że „Żoliborz to miejsce 
niezwykłe, idealnie łączące w sobie 
urok spokojnej prowincji i nowocze-
snego miasta. Z biegiem czasu i roz-
wojem dzielnicy widzimy, że staje 
się ono małym miasteczkiem, gdzie 
życie kulturalne i towarzyskie zaczy-
na się skupiać na nowo powstającej 
osi Rydygiera. To tutaj będą tętniące 

życiem kawiarnie, muzea, miejsca 
spotkań dla młodszych i starszych 
mieszkańców. Doceniając partner-
stwo Dom Development w tym pro-
cesie jestem przekonany, że Żoliborz 
Artystyczny nie tylko doskonale wpi-
sze się w założenia rozwoju dzielnicy, 
ale i nie pozostanie niezauważony 
na mapie Warszawy. To pierwszy tego 
typu projekt i jednocześnie doskonały 
przykład, jak ważna jest współpraca 
z władzami miasta i realizacja wspól-
nej wizji. Razem działamy na rzecz 
obecnych i przyszłych mieszkań-
ców, pamiętając jednocześnie o hi-
storii i mając na uwadze przyszłość 
tego miejsca. Oś Rydygiera zaczyna 
się od Cytadeli, biegnie wzdłuż alei 
Wojska Polskiego, placu Grunwaldz-
kiego i nowej, przedłużonej ulicy 
Rydygiera. Jej zwieńczeniem będzie 
plac Niemena, centrum wspomnianej 
unikatowej inwestycji Żoliborz Arty-
styczny. To niespotykana dotąd skala 
przestrzeni, do której już dziś zapra-
szam, aby obejrzeć skale przyszłych 
przeobrażeń” – stał się pretekstem 
do stawiania zarzutów, że „faworyzu-
jemy jednego z inwestorów budow-
lanych, kosztem pozostałych pod-
miotów gospodarczych, że chwalenie 
tej inwestycji to promocja komitetu 
wyborczego i jest to niebezpieczny 
proceder stanowiący nadużycie zwią-
zane ze sprawowaniem funkcji samo-
rządowej, co może budzić podejrze-
nia o brak bezstronności, zaniechanie 
transparentnośc,i a także o korupcjo-
genność”. Przy okazji rozpuszczano 
plotki, ile ta ja wziąłem za promocję, 
że mam tam kilka mieszkań oraz za-
łatwioną posadę dyrektorską. No cóż, 
taką mamy ogólnopolską rzeczywi-
stość. Nic nas tak nie łączy jak zawiść 
do innych, że coś im się udało. Nasz 
znany piłkarz Jacek Krzynówek tak 
to zjawisko opisał: „Jesteśmy takim 
narodem, że jak komuś się powodzi, 
to najlepiej go zgnoić, podstawić mu 
nogę”. Na razie mogę tylko marzyć, 
że kiedyś i w tym zakresie będziemy 
się zmieniać. Tak jak zmienia się nasz 
kraj w ostatnim ćwierćwieczu.

Witold Sielewicz
PROJEKT ŻOLIBORZ

Jeszcze raz o Żoliborzu Artystycznym

28 września zainaugurowane zostały 
konsultacje społeczne na temat kształ-
tu i funkcji Centrum Lokalnego Plac 
Grunwaldzki. Przypomnijmy, że Plac 
Grunwaldzki to niezrealizowane monu-
mentalne założenie i zarazem marzenie 
urbanistów projektujących Żoliborz 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
jako pomnik niepodległego państwa 
polskiego. Dziś w zmienionych warun-
kach nadal „marzymy” o tym miejscu 
dostrzegając jego potencjał, z tym że 
patrzymy na nie z innej perspekty-
wy. Inna jest skala potrzeb i zapew-
ne inne oczekiwania współczesnych 
mieszkańców Żoliborza. Po to właśnie 
organizowane są konsultacje, by nija-
ka dziś przestrzeń stanowiąca pomost 
pomiędzy Żoliborzem Historycznym 
a postindustrialnym obszarem dawne-
go Żoliborza Przemysłowego, zwanego 
dziś Południowym, zaczęła zaspakajać 
potrzeby i oczekiwania, umownie rzecz 
ujmując, nowych i starych (przepra-
szam, tych wcześniejszych) żoliborzan. 
Niech to miejsce podnosi komfort ży-

cia, niech wspomaga integrację, niech 
ułatwia codzienność, niech tu się re-
alizują potrzeby społeczne, ale także 
niech służy i na święto – coś dla ducha 
blisko domu.

Centrum Lokalne Plac Grunwaldzki 
to fragment szerszego programu reali-
zowanego przez Oddział Warszawski 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 
w ramach warsztatów „Centra Lokalne”. 
Projekt składał się z wielu etapów. Ana-
lizy poczynione na Żoliborzu oraz we-
ryfikacja zebranych informacji na temat 
centra lokalnego w tej części Warszawy 
zakończyły się sukcesem.

Kilkumiesięczny proces wyłonił 10 
lokalizacji spośród 253 wytypowanych 
miejsc. Jednym z nich jest Plac Grun-
waldzki. Funkcję centrum lokalnego 
mogą pełnić okolice pomnika Błękitnej 
Dywizji, skwer przed blokiem J. Po-
piełuszki 1, tereny zielone przy bloku 
Boguckiego 3a oraz tereny przy nowo 
powstałym placu zabaw „Figle i pso-

ty” (okolice ulicy Rydygiera). Tworząc 
w tej okolicy centrum lokalne archi-
tekci opracowujący koncepcję muszą 
umiejętnie wykorzystać walory prze-
strzeni i uwidocznić to w projekcie.

Dotychczas odbyły się dwa spo-
tkania otwarte oraz warsztaty w Li-
ceum im. S. Sempołowskiej. Dialog 
z mieszkańcami prowadzono również 
przez dwa dni w terenowym punkcie 
konsultacyjnym zlokalizowanym przy 
stacji Veturillo na Placu Grunwaldz-
kim. W konsultacjach wzięło udział 
łącznie 135 osób. W tej fazie skupiano 
się głównie na zebraniu wiedzy na te-
mat obszaru centrum. To bardzo cen-
ne informacje. Warto przytoczyć nie-
które z nich. Dowiedzieliśmy się np., 
co w tej okolicy jest lubiane, co dobrze 
funkcjonuje, a co mogłoby się zmienić 
i czego brakuje. Duże emocje wywo-
łuje teren wokół pawilonu Carrefour. 
Mieszkańcy podkreślali rolę zieleni 
na obszarze całego Żoliborza. Wskazy-
wali na potrzebę przekształcenia terenu 

przed pocztą przy Broniewskiego 1 
w uporządkowany skwer. Obszar przed 
budynkiem Boguckiego 3a to miejsce, 
które zdaniem respondentów jest do-
brze zagospodarowane, choć warto go 
odświeżyć. Mówiono także o wzmoc-
nieniu funkcji rekreacyjnej dla osób 
starszych (np. stoły szachowe, siłownia 
na wolnym powietrzu). Należy chro-
nić na tym obszarze górkę, która jest 
miejscem kultowym, obleganym przez 
dzieci i młodzież w okresie zimowym.

Najwięcej pomysłów związanych 
z doinwestowaniem dotyczyło tere-
nu przy placu zabaw „Figle i psoty” 
(projekt został zrealizowany w ramach 
budżetu partycypacyjnego) Niektóre 
z nich to: park z eleganckimi ławkami 
i alejkami, stoliki szachowe, przestrzeń 
sportowo-rekreacyjna (boiska do koszy-
kówki, skateparku i innych atrakcji, po-
zwalających na aktywne spędzanie cza-
su), miejsca do aktywności sąsiedzkich, 
z możliwością organizacji targów 
śniadaniowych, grilla i kina letniego.

Sporządzona diagnoza służy do dal-
szych prac: na jej podstawie powstanie 
robocza koncepcja architektoniczno-ur-
banistyczna, którą będzie można zo-
baczyć w punkcie konsultacyjnym już 
na początku listopada (4 listopada godz. 
14 – 18 i 5 listopada godz. 10 – 14 
na Placu Grunwaldzkim). Tam też bę-
dzie realizowany kolejny cel konsultacji 
społecznych. Zweryfikujemy – czy za-
proponowana koncepcja przedstawiona 
na makiecie odpowiada mieszkańcom, 
czy i jak uwzględniono tematy poru-
szane podczas warsztatów i spotkań. 
Dowiemy się – co jest możliwe w tej 
okolicy do zrobienia i w jaki sposób 
można przekształcać przestrzeń, aby po-
wstało tu Centrum Lokalne.

Jeżeli macie państwo pomysły, 
w jaki sposób można stworzyć na Placu 
Grunwaldzkim miejsce sąsiedzkie zwa-
ne „Centrum Lokalnym” zachęcamy 
do podzielenia się z nami opiniami. Po-
może w tym formularz opublikowany 
na stronie WWW.zoliborz.org.pl w za-
kładce „Zaplanujmy razem Centrum 
Lokalne na Żoliborzu”.

AK

Centrum Lokalne Plac Grunwaldzki

Spotkanie, na którym ustalono propozycje patronów ulic, pasaży, kolonii mieszkaniowych na Żo-
liborzu Artystycznym. Od lewej Anna Nehrebecka, Małgorzata Niemen, Witold Sielewicz, Anna 
Nalberczak, Halina Piwowarska


