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

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Rada Bielan podjęła uchwałę 
w sprawie skierowania pod obrady 
rady miasta projektu dotyczącego 
zmiany uchwały w sprawie zasad na-
bywania, zbywania i obciążania nie-
ruchomości m.st. Warszawy oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata. Uchwała ta doty-
czyła po części Chomiczówki.

Władze dzielnicy nie po raz 
pierwszy wnioskują o zmianę, która 
umożliwi ujednolicenie na obszarze 
Bielan opłat rocznych za użytkowa-
nie wieczyste gruntów zabudowa-
nych pawilonami handlowymi lub 
usługowymi położonych na terenach 
oddanych w użytkowanie wieczy-
ste spółdzielniom mieszkaniowym. 
W dzielnicy funkcjonują spółdzielnie 
mieszkaniowe (takie jak np. Cho-
miczówka), którym zostały oddane 
w użytkowanie wieczyste nierucho-
mości gruntowe wraz z 5-procentową 
roczną stawką opłat wartości gruntu. 
Na nieruchomościach tych posado-
wione są pawilony handlowo-usłu-
gowe, (np. bazarek przy ul. Conra-
da), w których jest prowadzona m.in. 
handlowo-usługowa i gastronomicz-
na działalność gospodarcza. I choć 
spółdzielnie przenoszą ciężar pono-
szenia kosztów opłat za użytkowanie 
wieczyste oraz podatku od nierucho-

mości na najemców i dzierżawców 
obiektów handlowo- usługowych, 
którzy wykorzystują je na prowadze-
nie działalności gospodarczej, to po-
zostałe koszty utrzymania objętych 
użytkowaniem wieczystym gruntów 
obciążonych 5-procentową opła-
tą roczną, w tym koszty związane 
z infrastrukturą techniczną, sprząta-
niem, oświetleniem terenu, remonta-
mi nawierzchni, utrzymaniem zieleni 
i koszty utrzymania nie wynajętych 
powierzchni lokali i gruntów pono-
szą spółdzielnie. A w rzeczywisto-
ści osoby zamieszkujące na terenach 
zajętych przez spółdzielnie, będące 
członkami spółdzielni. W związku 
z tym wnioskowano o zmniejszenie 
stawki procentowej opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste gruntów, 
będących w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowych, zabudowanych pa-
wilonami handlowymi i usługowymi 
z 5 proc. na ustawowo określoną wy-
sokość 3 proc. To miałoby znaczący 
wpływ na egzystencję mieszkańców 
osiedli mieszkaniowych, którzy chęt-
nie korzystają z usług i towarów ofe-
rowanych przez miejscowych przed-
siębiorców prowadzących lokalną, 
często rodzinną działalność.

(PON)
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Na Bielanach

Piknik ekologiczny

W sobotę, 22 października, po raz 
kolejny zaprosiliśmy dzieci i opieku-
nów do zabawy w duchu eko. Tym 
razem spotkaliśmy się w Mediatece 
przy ul. Szegedyńskiej 13a.

Piknik otworzył uroczyście rad-
ny dzielnicy Ryszard Zakrzewski. 
Następnie znana już na Bielanach 
żywiołowa Witaminka wraz z Grosz-
kiem poprowadzili program zabaw, 
gier i konkursów promujących zdro-
we odżywianie i proekologiczny styl 
życia.

Były zabawy ruchowe, wspólne 
śpiewanie piosenek, nauka tańców 
w kręgu oraz familijne quizy i kon-
kursy na temat zdrowego odżywia-
nia, ekologii i ochrony środowiska. 

Fundacja „Cały świat w Twojej 
dłoni” przygotowała wielkoforma-
tową grę planszową, składająca się 
z pól, do których przypisane były 
pytania z zakresu wiedzy ekologicz-
nej, przyrodniczej oraz tej dotyczą-
cej stricte dzielnicy Bielany. Podczas 
warsztatów dzieci malowały baweł-

niane torby, robiły ozdobne lampiony 
ze słoików, świece z wosku pszcze-
lego oraz przeróżne wyroby biżu-
teryjne – z materiałów naturalnych 
i recyklingowych.

Kolorowy owocowo-warzyw-
ny poczęstunek miał zainspirować 
wszystkich do częstszego sięgania 
po zdrową żywność.

Organizatorem pikniku była dziel-
nica Bielany, a partnerem Mediateka 
START-META. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim za wspólną zabawę.

Żoliborzowi brakuje pieniędzy 
na z dawna oczekiwane inwestycje. 
W wykazie wydatków majątkowych 
na najbliższe trzy lata znalazły się 
22 zadania, na które w 2017 roku 
potrzeba ponad 17, 4 mln zł, w 2018 
roku prawie 32, 9 mln zł, a w 2019 
roku ponad 24,6 mln zł.

Tylko w przyszłym roku wydzia-
łowi ochrony środowiska brakuje 791 
tys. zł na renowację zniszczonych 
fragmentów skarp w parku Żerom-
skiego i na założenie rabaty róża-
nej oraz na rozbudowę placu zabaw 
w parku Sady Żoliborskie. A wy-
działowi infrastruktury – na moder-

nizację ul. Mierosławskiego (od al. 
Wojska Polskiego do ul. Śmiałej) 
ponad 1,3 mln zł oraz na rozbudowę 
szkolnej kuchni i stołówki w Szkole 
Podstawowej nr 65 przy ul. Mści-
sławskiej – 1,6 mln zł. Drugie tyle 
potrzeba na nadbudowę i przebudo-
wę pomieszczeń: szatni, zaplecza 
sportowego i mieszkań służbowych 
w Szkole Podstawowej nr 267 przy 
ul. Braci Załuskich.

Spośród brakujących 75 mln zł 
na inwestycje na najbliższe trzy lata, 
najwięcej, bo ponad 47,5 mln zł 
niezbędne jest dodatkowo na cele 
oświatowe oraz blisko 17 mln zł 

na zadania z zakresu drogownictwa. 
Żoliborski zakład gospodarowania 
nieruchomościami potrzebuje około 
10 mln zł, aby przebudować i dosto-
sować dla osób niepełnosprawnych 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
przy ul. Rydygiera 3 oraz budynek 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Dembińskiego. A także na to, 
aby wykonać rewitalizacje terenów 
publicznych w rejonie ulic Jeziorań-
skiego, Krajewskiego, Dymińskiej 
oraz dawnej działobitni Cytadeli 
warszawskiej na cele społeczno-kul-
turalne.

(PON)
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Działobitnia do rewitalizacji  
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Jak co roku Bielany mogą być dum-
ne z sukcesów swoich uczniów. Spo-
śród 272 uhonorowanych stypendium 
za osiągnięcia naukowe w roku szkol-
nym 2015/2016 przez prezydent m.st. 
Warszawy, aż 21 to uczniowie szkół 
bielańskich:
• 20 gimnazjalistów (1 z Gimnazjum 

nr 72 im. A.B. Dobrowolskiego, 2 
z Gimnazjum 165 (Zespół Szkół nr 
118) i 17 z Gimnazjum nr 77 im. I. 
Domeyki (Zespół Szkół nr 51)

• 1 uczeń liceum – XLI LO im. J. Le-
lewela.
Niełatwo zdobyć to wyróżnienie, 

gdyż o stypendium może się ubiegać 
uczeń, który posiada wybitne osiągnięcia 
w nauce w danym roku szkolnym i pro-
muje m.st. Warszawę w kraju i za grani-
cą. Stypendium przysługuje też uczniom 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
będącymi też laureatami konkursów czy 
olimpiad przedmiotowych albo posiada-

jącymi dorobek w pracy naukowej lub 
twórczej.

Stypendyści szkół ponadgimnazjal-
nych otrzymali wyróżnienia z rąk pre-
zydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-
Waltz, podczas gali, która odbyła się 
19 października 2016 r. w siedzibie 
Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wy-
brzeże Kościuszkowie 20. Stypendia 
za osiągnięcia gimnazjalne wręczył 
uczniom burmistrz dzielnicy Bielany 
Tomasz Mencina w czasie uroczystości 
w Zespole Szkół nr 51 przy ul. L. Staf-
fa 3/5. Wszyscy stypendyści otrzymali 
również pamiątkowe plakiety i dyplomy.

Wspieranie rozwoju uczniów o róż-
norodnych zdolnościach i predyspozy-
cjach twórczych jest jednym z priory-
tetów rozwojowych m.st. Warszawy. 
Nasza stolica od stuleci jest miastem, 
w którym rodzą się nowe pomysły, która 
przyciąga i pozwala na rozwój najzdol-
niejszym. Programy „Szkoła z pomy-

słem” oraz „WARS i SAWA” doskonale 
wpisują się w kontynuację tych nurtów.

21 października 2016 r. w Centrum 
Nauki Kopernik kolejne szkoły wspiera-
jące uzdolnionych odebrały Certyfikaty 
WARS i SAWA oraz honorowe wyróż-
nienia „Szkoła z pomysłem” prezydent 
m.st. Warszawy. Jak co roku do grona 
zdobywców certyfikatu i wyróżnienia 
„Szkoła z pomysłem” dołączyły kolejne 
bielańskie placówki. Certyfikat WARS 
i SAWA w VII edycji programu otrzy-
mały:
• Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wan-

dy Zieleńczyk, ul. Samogłoska 9;
• Szkoła Podstawowa nr 263 im. Po-

wstańców Wielkopolskich w Zespo-
le Szkół nr 52, ul. Szegedyńska 11;

• Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. 
Aleksandra Landy, ul. J. Balcerza-
ka 1;

• Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 214 im. Stani-
sława Skrypija w Zespole Szkół, 
ul. A. Fontany 1;

• Gimnazjum Integracyjne nr 70 
w Zespole Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 56, ul. A. Fontany 1.
Honorowe wyróżnienie prezydent 

m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem” 
2016 r. uzyskały:
• Szkoła Podstawowa nr 53 im. Ma-

riusza Zaruskiego, ul. Rudzka 6, 
za promowanie ideałów i pasji patro-
na – Mariusza Zaruskiego;

• Szkoła Podstawowa nr 209 im. 
H. Ordonówny, al. Reymonta 25, 
za aktywność społeczno-ekologiczną.

Serdecznie gratulujemy stypen-
dystom i wyróżnionym szkołom, zaś 
uczniom, rodzicom i nauczycielom ży-
czymy kolejnych sukcesów.

Zbliża się koniec roku, a zapowia-
danego nowego prawa oświatowego 
wciąż nie widać. Wiele niewiadomych 
jest też odnośnie nowej struktury orga-
nizacyjnej szkół mającej obowiązywać 
od przyszłego roku szkolnego. O tym 
co ich czeka i jak się przygotować 
do nowych rozwiązań wynikających 
z reformy oświatowej chcieliby wresz-
cie się konkretnie dowiedzieć będący 
w niepewności dyrektorzy szkół, na-
uczyciele, rodzice jak i uczniowie. A po-
nieważ o nowe rozwiązania dopytują 
się także żoliborskich radnych, więc 18 
października na budżetowej sesji zgłosi-
li postulat rozszerzenia porządku obrad 
o informacje oświatowe.

Niestety głos ten nie zyskał popar-
cia. Za to burmistrz Krzysztof Bugla 
w imieniu zarządu krótko poinformował 
odnośnie harmonogramu przedsięwzięć 
związanych z przygotowaniami do zmian 
prawa oświatowego oraz o organizowa-
nych i trwających spotkaniach w szkołach 
z dyrektorami i rodzicami. Nie ukrywał, 
że przygotowane są symulacje, aby zro-
bić zmiany sieci szkół. Jest też wstęp-
na propozycja planu przekształceń, aby 
np. po likwidacji gimnazjów zamiast 4 
było 6 podstawówek.

Gimnazjalistom zaś chciano by umoż-
liwić ukończenie edukacji poprzez utwo-
rzenie dla nich dodatkowych oddziałów 
w dwóch żoliborskich liceach. Na osta-
teczne rozwiązania jeszcze jest za wcze-
śnie, trzeba poczekać, bo są rozbieżności. 
Sprawa nie jest jeszcze przesądzona i bę-
dzie konsultowana.

Nie usatysfakcjonowani takimi wy-
jaśnieniami radni opozycji tuż po sesji 
zgłosili wniosek o zwołanie kolejnej nad-
zwyczajnej sesji, tzw. oświatowej.

W zaproponowanym porządku obrad 
miała być informacja zarządu dzielnicy 
o działaniach podejmowanych w okresie 
od 21 września do 18 października 2016 
w związku z przygotowaniami do zmian 
prawa oświatowego, w tym nowej struk-
tury organizacyjnej oświaty.

Przewodniczący rady Żoliborza 
Adam Buława przychylił się do prośby 
wnioskodawców i zwołał sesję na 24 
października o godz. 11.

Niestety w poniedziałkowe przedpo-
łudnie w sali konferencyjnej żoliborskie-
go ratusza wiało pustką. Za prezydialnym 
stołem zasiadł wiceburmistrz Grzegorz 
Hlebowicz, skarbnik i naczelnik wydzia-
łu oświaty. Nie zawiodła obsługa rady 
i wnioskujący radni z PO i z lokalnego 
Projektu Żoliborz.

W oczekiwaniu na przybycie pozosta-
łych radnych odczytano pismo przewod-
niczącego rady A. Buławy, który z powo-
du obowiązków zawodowych przeprosił 
za nieobecność. W zastępstwie do pro-
wadzenia obrad zaproponował wiceprze-
wodniczącą. Niestety po akademickim 
kwadransie i po daremnym oczekiwaniu 
zebrało się tylko 8 radnych. Dlatego też 
z powodu braku kworum stwierdzono, że 
sesja nie odbędzie się.

Wnioskujący najpierw o rozszerzenie 
porządku budżetowych obrad o sprawy 
oświatowe, a potem o nadzwyczajną sesję 
przewodniczący Klubu PO Piotr Werten-

stein-Żuławski był mocno zawiedziony. 
I to nie tylko z powodu nieobecności 
przewodniczącego rady, który sam wy-
znaczył tak niefortunny termin obrad, ale 
i burmistrza. Miał pretensje do K. Bugli, 
że nie chce odpowiadać przed radą i że 
ukrywa prowadzone oświatowe konsul-
tacje przed radnymi.

Wyjaśnieniem do zaistniałej sytuacji 
było nadesłane przez przedstawicieli 
klubów radnych PiS (przewodniczące-
go Roberta Rogala) i Żoliborza Demo-
kratycznego (przewodniczącej Donaty 
Rapackiej) oświadczenie informujące 
o swoim postanowieniu nieuczestnicze-
nia w zwołanej sesji.

Powyższą decyzję motywowano tym, 
że:

– Zarząd dzielnicy Żoliborz zamie-
rza wystąpić do przewodniczącego rady 
o zwołanie na dzień 23 listopada 2016 
roku sesji dotyczącej rozwiązań wynika-
jących z konieczności dostosowania się 
do planowanej reformy oświaty (o ini-
cjatywie zwołania takiej sesji w drugiej 
połowie listopada burmistrz poinformo-
wał podczas XXIII sesji w dniu 18 paź-
dziernika br.)

– Trwają konsultacje z rodzicami oraz 
dyrektorami szkół żoliborskich dotyczące 
kwestii struktury organizacyjnej żolibor-
skiej oświaty, toteż ingerencja ze strony 
radnych w trwający proces konsultacyjny 
mogłaby budzić podejrzenie o wywie-
ranie nań wpływu bądź upolitycznienia 
problemu.

Na niedoszłej sesji przeciw upolitycz-
nianiu rady i spraw oświatowych opo-
wiedział się przybyły na nią młody radny 
Konrad Smoczny z Miasto Jest Nasze. 
Starszym i bardziej doświadczonym kole-
gom poradził też: „Szanujmy się”.

(PON)

Sukcesy bielańskich szkół

Na Żoliborzu

Oświatowe problemy

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

Policjanci z wydziału kryminalnego 
komendy na Bielanach szukają 43-let-
niego Dariusza Sobieraja. Mężczyzna 
jest poszukiwany do ustalenia miejsca 
pobytu oraz listem gończym wydanym 
przez Prokuraturę Rejonową w Prza-
snyszu. Od 2007 roku ukrywa się przed 
organami ścigania.

Poszukiwany mężczyzna ma około 
176-180 cm wzrostu, sylwetkę średnią, 
twarz okrągłą, włosy krótkie, ciemny 
blond uczesane do góry, nos średni, 
uszy średnie oraz widoczne ubytki uzę-
bienia.

Wszystkie osoby, które posiadają 
jakiekolwiek informacje mogące po-
móc w ustaleniu miejsca pobytu po-
szukiwanego przestępcy, proszone są 
o kontakt z komendą policji na Bie-
lanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście, 
telefonicznie pod numerami (22) 603 
71 61, (22) 603 19 54, (22) 603 71 55, 
(22) 603 71 56, całodobowymi nume-
rami 112 i 997 lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej oficer.prasowy.
krp5@ksp.policja.gov.pl

Poszukiwany Dariusz Sobieraj

KRONIKA KRYMINALNA

NASZA REDAKCJA
poszukuje do pracy:

3 dziennikarzy   
3 handlowców   
3 kolporterów   

Zgłoszenia: 
rekrutacja@nasza-gazeta.pl

www.nasza-gazeta.pl



str. 34 listopada 2016Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan    Nr  17

Decyzja o budowie pomnika po-
święconego rotmistrzowi Witoldowi 
Pileckiemu zapadła w 2014 roku. 
Jednak po dzień dzisiejszy nie widać, 
żeby w tej sprawie coś się działo. 
Nic więc dziwnego, że mieszkańcy 
Żoliborza co chwilę pytają, co się 
z tym pomnikiem dzieje, nie mówiąc 
już o krążących plotkach o jego wy-
glądzie i lokalizacji. Tak jak w przy-
padku każdej inwestycji musimy 
uzbroić się w cierpliwość. Zawsze 
od słów do czynów upływa 
trochę czasu. Mam nadzieję, 
że tym artykułem zaspokoję 
ciekawość i uspokoję tych wie-
lu zwolenników uhonorowania 
rotmistrza – a po pośmiertnych 
awansach obecnie pułkownika.

Ogłoszony w 2014 roku 
konkurs na budowę po-
mnika rotmistrza Witolda 
Pileckiego został rozstrzy-
gnięty w grudniu tego sa-
mego roku. Spośród 42 
prac konkursowych wy-
brano projekt Jacka Kiciń-
skiego i Rafała Stachowicza 
z Siemianowic Śląskich. Na-
tomiast realizację tego obiek-
tu powierzono Stołecznemu 
Zarządowi Rozbudowy Mia-
sta. Dopracowana ostateczna 
wersja pomnika przedstawia 
bryłę z granitu i betonu, któ-
ra pęka, a ze szczeliny wyła-
nia się rozbijając ją od środ-
ka, odlana z brązu postać rotmistrza 
w mundurze i rogatywce. Całokształt 
ma symbolizować zdobycie niepod-
ległości i wolności. Mniejsze pęk-
nięcia po bokach bryły to przesłanie, 
że walczących o niepodległość było 
jeszcze wielu. Z boku na elewacji 
zachodniej będzie wygrawerowany 
tekst poświęcony Pileckiemu.

W marcu 2016 roku została pod-
pisana umowa z rzeźbiarzem Jackiem 
Kicińskim na wykonanie rzeźby i od-
lewu w brązie rotmistrza. Obecnie 
odlew jest już gotowy i poddawany 
jest wygładzającym pracom szlifier-
skim. Granit na wykonanie pozostałej 

części pomnika został sprowadzony 
z Finlandii i jest obrabiany przez 
lubelskich rzemieślników. Kamien-
ne bryły są odpowiednio szlifowane 
oraz grawerowane są na nich zapro-
jektowane napisy. Pierwotna wersja 
lokalizacji miała być naprzeciwko 
budynku al. Wojska Polskiego 40, 
tam gdzie został aresztowany przez 
Niemców we wrześniu 1940 roku 
i zesłany do Auschwitz. Niestety oka-
zało się, że wymagałoby to znaczne-

go przekładania infrastruktury pod-
ziemnej oraz wycinki kilku drzew. 
Ostatecznie lokalizację przeniesiono 
o kilkadziesiąt metrów dalej, w stronę 
ul. Felińskiego. Obecna lokalizacja 
znajduje się naprzeciwko posesji pod 
numerem al. Wojska Polskiego 32.

We wrześniu br. Stołeczny Zarząd 
Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg 
na wykonanie robót budowlanych 
związanych z budową pomnika Wi-
tolda Pileckiego. Ich zakresem było 
nie tylko posadowienie pomnika, za-
gospodarowanie otoczenia, ale także 
przełożenie kolidującej podziemnej 
infrastruktury technicznej oraz zain-

stalowanie iluminacji. Niestety zwy-
cięzca przetargu w przededniu pod-
pisania umowy wycofał się z reali-
zacji prac. SZRM musiał rozpocząć 
rozmowy z kolejnym wykonawcą, 
z którym ostatecznie podpisał umo-
wę 27 października. Termin realiza-
cji to dwa miesiące, czyli do końca 
2016 r.

Może niektórych zdziwi, dla-
czego to właśnie ja opisuję historię 
realizacji pomnika. Mam do tego 

swój sentymentalny stosunek. 
Od wielu lat jestem zaprzy-
jaźniony z najbliższą rodzi-
ną rotmistrza. A jedna z Jego 
wnuczek współpracowała 
ze mną w konspiracji opozy-
cyjnej w latach 80. Jest ona 
na tyle skromna, że zabroni-
ła umieszczać ją wśród tych, 
co walczyli o lepszą Polskę. 
Uważała, że to był jej moralny 
obowiązek i nie liczy na żadne 
z tego powodu wyróżnienia. 
Jak i za to, że w ostatnich 
latach wspomagała, a także 
utrzymywała przebywające 
w Polsce rodziny czeczeńskie 
i ukraińskie. To właśnie też 
tu, na Żoliborzu, 9 lat temu, 
rozpoczęliśmy jako pierwsi 
w Warszawie upamiętnianie 
postawy rotmistrza, poprzez 
organizowanie corocznego bie-
gu Jego imienia w parku Kępa 
Potocka. Na początku przy 

bierności większości radnych i za-
rządu dzielnicy organizowałem ten 
bieg wraz z kolegą ze „Stowarzy-
szenia Wolnego Słowa” Stanisławem 
Szymańskim – siłami społecznymi. 
Zawsze też, na tym „naszym” biegu, 
honorowymi gośćmi byli członko-
wie rodziny rotmistrza, w tym jego 
dzieci Zofia i Andrzej, a w biegach 
brali udział prawnukowie. Tę moją 
inicjatywę kontynuują obecne władze 
dzielnicy. W przyszłym roku będzie 
okrągła 10. rocznica i mam nadzieją, 
że będzie ich jeszcze wiele.

Witold Sielewicz
PROJEKT ŻOLIBORZ

Co z pomnikiem Witolda Pileckiego?
Na październikowej sesji rada 

Żoliborza pozytywnie zaopiniowała 
zaproponowane przez zarząd projek-
ty uchwał dotyczących zmian budże-
towych. W pierwszej z autokorektą 
oprócz tych dotyczących tegoroczne-
go załącznika budżetowego dzielnicy 
wprowadzono też zmiany do wielo-
letniej prognozy finansowej.

I tak zgodnie z pismem biura edu-
kacji miasta wnioskowano o zwięk-
szenie planu dochodów o 400 tys. zł 
z przeznaczeniem na dotacje dla 
niepublicznych przedszkoli i szkół. 
A także o wprowadzenie kwoty 
21,7 tys. zł na unijny projekt „Sport 
i nauka” w ramach programu „Era-
smus + KA.2 Współpraca Szkół” re-
alizowany przez Zespół Szkół Elek-
tronicznych i Licealnych im. Gen. 
Zajączka i związany z wyjazdem 
do Niemiec.

Starano się też w miarę własnych 
możliwości uzupełnić niedobory 
na wynagrodzenia pracowników pu-
blicznych placówek oświatowych 
poprzez przesunięcie niewykorzy-
stanych własnych środków. Na po-
krycie braków w oświacie przezna-
czono m.in. 1,3 mln zł z rezerwy 
na regulację stanów prawnych nie-
ruchomości (w tym odszkodowań) 
jak i 1,622 mln zł z funduszu wyna-

grodzeń pracowników urzędu. A po-
nieważ 700 tys. zł niezbędne było 
na przeprowadzenie zakupu środków 
czystości i artykułów biurowych 
w ramach skonsolidowanego przetar-
gu dla wszystkich żoliborskich placó-
wek oświatowych, więc w tym celu 
bardzo przydały się dodatkowe wol-
ne środki. Pozyskane zostały z wy-
działu zasobów lokalowych w kwo-
cie 269 tys. zł z dodatków mieszka-
niowych oraz w kwocie 245 tys. zł 
przesunięte z prowadzenia świetlic.

Mimo tych starań wciąż w żoli-
borskiej oświacie pozostawała oświa-
towa dziura. Dlatego też z zadowole-
niem przyjęto pismo z biura eduka-
cji, mówiące o zwiększeniu środków 
wyrównawczych z budżetu miasta. 
W związku z tym w drugiej podjętej 
uchwale rada Żoliborza pozytywnie 
zaopiniowała zmianę w tegorocz-
nym załączniku budżetowym dziel-
nicy, mówiącą o zwiększeniu planu 
dochodów o 1,2 mln zł. Środki te 
przeznaczone będą na prowadze-
nie publicznych placówek oświato-
wych i pomogą uzupełnić niedobór 
na wynagrodzenia pracowników 
przedszkoli, szkół podstawowych 
gimnazjów, liceów ogólnokształcą-
cych i szkół zawodowych.

(PON)

Na Żoliborzu

Dofinansowali oświatę

 Z końcem września br. został 
ukończony ostatni etap termomoder-
nizacji budynku i pomieszczeń Szko-
ły Podstawowej nr 273 przy ul. Balce-
rzaka 1. Roboty budowlane na terenie 
szkoły rozpoczęto w 2014 r. remon-
tem elewacji sali gimnastycznej i za-
plecza sportowego. W roku 2015 r. 
wykonano termomodernizację bu-
dynku szkoły z wymianą okien, ocie-
pleniem stropodachu oraz wymianą 
instalacji centralnego ogrzewania 
i opraw oświetlenia wewnętrznego. 
Zamontowano również instalację za-
rządzania energią cieplną.

W roku 2016 w pierwszej ko-
lejności wykonano roboty związane 

z modernizacją pomieszczeń dydak-
tycznych, sanitarnych i sali sportowej 
z zapleczem, co umożliwiło rozpo-
częcie nowego roku szkolnego w od-
nowionych salach.

W ramach ostatniego etapu mo-
dernizacji szkoły, we wrześniu 2016 
r,. wymieniono wykładziny podłogo-
we korytarzy i barierki klatek scho-
dowych oraz zainstalowano oświe-
tlenie awaryjne.

Należy podkreślić, że roboty mo-
dernizacyjne wykonano przy funk-
cjonującej szkole, dzięki bardzo do-
brej współpracy dyrekcji placówki, 
rodziców oraz wykonawców.

Na październikowym posiedze-
niu komisja samorządowa i dialogu 
społecznego rekomendowała radzie 
Bielan projekt uchwały (przyjętej 
następnie na sesji) w sprawie uzna-
nia ważności wyborów do Rady Sa-
morządu Mieszkańców Młocin oraz 
podania ich wyników do publicznej 
wiadomości.

Jak poinformowała przewodni-
cząca komisji Joanna Radziejewska, 
wybory cieszyły się zainteresowa-
niem mieszkańców i miały bardzo 
dużą frekwencję. W przewidzianym 
w statucie samorządu terminie 14 
dni nie wpłynęły protesty dotyczą-
ce wyborów do Rady Samorządu 
Mieszkańców Młocin. Wobec nie 
stwierdzenia żadnych uchybień, na-
leży uznać ważność wyborów prze-

prowadzonych w dniu 28 września 
2016 roku do Rady Samorządu 
Mieszkańców Młocin – jednostki 
niższego rzędu w Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy.

W przyjętej uchwale ogłoszono, 
że w wyniku wyborów do Rady Sa-
morządu Mieszkańców Młocin zosta-
ło wybranych 15 osób.

Są to: Wiesław Działowy, Joan-
na Glinka, Agnieszka Gola, Joanna 
Grocka, Dagmara Gumowska, To-
masz Gumowski, Jacek Jeżewski, 
Paulina Jędraszewska, Mira Kanto-
r-Pikus, Wiktor Kurcewicz, Dariusz 
Kwiecień, Kazimierz Miszczak, Jo-
anna Pietrewicz, Mieczysław Sko-
czylas i Joanna Stęporowska.

(PON)

Koniec remontu SP nr 273

Na Bielanach

Nowa rada Młocin
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Ciemne ubrania, słuchawki 
w uszach, kaptury na głowach i pa-
rasolki w rękach utrudniają widocz-
ność i słyszalność pojazdów. Z kolei 
deszcz na zewnątrz i para wewnątrz 
pojazdów pogarszają dostrzeganie pie-
szych przez kierowców. Jesienne po-
gorszenie samopoczucia u wszystkich, 
to czynniki wpływające na zachowa-
nie na drogach. Aby pomóc w pra-
widłowych zachowaniach, policjanci 
będą nadzorować miejsca szczególnie 
zagrożone. Będą zdecydowanie reago-
wać na wszelkie wykroczenia popeł-
niane przez kierujących w stosunku 
do pieszych i rowerzystów, ale rów-
nież będą egzekwować przestrzega-
nie przepisów przez pieszych, a także 
przez cyklistów.

Przy pogarszających się warun-
kach atmosferycznych, należy zwra-
cać szczególną uwagę na możliwość 
dostrzeżenia pieszych i rowerzystów. 
Dlatego policjanci będą sprawdzać, czy 
piesi stosują się do obowiązku uży-
wania elementów odblaskowych poza 
obszarem zabudowanym. Rowerzyści 
będą kontrolowani pod kątem oświetle-
nia ich jednośladów. Natomiast kierow-
cy samochodów muszą (jak zawsze!) 
dbać o stan techniczny pojazdów, ale 
w tych dniach muszą bardziej zatrosz-
czyć się o stan świateł i wycieraczek.

Policjanci wydziału ruchu drogo-
wego zostaną w powyższych działa-
niach wsparci przez swoich kolegów 
z komend rejonowych i powiatowych 
garnizonu stołecznego.

Polacy bardzo chcą dzielić się je-
dzeniem z potrzebującymi. Dlatego tak 
bardzo potrzeba wolontariuszy, któ-
rzy w tym pomogą. Co można zrobić 
w kilka osób? Zgłosić się do lokalnego 
banku żywności i powiedzieć: chcemy 
zbierać dla innych! W swoim ulubio-
nym sklepie, albo w sklepie, który już 
zgłosił się do akcji. Świąteczną zbiórkę 
żywności banki żywności zaplanowały 
na 25-27 listopada.

– Najważniejsze, żeby mieć grupę, 
choć równie dobrze można zgłosić się 
samemu. Grupa znajomych lub organi-
zacja pozarządowa może przyjść do nas 
z propozycją zbiórki we wskazanym 
przez siebie sklepie, albo zadeklaro-
wać uczestnictwo w zbiórce już gdzieś 
zaplanowanej. Zapraszamy już teraz, 
bo żeby wszystko się udało, musimy 
mieć dużo czasu na przygotowania – 
tłumaczą przedstawiciele banków żyw-
ności. I co teraz? Pod adresem www.

bankizywnosci.pl w zakładce kontakt 
znajdziecie listę banków żywności, 
a wśród nich ten najbliżej Was. Zgłoście 
się do niego do jak najszybciej. Chodzi 
o to, by wspólnie zastanowić się nad 
możliwością zbiórki, którą proponuje-
cie, sprawdzić, czy wskazany przez Was 
sklep może w niej uczestniczyć. A może 
Wy na proponowanej liście znajdziecie 
miejsce, w którym będziecie chcieli na-
mawiać Polaków do tego, by pomagali 
ludziom najbardziej potrzebującym. Li-
sta sklepów w całej Polsce, które już 
zgłosiły się do akcji znajduje się pod 
adresem www.bankizywnosci.pl w za-
kładce aktualności.

To będzie już 20. Świąteczna Zbiór-
ka Żywności, ale bez Was, bez wo-
lontariuszy, się nie uda. zięki bankom 
żywności i ludziom takim jak Wy, 
co roku osoby żyjące w bardzo trud-
nych warunkach mają święta, o jakich 
marzyły całe życie.

Imię jaka
Warszawskie zoo zaprasza 
do udziału w konkursie „Jak 
ci na imię, jaku?”. 9 paździer-
nika w ogrodzie zoologicznym 
na świat przyszedł młody sam-
czyk jaka. Tym samym liczebność 
stołecznego stada wzrosła do pię-
ciu osobników. Teraz przyszedł 
czas by wybrać imię dla malucha.

Jaki są największymi po słoniach 
i nosorożcach zwierzętami Azji. Ich ła-
cińska nazwa bos grunniens, co w wol-
nym tłumaczeniu oznacza „chrząkający 
wół”. Dzięki swej masywnej budowie 
i sile nie mają naturalnych wrogów, zaś 
ich spokojne usposobienie sprawia, że 
są to dość łagodne zwierzęta. Pewnie 
dlatego w ich ojczyźnie – Tybecie – wy-
korzystuje się je jako zwierzęta domowe, 
tym bardziej, że są one niezwykle wy-
trzymałe i odporne na trudne warunki.

Jak ci na imię, jaku?
Propozycje imienia dla warszaw-

skiego jaka (samczyk) należy wrzucać 
do skrzynki znajdującej się przy wy-
biegu jaków w warszawskim zoo. Każ-
dy uczestnik może wrzucić tylko jedną 
propozycję. W konkursie można wziąć 
udział indywidualnie lub z całą klasą/
grupą przedszkolną.

Nagrodą dla zwycięzcy (osoby lub 
grupy) będzie wyjątkowe zwiedzanie 
ogrodu zoologicznego z przewodnikiem 
w towarzystwie opiekuna lub wycho-
wawcy. W programie oczywiście znaj-
dzie się wizyta u jaka i rozmowa z jego 
opiekunem. Finał konkursu 30 listopada.

Bezpieczna Jesień
Jesień to okres pogarszających się warunków atmosferycznych zwią-
zanych między innymi z intensywnymi opadami deszczu, porywistym 
wiatrem, szybko zapadającym zmrokiem. Takie warunki mają duży 
wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza na bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów. W celu ograniczenia liczby wypadków 
z udziałem tej niechronionej grupy uczestników ruchu drogowego, 
policjanci warszawskiej „drogówki” zaczynają działania pod nazwą 
„Bezpieczna Jesień”.

Zorganizuj zbiórkę

Pełnia Księżyca mocno wpływa 
na ludzi: jesteśmy wtedy niespokoj-
ni i mamy problemy ze snem. Nawet 
nie wiedząc, kiedy będzie kolejna peł-
nia, podświadomie odczuwamy już jej 
wpływ. Także pozostałe fazy Księżyca 
oddziałują na ludzi i przyrodę.

Tajemniczy blask Księżyca potrafi 
też wzniecić pożądanie, zburzyć spokój 
duszy, skłonić do somnambulicznych 
wędrówek. Nakazuje morzu, by wy-
szło na ląd. Jaką jeszcze moc posiada 
srebrny glob?

Historia
W przeszłości wierzono, że w księ-

życowym królestwie, widzianym tylko 
nocą, mieszka sama śmierć, a na srebr-
nym globie dusze umarłych oczekują 
w milczeniu na powtórne urodziny.

We wszystkich kulturach Księżyc 
utożsamiany był z esencją kobiecości 
– zmiennością, intuicją, emocjonalno-
ścią. W legendach jego królestwem 
władają dwie boginie: mroczna Hekate, 
strażniczka bram Hadesu, patronka roz-
droży – czarownica i wróżbitka, której 
towarzyszy świta duchów, demonów 
i zwodniczych istot – Selena o olśnie-
wająco białej i pięknej twarzy, piękna, 
namiętna i kochliwa.

Wpływ księżyca 
na przyrodę i zwierzęta
Księżyc przyciąga do siebie masy 

wody, a siła z jaką to robi, zależy 
od jego położenia na orbicie około-
ziemskiej: największa jest w tych miej-
scach na Ziemi, które są najbliżej Księ-

życa. W związku z obrotem naszej pla-
nety wokół własnej osi – obserwujemy 
w ciągu doby dwa zjawiska związane 
z wodą – przypływu i odpływu.

Według księżycowego zegara żyją 
zwierzęta lądowe i morskie. Na przy-
kład ptaki wybierają odpowiedni mo-
ment na budowanie gniazda, by szybko 
schło po deszczu.

Wpływ księżyca na ludzi
Człowiek również ulega temu wpły-

wowi. Przecież nasz organizm zawiera 
aż 45-65 proc. wody.

Lunatycy – szczególnie wrażliwi 
na księżycowe wpływy – odbierają 
blask jego srebrnej tarczy jako zaprosze-
nie do nocnych spacerów w somnam-
bulicznym transie. Lekarze nie zgłębili 
do końca zagadki lunatyzmu, jednakże 
wedle legendy piękna Selena – jedna 
z księżycowych boginek – zakochała 
się pasterzu Edymionie i odwiedzała go 
co noc w jego ziemskiej chatce. Biedny 
pasterz, by śmierć nie położyła kresu 
miłości, wybłagał u bogów nieśmiertel-
ność, lecz w zamian za to musiał wyrzec 
się na wieki kojącego snu.

Fazy księżyca 
– jak na nas działają?

Najbardziej istotne i widoczne dla 
nas zjawiska związane z oddziaływa-
niem Księżyca występują podczas jego 
trzech faz. Są nimi: NÓW – gdy niebo 
jest mroczne; PEŁNIA – gdy ukazuje 
się okrągła tarcza lunarnego cyferblatu; 
KWADRY – gdy widzimy tylko pół 
twarzy nocnego wędrowca.

Czas między kolejnymi nowiami 
nazywa się miesiącem synodycznym 
i wynosi dokładnie 29 dni, 12 godzin, 
44 minuty i 3 sekundy.

W związku z powtarzalnością faz 
Księżyca i możliwością obserwowania 
ich z ziemi ludzie nauczyli się łączyć 
pewne zjawiska i wykorzystywać tę 
wiedzę w życiu. Rybacy i rolnicy usta-
lali terminy siewów, połowów i zbio-
rów według faz i położenia Księży-
ca. Kobiety także patrzyły w niebo 
i wiedziały, jaki dzień odpowiedni jest 
na pranie, a jaki na robienie przetwo-
rów i suszenie ziół.

Z czasem wiedza o fazach Księ-
życa pogłębiła się. Wystarczy jednak 
już sam alfabet księżycowego wpływu, 
by życie stało się łatwiejsze, harmonij-
ne i mniej nerwowe.

Ciemne niebo bez księżycowego 
blasku to NÓW – moment, kiedy or-
ganizm wykazuje najwyższą zdolność 
do oczyszczania się. Całodzienny post 
poprawia kondycję organizmu, po-
wstrzymuje także rozwój chorób. Tego 
dnia przycinajmy chore rośliny, by od-
rosły piękniejsze i zdrowsze. Łatwiej 
jest teraz pozbyć się złych nawyków, 
np. rzucić palenie.

Przez następnych 14 dni (pierwsza 
i druga kwadra) – aż do pełni Księżyca:

– środki odżywcze i wzmacniające 
działają najkorzystniej. Należy więc 
rozpoczynać tego typu kuracje, dostar-
czać włosom i skórze odpowiednich 
substancji, łykać witaminy.

– warto zwracać uwagę na maksy-
malne urozmaicenie diety, licząc jed-

nak kalorie i pamiętając o tym, że w tej 
fazie Księżyca szybciej przybiera się 
na wadze.

– im bliżej pełni, tym mniej sprzy-
jający jest czas na wykonywanie ope-
racji. Lepiej unikać nawet drobnych 
zabiegów chirurgicznych, takich jak 
np. przekłuwanie uszu, ekstrakcja zę-
bów itp. Zmniejsza się krzepliwość 
krwi, obniża się próg bólu, rośnie po-
datność na infekcje.

– pomiędzy nowiem a pełnią nasz 
organizm magazynuje energię, podob-
nie jak substancje odżywcze. Im bliżej 
pełni, tym szybciej w czasie wysiłku 
pojawia się uczucie zmęczenia. Cięższe 
prace lepiej więc planować po pełni.

Okrągła tarcza Księżyca sygnali-
zuje PEŁNIĘ. Procesy przebiegają-
ce w przyrodzie od nowiu osiągają 
swój punkt kulminacyjny. Tempo ży-
cia wzrasta – skumulowana energia 
ujawnia się, a hormony szaleją! Dla-
tego pełnia mocno oddziałuje na ludzi, 
co skutkuje na przykład zaburzenia-
mi snu. Towarzyszy jej wzrost liczby 
porodów i… przestępstw, szczególnie 
na tle seksualnym. Pełnia Księżyca 
to jakby przyrodnicza bomba zegaro-
wa – na szczęście, w większości przy-
padków, niegroźna. Przypadki agresji 
występują wtedy, kiedy z jakichś po-
wodów tłumimy wybuch energii.

Chorzy psychicznie czują się pod-
czas pełni silnie pobudzeni, a ci, którzy 
nie potrafią rozwiązać swoich proble-
mów, popadają w desperację i gniew. 
Dla odmiany, zakochani przeżywają 
wtedy najbardziej zmysłowe noce.

Zioła zbierane w czasie pełni mają 
największą moc – magazynowały prze-
cież swoje cenne skarby, jak wszystkie 
inne organizmy.

Rany mocno krwawią – unikajmy 
więc chirurga. Również przycinane ro-
śliny mogą umrzeć po takim zabiegu.

Im księżycowa tarcza staje się 
mniejsza – przez kolejne 14 dni, aż 
do nowiu, (trzecia i czwarta kwadra) 
organizm działa coraz sprawniej. Zma-
gazynowana energia uwalnia się.

W czasie, gdy Księżyca ubywa:
– wolniej tyjemy, jesteśmy bardziej 

aktywni, mniej nas męczy praca fizycz-
na i umysłowa. W tym czasie możemy 
się bez obawy poddać operacjom chi-
rurgicznym oraz zabiegom kosmetycz-
nym i fryzjerskim.

– śmiało można usuwać także zbęd-
ne owłosienie (będzie odrastać wolniej 
niż w czasie, gdy Księżyca przybywa), 
oczyszczać skórę twarzy i całego ciała, 
stosując peelingi, wycinać skórki i wra-
stające paznokcie.

– ubywający Księżyc sprzyja także 
pracom domowym: przetwory na dłu-
żej zachowują walory smakowe i świe-
żość; tkaniny lepiej się piorą nawet 
w mniejszej ilości proszku – łatwiej 
schodzą plamy; nie trzeba stosować 
silnych odplamiaczy, które niszczą 
tkaninę; buty wypastowane lub zaim-
pregnowane dłużej pozostaną czyste; 
skuteczniejsze też będzie czyszczenie 
podłóg, mycie okien, pranie dywanów. 
Będzie też oszczędniejsze, bo brud 
zejdzie łatwiej, bez stosowania silnie 
czyszczących środków.

Kto temu nie wierzy – łatwo się 
przekona! Warto wiedzieć, ile trwa peł-
nia Księżyca: trzy dni, tak samo jak 
nów. Obejmuje ona czas na dzień przed 
i dzień po dacie pełni.

Wyjątkowa pełnia Księżyca już 14 listopada
W listopadzie czeka nas największa pełnia w XXI wieku. Księżyc będzie można obserwować w pełnej krasie, bliżej niż dotychczas. Będzie 
także wyraźnie jaśniejszy. A oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o pełni Księżyca.

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

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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Dziś to niewielkie miasto nazy-
wane małym Sztokholmem położone 
malowniczo na wielu wyspach jest 
jednym z głównych szwedzkich por-
tów morskich. Zróżnicowany krajobraz 
Karlskrony tworzą skaliste wybrzeże, 
wygładzone przez lodowiec granitowe 
wysepki i malownicze zatoki. W ten 
piękny krajobraz wkomponuje się hi-
storia w postaci zabytkowych budowli, 
fortyfikacji i starych latarni morskich. 
Na ulicach widać wielu kadetów i ma-
rynarzy, a w stoczni ukrytej za wyso-
kim murem buduje się dziś nowocze-
sne, niewidzialne dla radarów okręty 
typu stelth. Ale koniec zimnej wojny 
zmniejszył zapotrzebowanie na okręty 
wojenne, więc miasto otworzyło się 
na turystykę. Dziś można już nawet 
zwiedzać port wojenny i niedostępną 
do niedawna twierdzę Kungsholmen 
strzegącą drogi wodnej do Karlskrony.

W przeciwieństwie do naszego Kra-
kowa, Karlskronę zbudowano od razu. 
W 1680 roku król szwedzki Karol XI 
postanowił wznieść na wyspie Trossö 
idealne miasto i bazę floty wojennej 
w miejscu, gdzie Bałtyk nigdy nie za-
marza. Najlepsi europejscy architekci 
wytyczyli regularną siatkę szerokich 
ulic, gdzie mogły defilować oddziały 
marynarzy królewskiej floty, do dziś 
ulice noszą imiona szwedzkich admira-
łów, a najważniejsze muzeum poświę-
cone jest oczywiście historii szwedz-
kiej marynarki wojennej. Doskonale 
zachowany zespół starego miasta 
w Karlskronie, port wojenny i zabyt-
kowe stocznie oraz otaczające bazę 

forty, a także podmiejska rezydencja 
słynnego budowniczego okrętów Fry-
deryka Henryka Chapmana, zachowały 
się w doskonałym stanie i w 1998 roku 
wpisane zostały na listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Zwiedzanie miasta najlepiej roz-
począć od Stortorget, głównego placu 
miasta, największego i najpiękniejsze-
go ponoć placu północnej Europy. Po-
środku stoi pomnik założyciela miasta 
Karola XI, który ma za plecami ratusz, 
a przed sobą Fredrikskyrkan (kościół 
św. Fryderyka), lekką elegancką bu-
dowlę. Zaprojektował go, podobnie jak 
stojący obok kościół Świętej Trójcy 
wzniesiony za pieniądze mieszkają-
cych tu kupców niemieckich, sławny 
architekt Nikodemus Tessin Młodszy, 
twórca m.in. zamku Drottingholm pod 
Sztokholmem. Przykryty wielką ko-
pułą Trefaldighestkyrkan (kościół św. 
Trójcy) zbudowany w 1709 r., ma cie-
kawsze wnętrze ozdobione złocony-
mi rozetami i piękny barokowy ołtarz. 
W krypcie pod kościołem spoczywają 
dwaj wielce zasłużeni dla Karlskrony 
ludzie: Hans Wachtmeister, zarządca 
miasta, z jego inicjatywy powstało wie-
le budowli miejskich, m.in. w jego 
pałacu znajduje się dziś interesujące 
muzeum regionalne, oraz Johan Törn-
ström, twórca wielu pięknych figur 
galionowych, eksponowanych w Mu-
zeum Morskim w Karlskronie.

Ze Stortorget możemy dojść przez 
brukowany plac do tunelu kolejowego 
łączącego niegdyś dworzec kolejowy 
z portem. Obok, przy Södra Kungs-

gatan znajduje się pełen zieleni plac, 
a obecnie park Amiralites Torget, po-
środku którego wznosi się duża drew-
niana wieża z zegarem.

Ulicą Vallgatan dojdziemy do jed-
nego z najciekawszych obiektów za-
bytkowych w mieście Kunliga Ami-
ralitetskyrkan (Kościół Admiralicji). 
Okazała świątynia o pięknych propor-
cjach wzniesiona została w 1685 roku 
na planie krzyża greckiego i jest naj-
większą drewnianą budowlą Szwecji. 
W pomalowanym na jasnoniebiesko 
skromnym wnętrzu wielkie wrażenie 
robią organy o wspaniałym brzmie-

niu. Przed świątynią od trzystu lat stoi 
drewniana rzeźba dziadka Rosenboma, 
która stała się symbolem miasta (jej 
oryginał znajduje się w przedsionku 
świątyni). Był to biedak, który zamarzł 
pod kościołem zbierając datki dla swej 

rodziny. Ta smutna historia przeszła 
do legendy miasta.

Mats Rosenbom, jeden z pierwszych 
osadników, miał żonę i dwanaścioro 
dzieci. Kiedy szóstka jego dzieci zmarła 
podczas zarazy, a żona i on sam nie byli 
w stanie pracować, Mats uzyskał zgodę 
władz na żebranie. W wigilię Nowego 
Roku, chodząc po domach bogatych 
mieszczan i prosząc o jałmużnę, upił się 
nieco świątecznym winem i nie uchylił 
w podziękowaniu kapelusza przed nie-
mieckim rzeźbiarzem okrętowych galio-
nów, Fritzem Kolbem. Kiedy ten zwró-
cił mu uwagę, Mats odpowiedział mu: 

„Jeśli żądasz wdzięczności za rzucane 
biednym okruchy, to sam sobie unieś 
mój kapelusz”. Rozwścieczony rzeź-
biarz uderzył żebraka, a Rosenbom nie 
był w stanie dotrzeć do domu i zamarzł 
w zaspie przy wejściu do kościoła. Kie-

dy znaleziono ciało żebraka, targany 
wyrzutami sumienia Kolbe, wyrzeźbił 
drewnianą postać dziadka Rosenboma 
w taki sposób, że kto chce złożyć datek, 
musi uchylić jego kapelusz.

Turystycznym hitem Karlskrony 
jest zabytkowa stocznia i Muzeum 
Morskie na wyspie Strumholmen. Kil-
ka minut spacerem od Stortorget uli-
cą Kyrkogatan leżą kotwice okrętowe 
i stoi pierwsza szwedzka łódź pod-
wodna, przypominająca „Nautilusa” 
kapitana Nemo z książki Juliusza Ver-
ne’a. Wewnątrz muzeum, obok intere-
sujących modeli żaglowców i elemen-
tów uzbrojenia okrętów, można zejść 
do podwodnego tunelu, gdzie można 
oglądać przepływające ryby i wrak 
statku. Największą atrakcją muzeum 
jest galeria, w której obejrzeć można 
kilkanaście galionów, czyli rzeźb zdo-
biących dzioby okrętów. Niesamowite 
wrażenie robi widok wpływających 
do portu statków, widocznych przez 
przeszklone ściany.

Żeby odetchnąć atmosferą starej 
Karlskrony, trzeba wybrać się do dziel-
nicy Björkholmen, gdzie zachowało 
się kilkadziesiąt małych, drewnianych 
domków z ogródkami z początku 
XVIII wieku zbudowanych dla rze-
mieślników pracujących w stoczni wo-
jennej. Urocze są malutkie drzwi i okna 
z kwiatami, kołatki i rosnące przed 
domem malwy. Niektóre domki można 
wynająć. Ulice noszą nazwy różnych 
typów statków oraz imiona zasłużo-
nych szwedzkich admirałów.

Tekst i zdjęcie Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Karlskrona – gniazdo szwedzkiej floty wojennej

To, na ile przedsiębiorca współpra-
cuje z lokalnym biznesem, zależy za-
wsze od polityki firmy oraz od rodzaju 
prowadzonej działalności. Nie ulega 
jedna wątpliwości, że lokalny biznes 
jest ciekawym „kąskiem” dla wielu 
przedsiębiorców z sektora małych 
i średnich firm. Często można zaob-
serwować sytuację, w której w pogoni 
za obniżaniem kosztów i szukaniem 
najlepszej ceny, zapominamy o war-
tościach, jakie niesie stała współpraca 
ze sprawdzonym partnerem. Wiado-
mo, że godny polecenia partner często 
oszczędza nam czas i w efekcie pienią-
dze, może też stać się dla nas cennym 
kontaktem do nowych klientów. Zdając 
sobie z tego sprawę, właściciele firm 
czują potrzebę budowania trwałych re-
lacji w biznesie, ale wielokrotnie nie 
wiedzą, jak się do tego zabrać oraz 
gdzie takich, zaufanych partnerów szu-
kać…

I tu z pomocą wkracza Polska Walu-
ta Lokalna Zielony. Po rozszyfrowaniu 
tej – wstępnie enigmatycznie brzmiącej 
– nazwy okazuje się, że jest to program 
współpracy dla małych i średnich firm. 
Przy użyciu tego narzędzia właściciel 
firmy może zbudować sieć powiązań 
biznesowych wspierających działania 
własnej firmy.

Polska Waluta Lokalna Zielony 
to umowna jednostka rozliczeniowa, 
którą posługują się przedsiębiorstwa 
w transakcjach między sobą. Służy 

ona do zagospodarowania wolnych 
mocy przerobowych, czyli na przy-
kład wolnych pokoi w hotelu, pustych 
godzin u mechanika, czy towaru, któ-
ry w nadmiarze zalega na półkach. 
Gdy przedsiębiorca zgodzi się sprze-
dać swój towar lub usługę za Zielone, 
jest zobligowany wydać następnie te 
Zielone u innego przedsiębiorcy, gdyż 
Zielonych nie da się zamienić na zło-
tówki. Każda firma dzięki Zielonemu 
generuje dodatkowe „zielone przycho-
dy”, a następnie te Zielone wydaje 
na koszty, które do tej pory pokrywał 
w złotówkach. Dzięki temu zwiększają 
się przychody i w kieszeni pozosta-
je więcej złotówek. Dzięki takiemu 
mechanizmowi firmy, które zaczynają 
współpracę jako pierwsze na danym 
lokalnym rynku, czerpią największe 
korzyści.

Przedsiębiorcy którzy są lokalnymi 
liderami, mają dużo kontaktów i najle-
piej zróżnicowane potrzeby zakupowe, 
które da się pokryć w miejscowych 
firmach, mogą podjąć się inicjowania 
tego typu lokalnej współpracy i same-
mu wybierać, kogo zaprosić do współ-
pracy. Dużą pomocą jest tu również 
doświadczenie w sprzedaży, a najlepiej 
posiadanie własnych handlowców. Gdy 
właściciel firmy podejmuje się zadania 
zjednoczenia wokół siebie przedsię-
biorców, jego handlowcy dostają nie-
samowite narzędzie otwierające każde 
drzwi. Handlowiec proponujący swoją 

ofertę chodzi, żeby coś sprzedać, na-
tomiast ten proponujący współpracę 
w ramach Zielonego, składa propozy-
cję kupna. Każdy przedsiębiorca chce 
sprzedawać swoje towary i usługi i ni-
gdy nie odmawia spotkania w sprawie 
ich sprzedaży. Daje to handlowcom 
olbrzymią łatwość w docieraniu do no-
wych klientów. Dodatkowo przedsię-
biorca może zaprosić do współpracy 
firmy, od których na początku sam chce 
kupować produkty za Zielone, a te Zie-
lone dość szybko na rynku lokalnym 
i tak do niego wracają. Plusem tego 
rozwiązania jest to, że nie zaprasza-
my do niego zagranicznych korporacji, 
które transferują pieniądze za granicę 
i w ten sposób zubożają lokalny rynek. 
Korzystając z lokalnej waluty wzmac-
niamy rodzimy rynek, budujemy trwałe 
relacje i sprawiamy, że firmom wiedzie 
się lepiej.

Ciekawym aspektem dla „zielonych 
firm” jest fakt, że, mogą skorzystać 
z bezodsetkowego debetu. Oznacza to, 
że gdy znajdzie firmę, od której chciał-
by coś kupić, może to zrobić zanim 
jeszcze zarobi pierwsze Zielone. Debet 
taki nie pociąga za sobą żadnych kosz-
tów i spłacany jest w istocie sprzedażą 
naszych towarów lub usług. Ciężko 
sobie wyobrazić bardziej dogodną for-
mę finansowania rozwoju firmy. Każdy 
taki zakup dokonywany na lokalnym 
rynku automatycznie wywołuje zasa-
dę wzajemności i Zielone zaczynają 

krążyć wśród lokalnych firm. Każ-
dy uczestnik współpracy ma dostęp 
do takiego debetu, a liderzy którzy dba-
ją o przyrost liczby firm mają w tym 
zakresie zwiększone możliwości.

Chętnie pokażę to na przykładzie 
Starachowic, gdzie mieszka zaledwie 
50 tysięcy mieszkańców. W tym mie-
ście współpracuje już na tej zasadzie 80 
firm, a w całym kraju prawie 300. Każ-
dego miesiąca w Starachowicach ponad 
100 000 Zielonych zmienia właściciela 
i pozwala na wymianę towarów i usług 
pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami. 
Im częściej posługują się Zielonym, 
tym częściej współpracują i tym chęt-
niej zaczynają to robić. W Starachowi-
cach sprawa rozwinęła się tak bardzo, 
że pracownicy firm już przyjmują część 
premii w Zielonych. Zamiast wydawać 
swoją pensję w marketach, robią zaku-
py w lokalnych sklepach. Pozytywny 
efekt takiej współpracy dość szybko 
odczuli sami przedsiębiorcy, bo jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że każda z 80 
firm zatrudnia średnio 10 pracowni-
ków, to razem z właścicielami daje 
to około 1000 lojalnych klientów, któ-
rzy robią wzajemnie u siebie zakupy. 
Filip Prokop, współwłaściciel Hotelu 
Senator w Starachowicach, firmy, która 
w Starachowicach buduje współpracę, 
opowiada, że wcześniej nawet nie bar-
dzo znał się z większością, korzystają-
cych teraz z Zielonego, przedsiębior-
ców. Gdy zaprosił ich do współpracy, 
nawiązały się nowe znajomości, nawet 
przyjaźnie, a wszystkim przybyło no-
wych klientów. Jest to sytuacja godna 
naśladowania, która dodatkowo gene-
ruje dużą wartość dodaną.

Kolejną zaletą Zielonego jest to, 
że jest bonusowym programem lo-
jalnościowym. Oznacza to, że dzięki 
niemu przychodzą do firm nie tylko 
ci, którzy mają do wydania Zielone. 
Klienci, którzy płacą złotówkami wy-
nagradzani są premią w zielonych. 
O wysokości premii decyduje sam 
przedsiębiorca. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu właściciel nie obniża swojej 
ceny, udzielając rabatu. Każdy obda-
rowany Zielonymi klient z automatu 
zobligowany jest wydać ten bonus 
wewnątrz systemu. Dla konsumen-
tów jest to bardzo korzystne, gdyż 
w ramach jednej mobilnej aplikacji 
lub karty lojalnościowej, mają dostęp 
do setek firm. Nie są zmuszani do wy-
bierania mało atrakcyjnych nagród, 
gdyż mogą kupić dowolną rzecz ofe-
rowaną przez prawie 300 firm.

Trud lokalnego lidera, włożony 
w integrację lokalnego biznesu, zostaje 
wynagrodzony nie tylko zwiększeniem 
przychodów. Otrzymuje on również 
wynagrodzenie za zwiększanie liczby 
współpracujących firm.

Podsumowując, Polska Waluta Lo-
kalna Zielony to wspaniałe działanie, 
które ma na celu zjednoczenie naszych 
polskich, rodzimych firm oraz naukę 
współpracy. Zielony to okazja, żeby 
zrobić coś dobrego dla lokalnej spo-
łeczności i wybudować nowe relacje 
biznesowe. To propozycja dla tych, 
którzy mają chęć dać od siebie coś 
więcej. Teraz można pomagając sobie 
pomóc również innym.

Po bliższe informacje zapraszamy 
na stronę projektu www.zielony.biz.pl

Jak integracja lokalnego biznesu może wspierać rozwój firmy?

Zielony – Polska Waluta Lokalna



str. 6 4 listopada 2016 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan   Nr  17

Koszt wzniesienia nagrobka, 
w zależności od lokalizacji i materiału, 
z którego jest wykonany, może wyno-
sić nawet kilkanaście tysięcy złotych. 
Dlatego wydatki związane z jego na-
prawą mogą być wyjątkowo dotkliwe 
dla naszego portfela. Aby tego uniknąć 
możemy wykupić ubezpieczenie na-
grobka. Połączone jest ono zazwyczaj 
z ubezpieczeniem nieruchomości, choć 
dostępne są one już także w formie 
samodzielnych produktów.

Nie tylko nagrobek
Ubezpieczenie chroni budżet domo-

wy w przypadku uszkodzenia nagrobka 
w wyniku aktu wandalizmu oraz kra-
dzieży. Polisa obejmuje także zdarzenia 
powstałe w wyniku huraganu, czy gra-
dobicia, jak również uszkodzenia przez 
złamane drzewo. Co ważne, umowa 
obejmuje nie tylko sam nagrobek, ale 
także wazony czy rzeźby, o ile są za-

montowane na stałe. Ubezpieczone 
mogą być również elementy otoczenia, 
takie jak klęcznik lub ławka, z których 
korzystamy podczas wizyt na cmen-
tarzu.

Odpowiedzialność w razie 
zdarzenia

W przypadku szkody, należy zawia-
domić zarząd cmentarza lub policję, 
a następnie zgłosić szkodę ubezpie-
czycielowi. Przydatne będzie też do-
łączenie fotografii przedstawiających 
zniszczenia nagrobka do zgłoszenia. 
Jeżeli odpowiedzialność za zniszczenia 
ponosi na przykład firma kamieniarska 
albo zakład pogrzebowy, to zazwyczaj 
odszkodowania należy żądać bezpo-
średnio od strony, która do powsta-
nia szkody się przyczyniła. Pieniądze 
na naprawę otrzymamy od sprawcy 
lub z jego polisy odpowiedzialności 
cywilnej.

Mały lub duży, biały, żółty, a może 
zielony? Każdy sprawi, że będziesz 
lepiej widoczny na drodze. Każdy 
ma olbrzymi wpływ na bezpieczeń-
stwo. Mowa oczywiście o odblasku. 
Niezbędnym dodatku, który każdy 
pieszy poruszający się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem zabudowa-
nym, powinien mieć umieszczony 
w sposób widoczny dla kierujących. 
ODBLASKuj to kampania społeczna 
Komendy Stołecznej Policji, której spot 
można będzie zobaczyć między innymi 
w komunikacji miejskiej i podmiejskich 
pociągach.

Szczególnie zagrożoną grupą 
uczestników ruchu drogowego w okre-
sie jesienno-zimowym są piesi. Ciemne 
ubrania, kaptury i parasole utrudniają 
oraz ograniczają widoczność. To pro-
blem zwłaszcza w terenie niezabudo-
wanym, nieoświetlonym, gdzie piesi 
poruszają się skrajem pasa ruchu. Warto 
podkreślić, że po zmroku pieszy ubrany 
w ciemny strój jest widziany przez kie-
rującego pojazdem z odległości około 
40 metrów. Natomiast osoba piesza, 
mająca na sobie elementy odblaskowe, 
staje się widoczna nawet z odległości 
150 metrów. Ta dodatkowa odległość 
pozwala kierowcy na bezpieczne omi-
nięcie pieszego lub wyhamowanie po-
jazdu.

Zgodnie z nowelizacją Prawa o ru-
chu drogowym, każdy pieszy, który po-
rusza się po zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym, musi mieć 
odblask umieszczony w sposób widocz-
ny dla kierujących. Za brak elementu 
odblaskowego grozi mandat do 100 zł.

W przepisach przewidziano wyjątek: 
pieszy może poruszać się po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym bez ele-
mentów odblaskowych, jeżeli znajduje 
się na drodze przeznaczonej wyłącznie 

dla pieszych lub na chodniku. Nowy 
przepis nie ma zastosowania w strefie 
zamieszkania – tam pieszy korzysta 
z całej szerokości drogi i ma pierwszeń-
stwo przed pojazdem.

Elementy odblaskowe bez względu 
na formę lub kolor zwiększają szansę 
pieszego na uniknięcie potrącenia. Pa-
miętajmy, że prawidłowo noszone od-
blaski powinny być umieszczone w taki 
sposób, aby znalazły się w polu dzia-
łania świateł samochodowych i były 
zauważalne dla kierujących nadjeżdża-
jących z obydwu kierunków.

Policjanci garnizonu stołecznego 
prowadzą działania mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa pieszych. 
Ich elementami są zarówno spotkania 
z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć 
szkolnych, jak i czynności kontrolno-
prewencyjne.

Wsparciem dla tych działań jest 
kampania społeczna ODBLASKuj, 
w ramach której powstał spot filmowy 
mający zwrócić uwagę osób w każdym 
wieku, szczególnie zaś dzieci i ich opie-
kunów, na kwestie związane z bezpie-
czeństwem na drodze.

Do udziału w kampanii zaprosi-
liśmy partnerów, którzy wielokrotnie 
wspierali nas w działaniach na rzecz 
szeroko pojętego bezpieczeństwa – Za-
rząd Transportu Miejskiego, Miejskie 
Zakłady Autobusowe, Tramwaje War-
szawskie, Metro Warszawskie, Koleje 
Mazowieckie oraz Szybką Kolej Miej-
ską. Dzięki ich zaangażowaniu spot fil-
mowy będzie można zobaczyć na ekra-
nach umieszczonych w autobusach, 
tramwajach, metrze i pociągach.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo pie-
szego zależy zarówno od niego, jak 
i kierowców. Każdy kierowca będzie 
mógł skuteczniej zareagować, gdy pie-
szy zostanie wcześniej zauważony.

Ubezpiecz grób
przed wandalami
W 2014 r. doszło do 1 223 przestępstw związanych ze znieważaniem 
lub ograbieniem i uszkodzeniem grobów. Święto Wszystkich Świę-
tych to czas, w którym w Polsce upamiętniamy osoby zmarłe, dbając 
o odpowiednią oprawę miejsc ich pochówku. To niestety również 
okres zwiększonej aktywności wandali i złodziei. W tym roku rów-
nież – jak i poprzednich latach – wiele osób odwiedzając w te dni 
groby najbliższych stwierdziło z przykrością ślady działań złodziei 
i wandali.

ODBLASKuj 
czyli świeć przykładem

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych jest obecne w życiu Warsza-
wiaków od ponad 70 lat. Wielu miesz-
kańców naszego miasta zetknęło się 
z MPUKiem w osobistych sytuacjach, 
inni mijają zakłady usług pogrzebowych 
codziennie w drodze do pracy. Nietrudno 
na nie trafić, bo punkty zlokalizowane 
są niemal w każdej dzielnicy. I cho-
ciaż spółka wpisana jest w tkankę miasta 
na dobre, wielu Warszawiaków uznaje 
ją za podmiot o archaicznym podejściu 
do obsługi klienta. Ten stan rzeczy oraz 
ubiegłoroczny okrągły jubileusz Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych skłonił władze spółki do podjęcia 
decyzji o wprowadzeniu zmian.

– Nie jesteśmy tą samą firmą, którą by-
liśmy kilka lat temu, nie mówiąc o sięganiu 
do naszych korzeni. Dlatego dotychcza-
sowy wizerunek przestał być już aktual-
ny – mówi Witold Sielewicz, wiceprezes 
MPUK Sp. z o.o. – Ostatnie lata to zmiana 
siedziby i wiele innych zmian w struktu-
rze przedsiębiorstwa, których efektem jest 

widoczny niebawem dla wszystkich jego 
nowy wizerunek.

W obsłudze klienta warszawskiego 
MPUK nastąpiło przewartościowanie. 
Od niegdysiejszego skupienia głównie 
na śmierci i smutku, ważniejsze stało się 
życie. Szacunek do śmierci wypływa z umi-
łowania życia – taką tezę stawia warszaw-
skie MPUK.

– Warszawianie korzystają z usług 
MPUK już od ponad 70 lat – całe poko-
lenia przeżywały trudne chwile ze wspar-
ciem naszych pracowników – komentuje 
wiceprezes Sielewicz – I choć okoliczności 
pogrzebu to trudny moment, my pomaga-
my przebrnąć przez niego jak najłagod-
niej i wyręczamy naszych klientów w wielu 
sprawach. Oni mogą się skupić na sobie 
i swoich bliskich. Przed śmiercią nikt z nas 
nie umknie, ale rola MPUKu jest taka, 
by umożliwić naszym klientom, aby pa-
miętali o swoich bliskich zmarłych takich, 
jakimi byli za życia. Bez tych wszystkich 
około pogrzebowych komplikacji.

Odnowiony wizerunek, nowa oferta
Chociaż MPUK obchodzi w tym roku 

już 71 lat działalności, firma pokazuje, że 
poziomem usług nie zatrzymała się w la-
tach minionych. W ofercie pojawiają się 
nowe elementy, które odpowiadają potrze-
bom i stylowi życia dzisiejszych klientów. 
Będą to pozycje, które na dobre zagościły 
w branży funeralnej w innych krajach. 
W Polsce są traktowane wciąż jako nowość.

Nowy wizerunek spółki będzie do-
strzegalny stopniowo. Na terenie Warsza-
wy lada chwila pojawią się nowe tablice 
informacyjne MPUK, a z początkiem roku 
premierę będzie miała nowoczesna strona 
internetowa spółki – to na niej zostaną 
przedstawione nowe pozycje w ofercie 
MPUK. W międzyczasie zmiany będzie 
można obserwować w punktach usług.

71 lat MPUK w Warszawie
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Ko-

munalnych powstało w 1945 roku jako 
Miejski Zakład Pogrzebowy, który po-
rządkował kwestie związane z chowaniem 
zwłok i nielegalnymi miejscami pochów-
ku – pozostałościami po wojnie. W 1951 
roku zmieniła się nazwa firmy na Miejskie 
Przedsiębiorstwo Pogrzebowe. Dzisiejszą 
nazwę MPUK otrzymał w 1976 roku wraz 
z przekształceniem w przedsiębiorstwo 
państwowe. 2002 rok przyniósł ostatnią 
zmianę – spółka zyskała osobowość prawną 
jako spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. Jedynym udziałowcem i właścicielem 
spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Przyjaciel warszawiaków
71 lat działania na rzecz mieszkańców Warszawy, 13 punktów na te-
renie całego miasta i tysiące historii ludzkich, które choć na chwilę 
splotły się z MPUKiem. Dzisiaj ta znana warszawska spółka miejska 
odnawia swój wizerunek, gloryfikując życie.
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• 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 DZIAŁKĘ NA TERENIE 
ROD Kępa Potocka. Tel. 501 133 515

•  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. Obiekt handlowy, 
Ursynów blisko metra Stokłosy. Godziny 
pracy 6:00-14:00, 14:00-21:00, 14:00-20:00. 
Tel. 604-126-388, 662-239-698

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA 
+ składanie mebli. Tel. 503 150 991

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w listopadzie:
•  8 listopada (wtorek) godz. 16.00 – 

Klub Seniora „Przy kominku” ul. Ks. 
J. Popiełuszki 16 – Spotkanie autor-
skie z Daniela M. Wójcik, autorką 
tomiku fraszek „Lubię pomyśleć czyli 
fraszki, kpiny i szumowinki”

•  9, 17, 25 listopada godz. 8.00 – 
Czytelnia Pod Sowami ul. Gen. J. 
Zajączka 8 – „Ku Polsce idziemy 
przez krwawe stygmaty” (Budowanie 
Niepodległości) – prelekcja Marcina 
Łaszczyńskiego z IPN dla młodzieży 
licealnej

•  9-10 listopada (środa, czwartek) 
w godz. 11.00 – 19.00 – Biblioteka 
dla Dzieci ul. Śmiała 24 – „11 listopa-
da Narodowe Święto Niepodległości 
w Bibliotece” – zajęcia plastyczne, 
podczas których dzieci będą wykony-
wały kotyliony

•  10 listopada (czwartek) w godz. 
11.00 – 19.00 – Biblioteka dla Dzieci 
ul. Broniewskiego 9a – „11 listopa-
da Narodowe Święto Niepodległości 
w Bibliotece” – zajęcia plastyczne, 
podczas których dzieci będą wykony-
wały kotyliony

•  14 listopada (poniedziałek) godz. 
11.00 – Czytelnia pod Sowami 
ul. Gen. J. Zajączka 8 – „Znani ludzie 
Żoliborza Dwudziestolecia Między-
wojennego” – prelekcja Michała Za-
rychty dla żoliborskich seniorów

•  16 listopada (środa) godz. 18.00 – 
Czytelnia pod Sowami ul. Gen. J. Za-
jączka 8 – Spotkanie autorskie z Da-
nielem Radeckim, autorem książki 
„Wszyscy jesteśmy hipsterami”

•  18 listopada (piątek) godz. 8.00 – 
Czytelnia Pod Sowami ul. Gen. J. 
Zajączka 8 – „Cytadela – ciało obce 
czy miejsce pamięci?” – prelekcja 
Michała Zarychty z IPN dla młodzie-
ży licealnej

•  22 listopada (wtorek) godz. 17.30 – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży ul. Broniewskiego 9a – Spo-
tkanie autorskie z Katarzyną Czajką, 
autorką powieści „Dwóch panów 
z branży”

•  25 listopada (piątek) godz. 9.30 – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Mło-
dzieży i Dzieci ul. Mickiewicza 65 – 
„Historia misia w literaturze i filmie” 
– prezentacja multimedialna z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego Misia 
– dla przedszkolaków

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w listopadzie:
•  12 listopada (sobota) godz. 18.00 – 

Z cyklu „Muzyczne podróże – Portu-
galia” koncert Kingi Rataj. Bilety 15 
zł, przedsprzedaż od 7 listopada

•  13 listopada (niedziela) godz. 12.30 
– Z cyklu „Podróżniczek” – spektakl 
„Ola i Tolek w dalekiej podróży”, 
animacje plastyczne. Bilety 10 zł, 
przedsprzedaż od 7 listopada

•  18 listopada (piątek) godz. 18.00 – 
Wernisaż wystawy malarstwa Janiny 
Batko „JANINIZM” – tam gdzie mu-
zyka ma swoje kolory. Wstęp wolny

•  18 listopada (piątek) godz. 19.00 
– Szekspir intymnie – wieczór z so-
netami szekspirowskimi. Reżyseria 
Joanna Grabowiecka. Wstęp wolny

Ogłoszenia drobne

17

  

 

 
 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

7

9

11

15

16 17 18

21

22

23

19 20

12

14

10

21

4

2

3

13

3 4 5 6

9

19

15

12

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

10

1 5

6

8

17 1116

14

18

7

13

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: echinokaktus, sporządza się z niego peyotl; 7) złota moneta francuska bita 
od 1690 r.; 8) bezsilnikowy pojazd drogowy; 9) babilońska bogini matka; 10) miasto 
Romea i Julii; 12) wielki pies; 14) autor „Pociągów pod specjalnym nadzorem”; 
16) biedny piesek; 19) forma płatności; 21) dawniej zespół aktorów; 22) skrzypek 
na dachu, to... w filharmonii; 23) pustynia w płn. Chinach.

Pionowo: 1)... Podlaski ze stadniną koni; 2) składacz; 3) ubojnia; 4) miasto w pobliżu 
Baku; 5) z szacunkiem do angielskiej arystokratki; 6) zakopany w pokoju; 11) prze-
starzałe określenie cudzoziemca; 13) zwolennik apartheidu; 15) dawniej tkanina 
jedwabna; 17) obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie; 
18) lew – stworzyciel i opiekun Narnii; 20) na szlaku karawany.

Horoskop
od 4 do 18 listopada 2016 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Dużo obowiązków i ter- 
minowych zadań. Aby 
wszystko poszło dobrze, 

musisz zapanować nad pomysłami 
i przemyśleć kwestie organizacyjne. 
Jeśli to się uda, będziesz zadowo-
lony i włożysz do skarbonki sporo 
pieniędzy. W uczuciach – spokój 
i stabilizacja. Opanuj nadmierne 
emocje.

RYBY (19 II – 20 III)
Dobry czas na ważne de-
cyzje, pracę i korzystanie 
z okazji. Jeśli wykrzeszesz 

z siebie chociaż odrobinę aktywno-
ści, możesz wiele osiągnąć. Pod ko-
niec miesiąca ucieszy Cię przypływ 
gotówki – przyjdą wreszcie zaległe 
pieniądze. Problemy z najbliższymi 
– rozmawiaj z nimi.

BARAN (21 III – 20 IV)
Teraz będziesz mógł się 
wykazać – los szyku-
je Ci wiele obowiązków 

i wyzwań. Jeśli szukasz pracy, 
masz szansę znaleźć coś ciekawe-
go, zwłaszcza pod koniec miesiąca. 
Także bliżej grudnia może wpaść Ci 
nieco grosza. W uczuciach szukaj 
pewności. Staraj się nie przeziębić.

BYK (21 IV – 21 V)
Nadchodzą trudne chwi-
le. Zaplanowane przez 
Ciebie zmiany będą wy-

magały wielkiego zaangażowania 
i przemyślanej strategii. Jeśli wy-
trwasz, koniec miesiąca przyniesie 
zasłużoną nagrodę. W uczuciach 
– nie licz na domyślność partnera, 
lepiej otwarcie wytłumacz, o co Ci 
chodzi.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Zostaniesz wystawiony 
na poważną próbę. Los 
zniweczy Twoje plany i bę-

dziesz musiał zaczynać od nowa. 
Nie rezygnuj, wkrótce gwiazdy 
wspomogą Twoje wysiłki. W uczu-
ciach – dużo miłości i przyjemnych 
chwil. Mogą wystąpić problemy 
z sercem lub ciśnieniem.

RAK (22 VI – 22 VII)
W pracy trudna sytuacja. 
Może warto się zasta-
nowić, czy nie poszukać 

nowej. Cokolwiek postanowisz ko-
niec listopada przyniesie korzystne 
rozwiązanie. Tylko bądź uważny. 
W uczuciach – nie szukaj szczęścia 
poza związkiem, rozczarujesz się. 
Postaraj się lepiej panować nad 
emocjami.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Wkrótce zmieni się Two-
je spojrzenie na trapiące 
Cię ostatnio problemy. 

Z entuzjazmem zaczniesz wcielać 
w życie zupełnie nowe pomysły. 
Na końcu tej drogi czeka sukces 
i spełnienie. W uczuciach – gorą-
cy czas dla wszystkich w partner-
skich związkach. Przebadaj układ 
trawienny.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Nadchodzi spokój i czas 
zbierania owoców swojej 
ciężkiej pracy. Los będzie 

Ci tak sprzyjać, że chwilami bę-
dziesz musiała się uszczypnąć, żeby 
uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. 
Zerwij z przeszłością. Przyjrzyj się 
stanowi Twojego kręgosłupa – czy 
nie wymaga wsparcia?

WAGA (23 IX – 23 X)
Późna jesień nastroi Cię 
refleksyjnie. Będziesz za-
stanawiać się, czy Two-

je życie jest satysfakcjonujące, czy 
robisz to, co Cię spełnia, czy jesteś 
szczęśliwa. Ustal, co chcesz zmienić 
i zacznij działać, bo inaczej tylko 
stracisz czas na marzenia. W uczu-
ciach – możliwe kłótnie.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nadchodzi dużo pracy 
i ważne decyzje. Staraj 
się minimalizować wy-

siłek i szukać drogi, którą łatwiej 
dojdziesz do celu. Uaktywnij całą 
swoją mądrość i doświadczenie. Po-
rzuć wszystko to, co Ci przeszkadza 
w rozwoju. Także w sferze uczuć 
przemyśl wszystko bardzo dokładnie.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W pracy nadchodzi czas 
podjęcia istotnych decy-
zji. Dobrze żebyś wtedy 

wiedział, czego pragniesz, bo nie 
będziesz miał zbyt wiele czasu na za-
stanawianie się. W uczuciach – cze-
ka Cię trudna rozmowa, jeśli bę-
dziesz szczery i otwarty, sprawy się 
ułożą. Sprawdź, jak działają Twoje 
nerki.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Zdenerwują Cię rosną-
ce wymagania i presja, 
abyś podnosił kwalifika-

cje. Opanuj humory. Szkolenie bę-
dzie Cię kosztowało dużo wysiłku, 
ale kiedyś bardzo Ci się przyda. 
A w obecnej pracy przyniesie Ci 
awans i podwyżkę. W uczuciach 
– harmonia i miłość. Zdrowie – 
w porządku.




