
• Minęła już połowa obecnej 
kadencji samorządowej. Jak wy-
korzystał ten czas Pan i kierowany 
przez Pana zarząd dzielnicy?

– Czas zapoznawania się z orga-
nizacją pracy urzędu i projektami, 
które były już rozpoczęte już daw-
no za nami. Teraz najważniejsze są 
te kwestie, które dotyczą naszych 
mieszkańców i skutkują podniesie-
niem jakości ich życia. Udało nam 
się już na samym początku kadencji 
zwiększyć budżet o 26 mln złotych 
i rozpocząć nowe, istotne inwestycje 
i modernizacje, na które czekali Bie-
lańczycy.

Gruntowną modernizację przeszło 
8 szkół, w kolejnych 8 i 5 przed-
szkolach przeprowadziliśmy remon-
ty. Największą inwestycję oświato-
wą, czyli ocieplenie i modernizację 
budynku dydaktycznego ZSS przy 
ul. Lindego, za ponad 5 mln złotych, 
zakończyliśmy z końcem roku. Wy-
konaliśmy remonty ul. Kolektor-
skiej, Kwitnącej (na odc. Conrada 
–Bogusławskiego) i Sieciechowskiej 
(na odc. Brązownicza-Sieciechow-
ska 4) oraz przebudowę oświetlenia 
na ul. Księżycowej, Arrasowej i Ra-
deckiej – w przypadku tej ostatniej 
ulicy wykonaliśmy też jej remont. 
Rozpoczęliśmy też gruntowną prze-
budowę ul. Encyklopedycznej i Ksią-
żąt Mazowieckich.

Wykonaliśmy również prace 
przygotowawcze do budowy dwóch 
nowych przedszkoli: nr 318 „Zie-
lony Zakątek” przy ul. Kochanow-

skiego 9A na Piaskach oraz nr 340 
„Kasztanowego Ludka” przy ul. Bo-
gusławskiego 8A na Chomiczówce. 
Na każde z nich przeznaczymy w su-
mie po 7 mln zł. Budowa przewidzia-
na jest na lata 2017-2018. W nowych 
przedszkolach będą nie tylko lepsze 
warunki, ale także więcej miejsc dla 
najmłodszych.

Priorytetem dla mnie jest zrówno-
ważony rozwój całej dzielnicy oraz 
tworzenie przyjaznej i bezpiecznej 
przestrzeni dla jej mieszkańców. 
W ciągu minionych 2 lat zadbali-
śmy o rewitalizację wielu terenów 
zielonych i stworzenie atrakcyjnych 
miejsc do rekreacji i wspólnego spę-
dzania czasu z rodziną i przyjaciół-
mi. Uporządkowaliśmy trzy parki: 
Kępa Potocka, Stawy Kellera oraz 
przy ul. Perzyńskiego. Na terenie 
AWF powstał Park Trampolin oraz 
piękny, wpisany w specyfikę miej-
sca, plac zabaw na polanie w Par-
ku Młocińskim w ramach I edycji 
budżetu partycypacyjnego. W tym 
roku zakończyliśmy też prace mo-
dernizacyjne na Stawach Brustmana, 
na które wydaliśmy 420 tys. zł oraz 
rozpoczęliśmy zagospodarowywa-
nie terenu w obrębie Bielańskiego 
Centrum Edukacji Kulturalnej przy 
ul. Szegedyńskiej za 1,5 mln zł.

W zeszłym roku przekazaliśmy 
też 100 tys. zł na wyposażenie bie-
lańskiego komisariatu. To pierwsze 
wsparcie Policji przez samorząd Bie-
lan od lat.

Więcej czytaj na str. 3.
To już 25. raz, jak cała Polska 

oraz rozsiana po świecie Polonia 
przystąpiła do akcji, której celem jest 
zebranie funduszy na ratowanie tych, 
którzy najbardziej potrzebują naszej 
pomocy, czyli dzieci, a od kilku lat 
także seniorów. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy na stałe wpi-
sała się już w polską mapę działań 
charytatywnych, będąc w tej dzie-
dzinie jedną z najbardziej prężnych 
instytucji.

Także i dzielnica Bielany ak-
tywnie uczestniczyła w tym roku 
w rozkręconej przez Jurka Owsia-
ka akcji. Prowadzący pub na „Ser-
ku Bielańskim” Wojciech Lejwoda, 
to jednocześnie szef sztabu numer 
4192 WOŚP. Na tych, którzy zechcie-
li wesprzeć WOŚP, czekało w nie-
dzielę 15 stycznia przy stacji metra 
Słodowiec wiele atrakcji. Był pokaz 
sztuki walki capoeira w wykonaniu 
członków FICAG Polska, było spo-
tkanie z varsavianistą Jarosławem 
Zielińskim, który podpisywał swoją 
książkę „Bielany. Przewodnik histo-
ryczny”, był koncert muzyki reggae 
zespołu „W innym stanie”, a także 
„The best of 70’-90’”, czyli dysko-
teka poprowadzona przez Grzegorza 
Cywińskiego, noszącego wdzięczny 
pseudonim „Oprawca muzyczny”. 
No i oczywiście całe mnóstwo licy-
tacji na rzecz Orkiestry, które prowa-
dził Marek „Kudłaty” Piskarski. Im-
prezę zakończyło światełko do nieba, 

czyli pokaz sztucznych ogni. Od-
był się on o 20.00, synchronicznie 
z „centralnym” światełkiem, które 
jak co roku rozbłysło pod Pałacem 
Kultury i Nauki.

– Po raz pierwszy biorę tak czyn-
ny udział w WOŚP, natomiast po-
maganie mam we krwi od dawna, 
m.in. jako członek Klubu Rotary. 
Cieszę się, że imprezę charytatyw-
ną mogę zorganizować właśnie 
tutaj, w swoim pubie, bo Bielany 
są mi bardzo bliskie, mieszkałem 
10 lat na Szepietowskiej 
i 20 lat na Wrzecionie 
i choć przeniosłem się 
na sąsiednie Bemowo, 
to Bielany wciąż ko-
cham – mówił urado-
wany gorącą atmosferą 
Wojciech Lejwoda.

W sztabie był To-
masz Mencina, bur-
mistrz Bielan, który 
przekazał na licytację 
liczne gadżety, w tym 
książki wydane przez 
urząd oraz maskotkę 
słonia – symbol dziel-
nicy. Można też było 
zdobyć książkę Mar-
tyny Wojciechowskiej 
z dedykacją oraz minia-
turowy motocykl z jej 
autografem, koszulkę 
z podpisem Pawła Na-
stuli czy płytę i koszulkę 

z autografem Aloszy Awdiejewa. Te 
cenny przedmioty pozyskał bielański 
radny Piotr Ślaski, który przeprowa-
dził również ich licytację. Z licyta-
cji przeprowadzonych w bielańskim 
sztabie numer 4192 oraz dzięki 20 
wolontariuszom, którzy kwestowali 
w różnych zakątkach dzielnicy, a tak-
że z imprez zamkniętych w szkołach 
SP 24 oraz ZS 18, udało się łącznie 
zebrać aż 31 553,21 zł! Kolejny finał 
WOŚP – już za rok!

(RD)

Filmem „Powidoki”, ostatnim 
dziełem Andrzeja Wajdy, zainau-
gurowano roczny przegląd dorobku 
wielkiego artysty, który na długie 
lata zawładnął naszą wyobraźnią. Ten 
przegląd ma za zadanie przypomnieć, 
że reżyser od kilkudziesięciu lat prze-
mawiał do nas językiem filmu, który 
stanowił symbiozę niezrównanego 
artyzmu, romantycznego uniesienia, 
głębokiej refleksji nad mitami naszej 
świadomości narodowej i zaangażo-
wania w sprawy społeczne. Zabie-
rał głos w sprawach ważnych dla 
nas, Polaków, nie zawsze zgodnie 
z oczekiwaniami większości, czę-
sto pod prąd, ale za każdym razem 
z wewnętrznym przekonaniem, że 
służy prawdzie. Przegląd będzie rów-
nież szczególną okazją, aby w skon-
densowanej formie, w ciągu jednego 
roku, zderzyć się z dorobkiem reży-
sera obejmującym kilkadziesiąt lat 
Jego życia. Od debiutu artysty świat 

wokół nas zmienił się nie do pozna-
nia. Stajemy więc wobec możliwości 
sprawdzenia, co w naszym odbio-
rze poszczególnych obrazów uległo 
zmianie, a co potwierdza pierwotne 
wrażenia i doznania. Skorzystajmy 
z tej okazji.

Będziemy spotykać się w każdą 
niedzielę o godz. 16 w Kinie „Elek-
tronik” (ul. Gen. Zajączka 7). 
22 stycznia pokazano „Powidoki”, 
ostatni film reżysera, a w lutym 
będą kolejno: 5 lutego – „Pokole-
nie”, 12 lutego – „Kanał”, 19 lutego 
– „Popiół i diament”, 26 lutego – 
„Lotna”. Listę pokazów marcowych 
podamy w kolejnym numerze gazety. 
Organizatorem przeglądu jest dziel-
nica Żoliborz. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że reżyser był naszym 
sąsiadem, od 1974 roku mieszkał 
na Żoliborzu i czynnie uczestniczył 
w wydarzeniach ważnych dla naszej 
dzielnicy.
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Po pierwsze 
słuchać mieszkańców
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Niedawno żegnaliśmy w tym 
miejscu bazarek przy ul. Filareckiej 
i zarazem witaliśmy boisko szkolne, 
ku radości uczniów i nauczycieli Gim-
nazjum nr 56 im. Macieja Aleksego 
Dawidowskiego ps. „Alek”. Dziś je-
steśmy już o kilka kroków dalej. Cięż-
ki sprzęt wgryzł się w starą powłokę 
i usunął tony asfaltu i nadwątlone-
go betonu. Jeszcze trochę i zacznie 
się proces odwrotny. Tony nowego 
budulca zaczną pokrywać powierzch-
nię przygotowaną pod przyszłą are-

nę służącą wychowaniu fizycznemu 
i kształtowaniu ducha sportowej rywa-
lizacji. Przyszedł zatem ten moment, 
w którym można było ku pamięci po-
tomnych wmurować kamień węgielny 
i zmówić modlitwę w intencji wszyst-
kich rzeczy dobrych, które będą się 
tu działy. W kapsule pamięci ucznio-
wie umieścili plakat z mistrzostw Euro 
2016 w piłce nożnej, plakat Świato-
wych Dni Młodzieży, teksty piosenek 
Boba Dylana i film o szkole przygoto-
wany przez uczniów.

W ramach nowej inwestycji zapla-
nowano budowę boiska do piłki nożnej 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, bo-
iska wielofunkcyjnego do koszykówki, 
siatkówki i kwadranta, bieżni prostej 
ze skocznią w dal, skocznią do trój-
skoku oraz rzutnią do piłki palantowej, 
plac rekreacyjny z elementami siłowni 
plenerowej. Z boiska będą korzystać 
nie tylko uczniowie, ale również miesz-
kańcy dzielnicy. Koszt inwestycji wy-
niesie 1 656 593,40 zł, o blisko 700 tys. 
mniej od szacunkowej wyceny.

Rada Bielan, pomimo wielu obiek-
cji, podjęła uchwałę pozytywnie opi-
niującą projekt uchwały Rady Warsza-
wy dotyczącej zniesienia nazwy ulicy 
Kamedulska.

Od 1961 roku, po nadaniu na-
zwy przez stołeczną Radę Narodową, 
ul. Kamedulska wykazywana była w re-
jestrach publicznych pomiędzy ul. De-

wajtis a ul. Pergaminów znajdujących 
się na terenie kompleksu leśnego.

Tymczasem, jak wynika z infor-
macji przekazanych przez Lasy Miej-
skie i bielański wydział infrastruktury, 
okazało się, że działka, na której leży 
ul. Kamedulska nie jest położona w pa-
sie drogowym publicznych dróg gmin-
nych, lecz stanowi drogę leśną pełnią-
cą funkcję szlaku pieszo-rowerowego 

na terenie rezerwatu przyrody „Las 
Bielański”. Z tego też powodu zaist-
niała konieczność usunięcia z rejestrów 
publicznych nazwy ul. Kamedulskiej.

Radni zgłosili postulat, aby nazwa 
powróciła do zasobu banku nazewnic-
twa i w przyszłości można było nadać 
innej ulicy nazwę Kamedulska.

(PON)

Rada Bielan podjęła uchwałę 
w sprawie zarządzenia wyborów człon-
ków do rady samorządu mieszkańców 
Ruda. Rada ma liczyć 15 osób.

Termin wyborów wyznaczono 
na 28 marca 2017 roku, na godz. 18 
(pierwszy termin) i na godz. 18.15 

(drugi termin). Miejscem przeprowa-
dzenia wyborów nowych członków 
rady będzie lokal Szkoły Podstawowej 
nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.

Do przeprowadzenia wyborów po-
wołano 10-osobową Komisję Wybor-
czą. W jej skład weszli: Teresa Renata 

Banasiak, Barbara Bogumił, Stefan Ku-
lesza, Ewa Łukomska-Godzisz, Grze-
gorz Marciniuk, Anna Neska, Daniel 
Pieniek, Łukasz Jan Świderski, Henryk 
Turlejski, Iwona Walentynowicz, Jan 
Zaniewski.

(PON)

W grudniu 2016 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego 
na osiedlu Ruda odbyła się oficjalna 
premiera książki „Bielański wehikuł 
czasu” Marty Dobrowolskiej-Kierył. 
Najnowsze wydawnictwo urzędu dziel-
nicy powstało z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach Bielan, aby zachęcić 
ich do poznawania historii i topografii 
swojego najbliższego otoczenia. Dlate-
go też burmistrz Tomasz Mencina oraz 
autorka książki spotkali się z uczniami 
klas czwartych, aby dowiedzieć się, jak 
wiele na temat Bielan wiedzą młodzi 
mieszkańcy dzielnicy.

Podczas spotkania, które prowadził 
dyrektor szkoły Jacek Grzybowski, 
młodzi czytelnicy mieli okazję dowie-

dzieć się m.in. jak powstawała książka, 
dlaczego autorka zbierając materiały 
do książki przemierzała Bielany rowe-
rem, gdzie na Bielanach znajduje się 
huta oraz czy w opowiadanej historii 
pojawi się słoń bielański. Burmistrz, 
odpowiadając na liczne pytania zapew-
nił, że książka „Bielański wehikuł cza-
su” trafi do każdego czwartoklasisty 
w dzielnicy, będzie można ją też wypo-
życzyć w każdej bielańskiej bibliotece 
oraz pobrać na zasadzie wolnej licencji 
ze strony www.bielany.waw.pl.

– Sam też czytam książkę mojemu 
synowi, który jest waszym rówieśni-
kiem – powiedział burmistrz, zachęca-
jąc uczniów do wspólnego, rodzinnego 
poznawania Bielan.

„Bielański wehikuł czasu” Mar-
ty Dobrowolskiej-Kierył to podróż 
w czasie i przestrzeni po mniej 
i bardziej znanych zakątkach Bielan. 
Dzielnicę poznajemy oczami rodzeń-
stwa: Hani i Piotrka, którzy po prze-
prowadzce ze Śródmieścia na Bielany 
próbują odnaleźć się w nowej rze-
czywistości. Początkowo zagadkowa 
i obca kraina odkrywa przed dziećmi 
świat pełen fascynujących miejsc, 
bezcennych zabytków, wszechobec-
nej przyrody i znanych z historii Pol-
ski osobistości, którzy swoje życie 
związali z Bielanami. Bogato ilustro-
wane wydawnictwo zawiera obrazy 
autorstwa Agnieszki Korfanty wyko-
nane techniką akwareli.

Na Żoliborzu

Boisko przy Filareckiej 

Na Bielanach

Zniknie ulica Kamedulska

Wybory do samorządu Ruda

Bielański wehikuł czasu

Kiedy temperatura na zewnątrz jest 
bardzo niska nie zapominajmy, że są oso-
by, które mogą potrzebować naszej po-
mocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy 
policję za każdym razem, kiedy widzimy 
kogoś narażonego na wychłodzenie or-
ganizmu. Wystarczy jeden telefon, aby 
uratować czyjeś życie.

Jak co roku, w okresie gdy w naszym 
kraju następuje gwałtowne ochłodzenie 
i temperatury na zewnątrz spadają blisko 
zera lub poniżej, policjanci zwracają się 
do wszystkich z apelem o to, aby nie 
byli obojętni na osoby, które mogą cier-
pieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że 
na wychłodzenie organizmu są szczególnie 
narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby 
nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli 
widzimy takiego człowieka, nie wahaj-
my się zadzwonić na numer alarmowy 
i powiadomić funkcjonariuszy. Każde takie 
zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

Okres zimowy to czas, gdy policjanci 
podczas patroli zwracają większą uwagę 
na miejsca, gdzie mogą szukać schronie-
nia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj 
pustostany, ogródki działkowe, altanki. 
Aby się rozgrzać, bezdomni często w ta-
kich miejscach rozpalają ogniska, co może 
okazać się bardzo niebezpieczne. Każdej 
zimy policjanci monitorują te osoby i ofe-
rują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje 
– odnajdując bezdomnych, zawsze pro-
ponują przewiezienie ich do ośrodków, 
w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść 
gorący posiłek i przespać się w normal-
nych warunkach.

Niska temperatura powietrza w połą- 
czeniu z wiatrem przyczynia się 
do wychłodzenia organizmu. Hipotermia 
to znaczny spadek temperatury ciała połą-
czony z zaburzeniem termoregulacji orga-
nizmu. W wyniku obniżenia temperatury 
ciała procesy życiowe ulegają zwolnieniu 
i następuje ogólne pogorszenie sprawno-
ści, co w skrajnych przypadkach może 
zagrażać życiu człowieka. Najbardziej 
narażeni na wychłodzenie są bezdom-
ni, którzy przebywają w nieogrzewanych 
pomieszczeniach, takich jak pustostany, 
altanki działkowe czy piwnice.

Wyróżnia się trzy stopnie hipotermii 
ze względu na głębokość obniżenia tem-
peratury ciała:

1. Lekki (temperatura ciała spada 
do 32-35°C), charakteryzujący się uczu-
ciem marznięcia. Skóra poszkodowanego 
jest blada i zimna. Występują dreszcze 
i drżenie mięśni. Słabną ramiona i nogi, 
dołączają się zawroty głowy, niepokój 
i dezorientacja

2. Średni (temperatura ciała spada 
do 30-32°C), w którym następuje stadium 
wyczerpania, a objawy hipotermii lekkiej 
nasilają się. Dodatkowo pojawia się brak 
wrażliwości na bodźce, sztywnienie mię-
śni i ich skurcze. Poszkodowany zacho-
wuje się apatycznie i cierpi na zaburzenia 
świadomości, które powodują zobojętnie-
nie na własny los (poszkodowany nie jest 
w stanie sobie pomóc).

3. Ciężki (temperatura ciała spada 
poniżej 30°C) – człowiek jest w stanie 
bezwładności. Poszkodowany nie odczu-
wa bólu, zachowaniem przypomina osobę 
po spożyciu alkoholu. Jego mowa jest beł-

kotliwa i występuje niezborność ruchowa. 
Puls jest słabo wyczuwalny a oddech wol-
ny i płytki. Zanika reakcja źrenic na świa-
tło, co jest spowodowane niedotlenieniem 
mózgu. Poszkodowany ostatecznie traci 
przytomność.

Obniżenie temperatury ciała do 25°C 
może prowadzić do śmierci.

Postępowanie w przypadku hipo-
termii:

1. Sprawdź, czy jest bezpiecznie
2. Załóż rękawiczki
3. Oceń stan ogólny poszkodowanego 

(sprawdź przytomność i oddech)
4. Wezwij pogotowie
5. Zabezpiecz poszkodowanego przed 

dalszym wychłodzeniem – gdy jest to 
możliwe przenieś lub zaprowadź poszko-
dowanego do ciepłego pomieszczenia, 
w innym przypadku staraj się znaleźć 
miejsce osłonięte od śniegu, wiatru i desz-
czu; jeżeli ubranie poszkodowanego jest 
mokre, należy jak najszybciej je zdjąć, bez 
zbędnego poruszania poszkodowanego 
(np. rozcinając je); w przypadku podej-
rzenia odmrożenia okolic dystalnych ciała 
tj. uszu, nosa, rąk i stóp należy rozluźnić 
uciskające części garderoby, które ograni-
czają ukrwienie; poszkodowanego okryj 
kocem lub folią izotermiczną złotą stro-
ną do góry; dodatkowo wskazane jest 
okrycie szyi i głowy, co zmniejszy utratę 
ciepła

6. Gdy poszkodowany jest przytomny 
możemy podać do picia gorące napoje 
(wskazane są te z dużą zawartości cukru 
np. z sokiem malinowym). W żadnym 
przypadku nie podajemy alkoholu, 
który powoduje rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, a tym samym potęguje 
oziębienie organizmu.

7. W przypadku stwierdzenia uszko-
dzeń skóry zabezpiecz je suchym opa-
trunkiem

8. W przypadku, gdy osoba poszkodo-
wana jest nieprzytomna, a ma czynności 
życiowe, ułóż ją w pozycji bezpiecznej, 
która zapewni swobodne oddychanie

9. Stale kontroluj oddech poszkodo-
wanego

10. Kiedy dojdzie do zatrzymania od-
dechu i krążenia przystąp do resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej

W żadnym przypadku nie wolno: 
pocierać stóp i rąk poszkodowanego, po-
nieważ możemy spowodować dodatkowe 
uszkodzenia skóry (nie wolno go również 
nacierać śniegiem!); zostawić poszkodo-
wanego samego; gwałtownie poruszać 
poszkodowanym, ponieważ może to do-
prowadzić do szybkiego przemieszczenia 
się schłodzonej krwi w kierunku serca.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego 
z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. 
Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy 
zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej 
pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon 
pod numer 112, 997 lub 986, aby uchronić 
kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś 
życie. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pra-
cownicy wojewódzkiego centrum zarzą-
dzania kryzysowego udzielają informacji 
na temat możliwych form wsparcia – 
wskazują najbliższe schroniska, jadłodaj-
nie czy punkty pomocy medycznej.

Nie bądźmy obojętni
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• Jakie główne zadania wyznaczył Pan 
sobie, obejmując stanowisko burmistrza?

– Potrzeby mieszkańców – bo one są naj-
ważniejsze. To nie tylko inwestycje. To jest 
to, o czym wspominałem wyżej i co robimy 
na co dzień dla tego pięknego zakątka War-
szawy – czyli dbałość o zieleń, parki i skwery, 
budowa kolejnych ścieżek rowerowych. Mam 
głęboką świadomość, że potrzebna jest zdecy-
dowana poprawa estetyki dzielnicy, wygody 
i bezpieczeństwa mieszkańców w codziennym 
funkcjonowaniu, a więc porządkowanie miejsc 
parkingowych, terenów bazarów, równe chod-
niki czy eliminacja barier architektonicznych 
dla osób z niepełnosprawnościami. W tym roku 
planujemy także zmianę aranżacji sal obsługi 
mieszkańców w naszym ratuszu. Wprowadzi-
my szereg udogodnień dla interesantów – bę-
dzie wygodniej i funkcjonalniej.

• W jaki sposób Pan i zarząd komunikuje 
się z mieszkańcami?

– Ludzie oczekują więcej informacji, bliż-
szej relacji – mają do tego prawo. Staramy się 
spełniać te oczekiwania.

Mamy wielu aktywnych mieszkańców – 
w tym seniorów, wśród których wielkim po-
wodzeniem cieszy się uniwersytet trzeciego 
wieku.

Bardzo ważna jest współpraca z komba-
tantami, wykorzystanie ich świadectwa i do-
świadczeń. To jest właśnie to, co trzeba robić 
na rzecz pokoleń. Wkrótce ruszy w szkołach 
konkurs „Detektywi historii”. Stworzymy Bie-
lańska Izbę Pamięci – na początku w Biblio-
tece. Zbierając pamiątki, słuchając wspomnień 
o ludziach, którzy kiedyś tu żyli, młodzież 
będzie tworzyła żywą historię mieszkańców 
Bielan.

Naszym obowiązkiem jest dbałość o po-
trzeby różnych grup wiekowych, zróżnicowaną 
ofertę kulturalną i edukacyjną. Dlatego tak 
ważne jest współuczestnictwo mieszkańców 
w decyzjach podejmowanych przez samorząd 
dzielnicy. Jako jedni z pierwszych przeprowa-
dziliśmy wybory do Rady Seniorów, spotkały 
się one z bardzo dużym odzewem mieszkań-
ców, głosowało ponad tysiąc osób.

Ta partycypacja, to także zaangażowanie 
naszych mieszkańców w budżet obywatelski. 
Jestem z nich bardzo dumny: w 2015 r. zgłosili 
174 projekty, w 2016 r. -186, na 2017 r. – 191, 
a na 2018 r. – 206. Jesteśmy w czołówce 
w Warszawie jeśli chodzi o liczbę realizowa-
nych projektów. To świadczy 
o tym, że bielańczykom zależy 
na zmianach w dzielnicy i chcą 
w nich uczestniczyć. To bardzo 
cieszy, bo to też oznacza, że 
nasza współpraca z mieszkań-
cami daje pozytywne efekty.

• W jaki sposób przecięt-
ny mieszkaniec Bielan może 
się jeszcze czynnie włączyć 
we współtworzenie i zmiany 
w swojej małej ojczyźnie?

– Słuchamy mieszkańców 
i konsultujemy z nimi zmiany 
na Bielanach, m.in. z przedsta-
wicielami mieszkańców osie-
dli, w których prowadzimy 
inwestycje. Współpracujemy 
też z lokalnymi aktywistami 
przy wielu projektach, np. ra-
zem ze społecznością Młocin 
utworzyliśmy Miejsce Aktyw-
ności Lokalnej przy ul. Samo-
głoska 9 – na ukończeniu są 
prace adaptacyjne lokalu. Ru-
szy jeszcze w marcu br.

• A w sferze kultury co się 
zadziało?

– Zrealizowaliśmy wiele 
wydarzeń kulturalnych, imprez 
plenerowych oraz koncertów, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem naszych mieszkań-
ców. Na nasze pikniki przybywają tłumy miesz-
kańców. Jak już wspominałem – wielokrotnie 
organizowaliśmy też wydarzenia we współpra-
cy z lokalnymi aktywistami, którzy zgłaszają 
się do nas z pomysłami.

Ukazały się też trzy nasze wydawnictwa. 
Pod koniec 2015 r. wydaliśmy „Bielany. Prze-
wodnik Historyczny” Jarosława Zielińskiego, 

na który długo czekali mieszkańcy. A w grudniu 
2016 r. premierę miała książka dedykowa-
na młodszym czytelnikom „Bielański wehi-
kuł czasu” Marty Dobrowolskiej-Kierył. Obie 
książki można wygrać w licznych konkursach 
organizowanych przez nasz urząd, otrzymać 

na spotkaniach autorskich czy wypożyczyć 
w bielańskich bibliotekach oraz pobrać bezpłat-
nie elektroniczną wersję ze strony rzędu. Nato-
miast z okazji X-lecia cyklu koncertów „Jazz 
w Podziemiach Kamedulskich” w zeszłym roku 
wydaliśmy jubileuszową płytę.

• Czego nie udało się zrobić i dlaczego?
– Nie udało nam się przywrócić połączenia 

ul. Literackiej z trasą AK. Niezrozumiała dla 

nas jest decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, która w kwietniu 2016 r. 
po naszych wielomiesięcznych staraniach, naj-
pierw wyraziła zgodę na przywrócenie wjazdu 
z trasy ekspresowej w osiedle Piaski m.in. pod 
warunkiem uzyskania zgody na odpowiednie 
odstępstwo od przepisów od Ministra Infra-
struktury i Budownictwa, by kilka miesięcy 
później (w nowym składzie powołanym po wy-
borach) odstąpić od tych ustaleń. Będziemy 
w tej sprawie interweniować w Ministerstwie.

• A jakie są plany na kolejne lata?
– Nadal przykładać będziemy dużą wagę 

do poprawy infrastruktury placówek oświato-
wych. Poza wspomnianymi dwoma przedszko-
lami nr 318 na Piaskach i 340 na Chomiczówce, 
w tym roku rozpoczniemy budowę kolejnych 
trzech: nr 327 przy ul. Conrada 10 a, nr 334 
przy ul. Przy Agorze 51 oraz nr 328 przy 
ul. M. Dąbrowskiej 5a. Ich budowa przewidzia-
na jest na lata 2017-2019. Łącznie na budowę 5 
przedszkoli wydamy 35 mln zł!

Do końca tego roku na terenie ZS nr 49 przy 
ul. Tołstoja wybudujemy także żłobek. Koszt 
tej inwestycji to ponad 7 mln złotych.

Natomiast w ramach budżetu partycypacyj-
nego wybudujemy boisko przy SP nr 133 przy 
ul. Fontany 3 oraz zmodernizujemy istniejące 
przy ZS nr 3 przy ul. Nocznickiego 7 na Wrze-
cionie.

Ponad to wybudujemy lub gruntownie wy-
remontujemy, zgodnie z obecnymi standarda-
mi, wiele placów zabaw – głównie ogólno-
dostępnych. Powstaną kolejne miejsca do re-
kreacji i aktywnego spędzania czasu dla osób 
w różnym wieku. Rozpoczniemy też gruntowna 
modernizację Parku Herberta. Tylko w tym 
roku na te cele przeznaczymy 5,5 mln zł.

W tym roku wybudujemy też ul. Jamki 
na odcinku Wóycickiego-Las Młociński.

• Co w pracy burmistrza jest najważ-
niejsze?

– Najważniejsze to być na co dzień 
z ludźmi. Mieszkańcy wybierają nas, żebyśmy 
w codziennej pracy robili wszystko, co możli-
we by poprawić ich komfort życia. Rozumiem 
swoją rolę dlatego, przede wszystkim słucham 
tego, co mają do powiedzenia Ci, którzy mnie 
wybrali.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Niewiele osób wie, że trzech trenerów pił-
karskiej kadry narodowej: Andrzej Strejlau, 
Jerzy Engel oraz Janusz Wójcik pracowało 
w Hutniku Warszawa. Barwy „Dumy Bielan” 
nosili również bracia Marcin i Michał Żewła-
kowowie. Obecnie herb Hutnika noszą także 
polskie crossmintonistki – Janina Karasek oraz 
Marta Sołtys, mistrzynie świata w grze podwój-
nej z Berlina z 2015 roku. W tym roku „Duma 
Bielan” obchodzić będzie 60. urodziny. Z tej 
okazji została przygotowana wystawa „Robot-
nicy i sport. 60-lecie Hutnika Warszawa”, która 
prezentuje najważniejsze wydarzenia z historii 
klubu. 

Celem ekspozycji jest przypomnienie histo-
rii drużyny ważnej dla Bielan i Żoliborza oraz 
całej stolicy. Zespołu, w którym uprawialiśmy 
sport, któremu kibicowaliśmy, który jest czę-
ścią tożsamości naszego miasta. Drużyny, która 
na trwałe wrosła w tradycje Warszawy. Hutnik 
Warszawa to nie tylko piłka nożna, ale i szereg 
innych dyscyplin, m.in. koszykówka, jeździec-
two czy crossminton. Premiera wystawy „Ro-
botnicy i sport. 60-lecie Hutnika Warszawa” 

odbyła się 17 stycznia 2017 r. Mediatece Start-
Meta w Warszawie przy ul. Szegedyńskiej 13a. 
W uroczystości wzięło udział wielu znakomi-
tych gości z władzami Bielan na czele. Nie za-
brakło także byłych działaczy i prezesów klubu, 
a przede wszystkim kibiców „Dumy Bielan”. 

Spotkanie było okazją do wspomnień, przy-
pomnienia wielu ciekawych anegdot, ale tak-
że spojrzenia w przyszłość. Zaprezentowano 
także nowy projekt klubowy, Kartę Kibica 
Hutnika Warszawa, umożliwiającą korzystanie 
ze specjalnych akcji promocyjnych i zniżek 
oferowanych przez dostępne w programie fir-
my. Pierwsze symboliczne karty prezes klubu, 
Maciej Puchała, wręczył władzom dzielnicy 
oraz byłym prezesom. 

Ekspozycję będzie można oglądać w Me-
diatece do 7 lutego br. Po tej dacie wyruszy 
ona w podróż po Bielanach, która potrwa aż 
do grudnia. Wstęp na wystawę jest bezpłat-
ny, a dla osób, które nie będą mogły dotrzeć 
na miejsce prezentacji, wystawa jest dostępna 
w Internecie pod adresem www.wystawa-hut-
nik.pl od 7 stycznia przez najbliższy rok.

Rada Bielan, pomimo ostrej krytyki opozy-
cji, pozytywnie zaopiniowała zaproponowane 
przez zarząd zmiany w załączniku budżetowym 
dzielnicy. Głównym powodem krytyki były wy-
datki, pod koniec roku okazało się bowiem, 
że w kasie dzielnicy pozostała kwota ponad 
2,7 mln zł, przeznaczona na inwestycje. Postano-
wiono przenieść ją i wykorzystać w 2017 roku.

Z przedstawionych radnym wyjaśnień wy-
nikało, iż większość z ujawnionych pod koniec 
roku środków stanowiły oszczędności poprze-
targowe w kwocie 286,5 tys. zł. 56,5 tys. zł, 
które pozostało z zakończonej przebudowy 
ul. Kolektorskiej będzie wykorzystane w 2017 
roku na odszkodowanie za grunty przejęte pod 
budowę drogi, natomiast pozostałe 230 tys. zł 
zostanie przeznaczone na budowę dojazdu 
na teren Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Perzyń-
skiego 10 w latach 2017-2018.

Zaoszczędzona podczas rozbudowy przed-
szkola nr 182 przy ul. Nałkowskiej kwota 
388 tys. zł zostanie w 2017 roku wykorzystana 
na zagospodarowanie terenu placówki, budowę 
placu zabaw oraz remont tarasu.

Przedłużające się uzgodnienia z MPWiK 
i ZDM oraz przesunięcie procedury wyboru wy-
konawcy na modernizację parku Herberta, plano-
waną na lata 2016-2018 spowodowały koniecz-
ność przeniesienia niewykorzystanych 409 tys. zł 
na następny rok na kontynuowanie prac polegają-
cych na zagospodarowaniu tego terenu.

Na sesji ujawniono, że przedłużają się pro-
cedury przetargowe związane z wyłonieniem 
wykonawcy budowy żłobka na terenie Zespołu 
Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja. Zaplanowane 
w budżecie 1,7 mln zł nie wystarczyło bowiem 
na wybór oferenta. Dlatego też przeniesienie 
tej niewykorzystanej kwoty, pomniejszonej 
o 18 tys. zł, i jednocześnie zwiększenie środ-
ków na to zadanie daje szansę na szybką jego 
realizację.

Pomimo zgłaszanych przez opozycję za-
strzeżeń do wykonania planu inwestycyjnego 
dzielnicy na 2016 rok, wskazujących na za-
grożenia i niewielkie zaangażowanie środków, 
zarząd przypomniał, że wykonano 90 procent 
planu, co oznacza kwotę ponad 32,6 mln zł.

(PON)

Po pierwsze słuchać mieszkańców
ROZMOWA Z TOMASZEM MENCINĄ, BURMISTRZEM DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

Na Bielanach

60-lecie Hutnika Warszawa
Na Bielanach

Przeniesienia środków 



Miasto stołeczne Warszawa od lat 
prowadzi konsekwentną politykę zapo-
biegania bezdomności zwierząt, a także 
opieki nad kotami wolno żyjącymi. 
Jednym z jej elementów są konkursy 
dla organizacji pozarządowych działa-
jących na rzecz zwierząt i prowadzą-
cych działalność edukacyjną w tym 
zakresie.

Działania w ramach realizacji 
ustawowych obowiązków prowadzo-
ne przez miasto, to między innymi 
schronisko „Na Paluchu”, które za-
pewnia opiekę bezdomnym zwierzę-
tom z terenu Warszawy, specjalistyczne 
eko-patrole Straży Miejskiej m.st. War-
szawy, akcja czipowania zwierząt i za-
kupu karmy dla kotów wolno żyjących, 
a także zapewnienie opieki weteryna-
ryjnej kotom wolno żyjącym, dokony-
wanie rejestracji ich opiekunów oraz 
prowadzenie dystrybucji karmy.

Rokrocznie, w drodze otwartych 
konkursów ofert dla organizacji po-
zarządowych, udzielane są dotacje 
celowe na realizację zadań publicz-
nych z zakresu ochrony zwierząt. 
W latach 2007-2016 Warszawa udzie-
liła w ten sposób wsparcia na łączną 
kwotę 8,55 milionów złotych.

Trwają postępowania konkursowe 
na działania w roku bieżącym. Pro-
jekty będą realizowane w dwóch za-
kresach. Pierwszy z nich to opieka 
nad zwierzętami bezdomnymi i kotami 
wolno żyjącymi z terenu Warszawy 
oraz zapobieganie bezdomności zwie-
rząt w 2017 r. Podmioty wyłonione 
w tym konkursie będą miały za zada-
nie między innymi prowadzenie stery-
lizacji i kastracji zwierząt bezdomnych 
i kotów wolno żyjących, a także ich 
leczenie, zakup karmy dla tych zwie-
rząt, poprawę warunków ich bytowa-
nia oraz zakup niezbędnego sprzętu 
i artykułów, w tym np. żwirku, klatek 
czy transporterów. Drugi obszar dzia-
łań obejmuje przeprowadzenie działań 
edukacyjnych. Realizacja tego zada-
nia ma na celu propagowanie wiedzy 
na temat ochrony zwierząt oraz postaw 
prozwierzęcych, podnoszenie świado-
mości w zakresie praw zwierząt, opieki 
nad nimi oraz ich humanitarnego trak-
towania, motywowanie do podejmowa-
nia potrzebnych działań, uwrażliwienie 
ludzi na los zwierząt i na konieczność 
reagowania oraz niesienia uzasadnio-
nej pomocy tym potrzebującym, a tak-
że uświadomienie mieszkańcom roli 

zwierząt w mieście oraz w życiu każ-
dego człowieka.

Współpraca dla dobra 
zwierząt

Miasto Stołeczne Warszawa i Szko-
ła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie zawarły kolejne poro-
zumienie o współpracy. Dzięki niemu 
zwierzęta przebywające w schronisku 
„Na Paluchu” będą miały nieograniczo-
ny dostęp do specjalistów medycyny 
weterynaryjnej i najnowocześniejszego 
sprzętu zabiegowego.

– To kolejne porozumienie, jakie 
miasto zawiera z Wydziałem Medycy-
ny Weterynaryjnej SGGW. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z tej współpracy, 
dzięki której nasze zwierzęta mają 
zapewnioną opiekę medyczną na naj-
wyższym poziomie. To dla nas bardzo 
cenne – mówi Michał Olszewski, wice-
prezydent m.st. Warszawy.

Zawarte porozumienie gwarantuje, 
że bezdomne zwierzęta ze schroniska 
będą miały dostęp do specjalistów 
medycyny weterynaryjnej, konsultacji 
i badań specjalistycznych, jak i skom-
plikowanych zabiegów chirurgicznych.

W wyniku umowy „Paluch” bę-
dzie mógł korzystać z 50-procento-
wego upustu na operacje prowadzone 
w Klinice Małych Zwierząt SGGW. 
Jednocześnie schronisko wyraziło zgo-
dę na wizyty dydaktyczne studentów, 
które odbywać się będą pod opieką 
nauczyciela akademickiego.

Mniej bezdomnych 
czworonogów

Dzięki prowadzeniu systematycz-
nych działań skala bezdomności zwie-
rząt w stolicy stale maleje. Obecnie 
w schronisku „Na Paluchu” przeby-
wa niespełna 800 zwierząt. W grudniu 
2006 roku było ich tam prawie 1800. 
To wynik akcji promocyjnych, takich 
jak „Adoptuj warszawiaka” czy War-
szawski Dzień Zwierząt, ale również 
czipowania oraz sterylizacji i kastra-
cji czworonogów prowadzonej przez 
miasto. Przez ostatnie 10 lat w stolicy 
zaczipowano niemal 90 tysięcy zwie-
rząt, a od 2012 roku do dziś zabiegom 
sterylizacji i kastracji poddano blisko 
6700 czworonogów. Warszawa dba 
również o koty wolno żyjące, które są 
naturalnym elementem warszawskiego 
ekosystemu. W stolicy żyje ich blisko 
29 tysięcy.

Skrzydlaci mieszkańcy 
stolicy

Ptaki należy dokarmiać tylko pod-
czas mrozów, gdy na dworze zalega 
śnieg, regularnie i aż do nastania odwil-
ży, a kiedy rozpoczniemy dokarmianie 
– nie należy go zaprzestawać. Pokarm 
powinno się wykładać w czystych 
miejscach, a niezjedzone i zalegające 
resztki należy usuwać, ponieważ gni-
jąc, mogą stać się siedliskiem bakterii. 
Podawać trzeba naturalny i świeży po-
karm, np. łuskane ziarna słonecznika. 
Chleb lub resztki ze stołu (słone, dopra-
wione dania) mogą ptakom zaszkodzić. 
Nie zapominajmy także o wystawia-
niu świeżej wody. Jeżeli nie możemy 
przestrzegać powyższych zasad, lepiej 
ptaków nie dokarmiać wcale. Warto 
również poznać ptasie przysmaki. Inne 
„potrawy” będą smakować szczygłom 
czy wróblom (nasiona dyni, łuskany 
słonecznik, owies), a inne sikorkom 
czy dzięciołom (kawałki słoniny, na-
siona rzepaku).
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Warszawa pomaga 
zwierzętom

Choć warszawiacy żyją w coraz 
nowocześniejszej metropolii, zewsząd 
otoczeni nowatorskimi technologiami, 
to przy wyborze imion wciąż kierują 
się tradycją. W 2016 roku najpopular-
niejszymi imionami pozostawały Zofia 
i Jan. W minionych dwunastu miesią-
cach oprócz narodzin zwiększyła się 
również liczba zawartych małżeństw. 
Przedstawiamy krótkie podsumowanie 
ubiegłego roku.

Zofia i Jan wciąż w modzie
To już pewna tradycja. Od kilku 

lat niezmiennie najpopularniejszymi 
imionami nadawanymi dzieciom uro-
dzonym w Warszawie pozostają Zo-
fia i Jan. Niewielkie zmiany nastąpiły 
natomiast na dalszych pozycjach sto-
łecznego rankingu imion. Nie zmienia 
to jednak ogólno miejskiego trendu 
związanego z nadawaniem imion zako-
rzenionych w tradycji.

Najpopularniejsze imiona żeńskie: 
Zofia (822), Julia (736), Hanna (717), 
Zuzanna (650), Alicja (622), Maja 
(594), Maria (584), Aleksandra (494), 
Natalia (486) i Amelia (434).

Najpopularniejsze imiona męskie: 
Jan (1004), Antoni (859), Franciszek 
(712), Jakub (712), Aleksander (706), 
Stanisław (556), Adam (541), Szymon 
(528), Mikołaj (523) oraz Filip (473).

Wybór rodziców nie zawsze jednak 
jest trafny. W dorosłym życiu warsza-
wiacy często zmieniają swoje imiona 
i nazwiska. Nie inaczej było w 2016 
roku. Decyzje o zmianie imienia lub 
nazwiska zostały w ubiegłym roku wy-
dane 2372 razy. W 2015 roku było ich 
2338, a w 2014 – 1760.

Śluby chętniej, także 
w plenerze

W 2016 roku odnotowaliśmy nie-
wielki wzrost liczby zawieranych mał-
żeństw. Po latach spadków w ubiegłym 
roku liczba par stających na ślubnym 
kobiercu zwiększyła się o 152 z 6557 
w 2015 roku do 6709 w roku minio-
nym. W poprzednich latach ślubów, 
zarówno cywilnych jak i konkorda-
towych, udzielono 6831 w 2014 roku 
i 6965 w 2013 roku.

Pary w stolicy coraz chętniej ko-
rzystają z możliwości zawarcia mał-
żeństwa poza salami Urzędu Stanu 
Cywilnego. W 2016 roku ceremonii 

takich odbyło się 265. Przypomnijmy, 
że w 2015 roku było to 171 uroczy-
stości. Najczęściej na miejsce ceremo-
nii zawarcia małżeństwa nowożeńcy 
wybierali: Łazienki Królewskie, pałac 
w Wilanowie, Pałac Sobańskich przy 
al. Ujazdowskich, Pałac Zamoyskich 
przy ul. Foksal oraz Fort Sokolnic-
kiego.

W minionym roku spadła liczba 
rozwodów. W 2016 roku do aktów 
małżeństwa wpisano 3243 adnotacje 
o rozwodach, separacjach i unieważ-
nieniach małżeństw. To spadek o 446 
w porównaniu z rokiem 2015 (3689).

Spadła liczba mieszkańców 
stolicy

31 grudnia 2016 roku warszawskim 
meldunkiem na pobyt stały legitymo-
wało się 1 629 771 osób. To o 373 
mniej niż w roku 2015, kiedy to miesz-
kańców było 1 630 144. W sylwestra 
2014 roku na pobyt stały zameldowa-
nych było 1 625 643 warszawiaków, 
a w 2013 – 1 619 633.

Pobytem czasowym pod koniec mi-
nionego roku legitymowało się 49 108 
osób, o 448 mniej niż tego samego 
dnia roku 2015 (49 556). Dwa i trzy 
lata temu meldunków czasowych było 
jeszcze więcej. W 2014 roku – 52 409, 
a w 2013 – 53 276.

Z danych Urzędu Stanu Cywilnego 
m.st. Warszawy wynika, że od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2016 roku w War-
szawie przyszło na świat 36 106 dzieci. 
To kolejny rekord narodzin! W 2015 
roku w stolicy urodzonych zostało 
35 546 niemowląt, a dwa lata wcze-
śniej 34 613.

Wspomnieć należy również, że 
od 1 stycznia 2016 roku wszystkie 
dzieci urodzone w Warszawie otrzy-
mują od prezydent miasta pamiątko-
we body. Podczas rejestracji dziecka 
we wszystkich Urzędach Stanu Cywil-
nego na rodziców oprócz aktu urodze-
nia oraz pamiątkowej niemowlęcej bie-
lizny, czeka również list gratulacyjny 
podpisany przez Hannę Gronkiewicz-
Waltz, prezydent Warszawy.

W ubiegłym roku w stołecznym 
USC wystawiono 19 097 aktów zgo-
nów. Liczba ta od kilku lat utrzymu-
je się na podobnym poziomie, gdyż 
w 2015 roku wydano 19 778 takich 
dokumentów, a w 2014 – 19 618.

Roger to średniej wielkości, smukły 
piesek, w średnim wieku. Roger jest 
skoczny, pełen wigoru i bar-
dzo towarzyski. Psiak prawie 
całe życie spędził w schro-
nisku, był bardzo młody gdy 
trafił do klatki, ale nie stracił 
radości życia. Pod koniec ze-
szłego roku został zaadopto-
wany przez nieodpowiedzial-
nych ludzi i znów porzucony. 
Roger bardzo cieszy się na wi-
dok człowieka, skacze z ra-
dości kiedy przychodzi jego 
kolej na spacer. Jest bardzo 
wdzięcznym, miłym pie-
skiem, przyjaznym i kontak-
towym. Wobec innych psów 
nie wykazuje szczególnej 
agresji. Roger nadaje się 
do domu, w którym są dzie-
ci, do innych zwierząt też 
powinien się przyzwyczaić.

Kontakt w spawie adopcji:
Justyna tel. 783 003 754

Przewaga tradycji

Roger szuka domu

Jeśli jesteś mieszkańcem 
Bielan lub Żoliborza 

i interesują Cię epizody z historii 
Twojej dzielnicy 

przeczytaj 

SKLEP Z PAMIĄTKAMI.
Zamów w księgarni  

lub w internecie.
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Litwa ma kilka uzdrowisk, do któ-
rych chętnie jeździmy ze względu na ich 
walory lecznicze, czyste środowisko oraz 
fakt, że jest tam ciągle taniej niż u nas. 
Ceny w dysponujących doskonalą bazą 
Druskiennikach i Birsztanach są ciągle 
przystępne dla kieszeni przeciętnego pol-
skiego turysty.

Druskienniki 
(Druskinninkai)

Najmodniejszy z kurortów znajduje 
się niedaleko granicy białoruskiej. Pięk-
nie położony na wysokim brzegu Niemna 
otoczony jest żywicznymi lasami Pusz-
czy Dajnowskiej. Nie ma tu przemysłu, 
stąd powietrze jest bardzo czyste.

Kurort ten, choć wiele w nim jeszcze 
drewnianych, pamiętających przedwo-
jenne czasy świetności willi, ma coraz 
więcej nowoczesnych hoteli, sanatoriów 
i obiektów sportowych. Jednym z nich jest 
Snow Arena (www.snowarena.lt), w któ-
rym śniegu nie brakuje przez cały rok, 
wytwarza się go bowiem z wody z pły-
nącego tuż obok Niemna. Na miejscu jest 
wypożyczalnia sprzętu, restauracje i bary, 
atrakcje przygotowano również dla rodzin 
z dziećmi. Główną atrakcją Druskien-
nik jest Park Rozrywek Wodnych, czyli 
Akwapark, połączony z hotelem Grand 
SPA Lietuva (http://grandspa.lt/).

W tutejszym Muzeum Sękacza znaj-
duje się największy na świecie sękacz. 
Upieczony 30 maja 2015 roku w spe-
cjalnie wybudowanym piecu opalanym 
drewnem brzozowym z 1700 jaj, 64 kg 
mąki, 48 kg cukru, 45 kg masła i 29 li-
trów śmietany ma 3,72 m długości i waży 

ponad 85,8 kg. Sękacz ten trafił na listę 
rekordów Guinnessa. 

Inną atrakcją Druskiennik jest rozle-
gły park zdrojowy. Kuracjusze spacerują 
tu promenadą wzdłuż rzeki od zakładu 
przyrodoleczniczego do ujścia rzeczki 
Rotniczanki, gdzie stała willa Marszałka 
Piłsudskiego. W kramach przy deptaku 
można kupić wyroby z bursztynu i drew-
na oraz ciekawą czarną ceramikę.

Nazwa uzdrowiska pochodzi od li-
tewskiej nazwy soli – druska, miejscowe 
źródła są bowiem mocno zasolone i daw-
niej warzono z nich sól.

Druskiennickie wody mineralne pije 
się lub używa ich do kąpieli. Podobnie 
jak wydobywana w okolicy borowina, 
służą one do leczenia chorób skóry, ukła-
du oddechowego, serca i układu krążenia, 
zaburzeń przemiany materii oraz układu 
trawiennego, a także chorób kobiecych. 
Wszystkie zabiegi – kąpiele mineralne 
i borowinowe, masaże, inhalacje i kok-
tajle tlenowe wykonuje się w sanatoriach 
Lietuva (Litwa), Egle (Jodła), Draugyste 
(Przyjaźń) i Nemunas (Niemen).

Co roku w Druskiennikach odbywa 
się Republikański Festiwal Muzyki Orga-
nowej oraz festiwal poezji „Druskiennic-
ka Jesień”. Pod koniec sierpnia najwytr-
walsi tancerze spotykają się tu na trady-
cyjnym maratonie tanecznym.

Chętni mogą wypożyczyć rower 
i pojeździć po niezbyt trudnych, ma-
lowniczych trasach rowerowych, m.in. 
do pobliskiej Rotnicy gdzie na przy-
kościelnym cmentarzu pochowany jest 
przyjaciel Adama Mickiewicza, Jan Cze-
czot, do Muzeum Lasu „Girios aidas” 

lub do odległego o 9 km parku Grutas, 
gdzie można obejrzeć ponad 50 pomni-
ków z okresu ZSRR. Od polskiej granicy 
do Druskiennik jest 55 km.

Informacja turystyczna: Gardino 1. 
LT-4690 Druskininkai, Lithuania. Tel. 
0-0370 33 51777. http://info.druskinin-
kai.lt/new/pl/

Birsztany (Birštonas)
To urocze miasteczko leży nad Nie-

mnem. Otoczone sosnowymi lasami 
ma łagodny klimat, doskonały zwłaszcza 
dla osób zmęczonych wielkomiejskim 
gwarem, znerwicowanych i przepraco-
wanych.

W średniowieczu była tu nadniemeń-
ska warownia i ulubione miejsce polowań 
wielkich książąt litewskich. Gdy w XIX 
wieku odkryto w tym miejscu złoża boro-
winy i źródła wody mineralnej, Birsztany 
stały się miejscowością uzdrowiskową. 
Leczy się tu schorzenia reumatyczne, kar-
diologiczne, endokrynologiczne i prze-
wodu pokarmowego oraz nerwice, ale 
do Birsztan przyjeżdżają również osoby 
zdrowe, chcące wzmocnić swoją odpor-
ność, także rodziny z małymi dziećmi. 
Wody mineralne czerpane są tu z 13 źró-
deł, z których największą renomą cieszą 
się „Vytautas”, „Birute” i „Birštonas”.

Uzdrowisko opiera się na filozofii 
doktora Kneippa; w centrum miasteczka 
położona jest, dostępna dla wszystkich 
tzw. ścieżka Kneippa. W pijalni wód 
w pawilonie Villa Biruta dużą popular-
nością cieszą się darmowe inhalacje so-
lanką bogatą w magnez, wapń i cynk, 
a w parku miejskim chętni korzystają 
z inhalacji w podświetlanych tężniach. 
W Birsztanach dla kuracjuszy dostępne są 
obecnie trzy sanatoria; informacje o nich 
można znaleźć na http://birstonas.sanato-
rija.en/. Najstarsze z nich – sanatorium 

Błotne z godłem Czerwonego Krzyża – 
swą działalność rozpoczęło w 1927 roku. 
Z kolei sanatorium Egla – ze swoimi 
basenami, saunami, wyjątkowym, nagro-
dzonym złotym medalem Bursztynowym 
SPA, haloterapią w grocie z solą z Morza 
Martwego, borowinami i białym błotem, 
masażami i innymi zabiegami – uznawa-
ne jest za jedno z najlepszych na świecie.

Władze Birsztan zamierzają inwe-
stować nie tylko w turystykę, ale też 
w drogi, Centralny Park i poliklinikę. 
Ok. 5 mln euro zamierzają przeznaczyć 
na stworzenie parku wokół Góry Witolda, 
budowę dróg rowerowych i kompleksu 
sportowego. Jedną z bolączek Birsztan 
jest brak mostu umożliwiającego przepra-
wę na drugi brzeg Niemna. 

W Birsztanach działa najstarsza 
na Litwie, założona w 1924 roku firma 
butelkująca wody mineralne „Vytautas” 
i „Birutë”, ale wodę pitną miasto musi 
sprowadzać z odległości ok. 8 km.

Cały pobyt w mieście nazywanym 
królewskim, można traktować jak nie-
ustające inhalacje. Zarówno w położo-

nym w środku miasta sosnowym Cen-
tralnym Parku jak i w praktycznie całej 
miejscowości obowiązuje zakaz palenia.

Kuracjusze poza zabiegami i piciem 
wody mineralnej znajdą tu wiele atrak-
cji. Mogą wybrać się na pobliską Górę 
Witolda, popływać łódką po Niemnie, 
pojeździć konno lub na rowerze po oko-
licznych lasach oraz spojrzeć na miasto 
z góry, korzystając z organizowanych 
przez Klub Balonowy „Audenis” lotów 
balonem. Co roku w ostatni weekend 
marca odbywa się w Birsztanach najstar-
szy na Litwie Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Jazzowej.

Organizowane są też wycieczki tu-
rystyczne do pobliskiego Kowna, Wilna 
i Trok. W oddalonym o kilka kilometrów 
mieście Preny stoi kościół fundacji króla 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Od polskiej granicy do Birsztan jest 
85 km.

Więcej informacji: http://www.visit-
birstonas.lt/rus/Polish

Tekst i zdjęcia: Alicja Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Na Litwę po zdrowie
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9 stycznia 2017 roku Komisja Eu-
ropejska zatwierdziła dofinansowanie 
rozbudowy II linii metra na zachód 
i wschód. Z unijnej kasy Warszawa 
dostanie 2 mld zł.

KE wydała tzw. decyzję wyko-
nawczą zatwierdzającą unijny wkład 
finansowy na rzecz projektu „Budo-
wa II linii metra wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą i zakupem taboru 
– etap II” w kwocie 432.250.581,06 
euro, czyli ok. 2 mld złotych. Pienią-
dze te przeznaczone są na rozbudowę 
II linii metra o trzy stacje w kierun-
ku zachodnim, trzy stacje w kierunku 
północno-wschodnim oraz rozbudowę 
infrastruktury na stacji techniczno-po-
stojowej Kabaty oraz na zakup 13 fa-
brycznie nowych pociągów do obsługi 
obydwu linii stołecznego metra. Dofi-
nansowanie pozwoli także na pokrycie 
kosztów prac projektowych kolejnych 
stacji II linii metra.

Budowa wszystkich sześciu sta-
cji już trwa. Na odcinku od Ronda 
Daszyńskiego wybudowane zostanie 
ok. 3,4 km podziemnej kolei. Plano-
wane stacje to: Płocka umiejscowiona 
pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania 
z ul. Wolską, Młynów planowana pod 
ul. Górczewską po wschodniej stronie 
wiaduktu kolejowego w rejonie ul. So-
kołowskiej i Syreny oraz stacja Księcia 
Janusza pod ul. Górczewską w rejonie 
skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. 
Będą tu także tory odstawcze i komora 
do zawracania. Wykonawcą jest wybra-

na w przetargu turecka firma. Kwota 
kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł 
brutto.

Komunikacja miejska pełni klu-
czową rolę w systemie transportowym 
stolicy. To najczęściej wybierany śro-
dek transportu. Metro jest w Warsza-
wie najszybszym i najsprawniejszym 
środkiem komunikacji. Pierwszą linią, 
która w całości działa od października 
2008 r. dziennie jeździ ok. 500 tys. 
pasażerów. Pociągi na II linii metra 
rozpoczęły kursowanie 8 marca 2015 
r. i dziś przewożą ok. 140 tys. pasaże-
rów dziennie. Obydwie linie spotykają 
się na stacji przesiadkowej Święto-
krzyska i dzięki temu metrem można 
dojechać do wielu miejsc w mieście. 
Po rozbudowie II linii w kierunku 
Targówka i Bemowa, metro będzie 
najszybszym i najwygodniejszym 
połączeniem tych dzielnic z centrum 
miasta, a po przesiadce na stacji Świę-
tokrzyska – z południową i północ-
ną częścią lewobrzeżnej Warszawy. 
Metro stanie się znakomitym środ-
kiem transportu nie tylko na co dzień 
do pracy czy szkoły, ale także w inne 
chętnie odwiedzane miejsca, jak Cen-
trum Nauki Kopernik, Trakt Królew-
ski, Muzeum Pragi, Teatr Powszechny, 
Ogród Zoologiczny i Wisła; na lewym 
brzegu rzeki jedno z wyjść ze stacji 
CNK prowadzi wprost na Bulwary 
Wiślane, które zamieniają się w miej-
sce wypoczynku i rekreacji nad wodą 
warszawiaków.

Modernizacja domowych pieców 
i kotłowni jest bardzo kosztowna. 
Dlatego, aby zachęcić mieszkańców 
do przeprowadzenia takich prac, War-
szawa wprowadza dotacje na realizację 
inwestycji polegających na moderniza-
cji kotłowni. Warszawiacy będą mogli 
otrzymać dopłaty od 7000 do nawet 
20000 złotych. Udzielone wsparcie nie 
będzie mogło przekroczyć 75 proc. rze-
czywistych kosztów realizacji inwesty-
cji, polegającej na likwidacji kotłów 
lub palenisk na paliwo stałe i zastą-
pieniu ich przez nowe źródło ciepła 
opalane paliwem gazowym.

Poza dotacjami na wymianę pie-
ców mieszkańcy Warszawy mogą także 
ubiegać się o dofinansowanie innych 
przedsięwzięć służących ochronie śro-
dowiska. Środki te mogą być przezna-
czone m.in. na likwidację zbiorników 
bezodpływowych z budową przyłącza 
kanalizacyjnego, usuwanie i unieszko-
dliwianie wyrobów bądź odpadów za-
wierających azbest oraz wykorzystanie 
lokalnych źródeł energii odnawialnej, 
a także instalację kolektorów słonecz-
nych, pomp ciepła czy ogniw fotowol-
taicznych.

Na realizację inwestycji polegają-
cej na wykorzystaniu lokalnych źródeł 
energii odnawialnej można otrzymać 
kwotę do 40 proc. rzeczywistych jej 
kosztów, przy czym na zakup i montaż 
kolektorów słonecznych maksymalna 
wysokość dotacji nie może przekro-
czyć 15000 zł dla osób fizycznych 
oraz osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą i 40000 zł 
dla wspólnot mieszkaniowych, osób 
prawnych i przedsiębiorców (z wy-
łączeniem osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą), 
na zakup i montaż pomp ciepła mak-
symalna wysokość dotacji nie może 
przekroczyć 40000 zł, a na zakup 
i montaż instalacji fotowoltaicznych 
maksymalna wysokość dotacji nie 
może przekroczyć 15000 zł.

Szczegółowych informacji udziela 
wydział opiniowania wniosków eko-
logicznych biura ochrony środowiska 
(pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, po-
kój 404, tel. 22 443 25 73 – 77). Infor-
macje są także dostępne na stronie in-
ternetowej biura ochrony środowiska 
w zakładce „dofinansowanie realizacji 
przedsięwzięć służących ochronie śro-
dowiska i gospodarce wodnej”. Wnio-
ski można pobrać również ze strony 
biura ochrony środowiska (www.zie-
lona.um.warszawa.pl) oraz w wydzia-
łach obsługi mieszkańców. Po wypeł-
nieniu wniosek należy złożyć w Biu-
rze Ochrony Środowiska. Można także 
przyjść do Biura Ochrony Środowi-
ska (pl. S. Starynkiewicza 7/9, piętro 
IV, pokój 404 i 405, od poniedziałku 
do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00) 
i skonsultować wniosek z pracow-
nikami wydziału. Jeśli mieszkańcy 
chcą ubiegać się o dofinansowanie 
w tym roku, muszą złożyć wniosek 
do 31 marca 2017 r. Program jest 
wieloletni – warszawiacy będą mogli 
ubiegać się o dofinansowanie także 
w kolejnych latach.

Unijne pieniądze na metro

Dofinansowanie
do wymiany pieców

Wciąż zadziwia mnie pewien aspekt 
mitycznego myślenia o prawie autor-
skim – a mianowicie głębokie przeko-
nanie wielu osób, że to co „zawieszone” 
w internecie, stanowi domenę publiczną, 
co w konsekwencji oznacza, że można 
z zamieszczonych tam zasobów swo-
bodnie i całkowicie bezkarnie korzystać. 
A przecież na gruncie prawa autorskie-
go, a także cywilnego w ogólności, nic 
bardziej błędnego! Sposób rozpowszech-
niania utworów pozostaje bowiem w za-
sadzie bez wpływu na granice prawno 
autorskiej ochrony. I tak jak intuicja 
prawnicza w człowieku, sprowadzająca 
się z reguły do poprawnych asocjacji 
na temat tego co wolno, a czego nie, 
zazwyczaj nie zawodzi, w przypadku Sie-
ci sprowadza użytkowników na niebez-
pieczne manowce.

Fakty i mity
Mityczne myślenie o „internetowej 

domenie publicznej” zasadza się na kil-
ku skonkretyzowanych i nie mających 
żadnej podstawy prawnej przekonaniach. 
Po pierwsze – skoro z internetu tak łatwo 
kopiować, przeklejać i czerpać, na pewno 
musi to być dozwolone. Po drugie – 
utwory takie jak zdjęcia, teksty etc. nie-
opatrzone imieniem i nazwiskiem twórcy 
czy też notą copyrightową nie podlegają 
ochronie. Trzecia myśl „internetowych 
mitomanów” jest jeszcze bardziej donio-
sła i ideologizująca – jeśli z zamieszczo-
nych w Sieci materiałów będę korzystać 
dla celów niekomercyjnych, na pewno 
działam zgodnie z prawem. Faktem jest, 
że luzowanie okowów prawa autorskie-
go, szczególnie w zakresie eksploatacji 
utworów w sieciach teleinformatycznych, 
ma wielu orędowników. Faktem jest, że 
pojawiają się ruchy społeczne na rzecz 
nie tylko internetowej, lecz wręcz po-
wszechnej wolności prawno autorskiej, 
takie jak choćby ruch wolnego oprogra-
mowania (open source) czy od niedawna 

ruch Creative Commons. Faktem jest jed-
nak, że owi orędownicy wolnej kultury 
działają ze świadomością istniejącego po-
rządku prawnego i jego dość sztywnych 
uregulowań w zakresie ochrony ludzkiej 
twórczości. Tym samym nie można tych, 
być może słusznych postulatów przeku-
wać na przekonania o internetowej wol-
ności prawnej. Takie przekuwanie jest 
bowiem nie pieśnią o wolności, ale czystą 
samowolą.

Co tak naprawdę wolno
Ustawodawca, podobno racjonalny, 

zdaje sobie sprawę, że ochrona twórczo-
ści nie może być bezwzględna i bezkom-
promisowa, wtedy bowiem byłaby ochro-
ną martwą. A martwych przepisów usta-
wodawca boi się tak samo jak prawnej 
anarchii, ta ostatnia bowiem ma z pierw-
szym zjawiskiem wiele wspólnego. Dla-
tego też w systemie prawa autorskiego, 
zarówno na gruncie międzynarodowym, 
europejskim, jak i na naszym krajowym, 
polskim podwórku, wypracowano szereg 
mechanizmów „urealniających” ochro-
nę tzw. monopolu autorskiego. Jednym 
i podstawowym spośród takich mechani-
zmów jest wprowadzenie granic ochro-
ny prawno autorskiej poprzez z grubsza 
precyzyjne określenie co utworem w ro-
zumieniu prawa autorskiego jest, co zaś 
nim nie jest. Co prawda należy pamiętać, 
że nawet jeśli nie mamy do czynienia 
z utworem, dany wytwór działalności 
człowieka czy związany z człowiekiem 
atrybut może podlegać ochronie prawnej 
na innej podstawie, ale to już raczej przy-
padki szczególne (ochrona baz danych, 
ochrona renomy przedsiębiorcy i jego 
klienteli, ochrona dóbr osobistych, w tym 
prawa do firmy, czy ochrona znaków 
towarowych etc.).

Kolejny mechanizm „urealniania” 
prawno autorskiej ochrony to wyłącze-
nie przez ustawodawcę pewnych mate-
riałów spod ochrony prawa autorskiego 

ex lege, a więc z mocy samego prawa. 
W polskiej ustawie wyłączenia takiego 
doczekały się cztery kategorie wytworów 
człowieka, które zapewne podlegałyby 
prawno autorskiej ochronie, mogąc nieść 
w sobie twórcze piętno, jednak z różnych 
przyczyn ustawodawca ochrony tej im 
odmawia. Wśród tej kategorii wytworów 
człowieka pozostających z mocy prawa 
poza ochroną prawa autorskiego usta-
wodawca wymienia jeden z rodzajów 
ludzkiej twórczości mający szczególne 
znaczenie dla rozpowszechniania mate-
riałów w Internecie, a mianowicie „proste 
informacje prasowe”. Celem ustawodaw-
cy, by ten rodzaj wytworu człowieka 
wyjąć spod ochrony prawa autorskiego, 
było założenie, że monopolizowanie in-
formacji jest zjawiskiem niepożądanym 
w nowoczesnym społeczeństwie. Należy 
jednak pamiętać, że informacje prasowe, 
które nie podlegają prawno autorskiej 
ochronie, mają mieć przymiot prostoty, 
a więc być jedynie relacją faktów pozba-
wioną jakiegokolwiek komentarza, grun-
towniejszego opisu, odautorskiej oceny. 
Niejeden w tym miejscu zakrzyknie, że 
przecież Sieć aż pęcznieje od „przekle-
jeń” tekstów zaczerpniętych z gazet czy 
czasopism nie mających nic wspólnego 
z kategorią „prostych informacji praso-
wych”. Oceny czy jest to proceder bez-
prawny można dokonać z uwzględnie-
niem regulacji dotyczących dozwolonego 
użytku, tam bowiem również znajdziemy 
rozwiązania ustawodawcy w jaki sposób 
pogodzić ochronę monopolu autorskiego 
z wolnością przepływu informacji.

W następnym wydaniu napiszę o do-
zwolonym użytku chronionych utworów 
i o prawno autorskiej samowolce.

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria PATRIMONIUM
www.patrimonium.com.pl

W niedzielę, 29 stycznia, o godz. 
16.00, Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent Warszawy zaprasza mieszkańców 
do wspólnego kolędowania na pl. Zam-
kowym. Razem z zespołem „Brathanki” 
oraz dziecięcym chórem „Mille Voci” 

będzie można powspominać atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia.

Choć słowa polskich kolęd są znane 
prawie wszystkim, aby wspólne śpiewa-
nie wypadło wspaniale, na pl. Zamko-
wym zostaną rozdane śpiewniki. Będzie 

można także rozgrzać się gorącą kawą 
i herbatą.

Serdecznie zachęcamy do podtrzyma-
nia pięknej bożonarodzeniowej tradycji, 
jaką jest wspólne śpiewanie kolęd. Za-
praszamy!

Nasz prawnik radzi

Ochrona utworów w internecie

Warszawskie kolędowanie z „Brathankami”
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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
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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

•  FIRMA ZATRUDNI w wymiarze 
godzinowym osoby do opieki nad osobami 
starszymi w ich miejscu zamieszkania na 
terenie dzielnicy Bielany. Tel. 22 835 33 88, 
604 761 189

•  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

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

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Estrady 112

w lutym:
•  3 lutego (piątek) godz. 18.30 – „P-jak 

podróże – cykl spotkań podróżni-
czych. Peru jednym haustem” – pokaz 
slajdów i spotkanie z podróżnikiem 
Łukaszem Tulejem. Wstęp wolny

•  4 lutego (sobota) godz. 10.30 – Aka-
demia Einsteina – doświadczenia 
i eksperymenty. Pokazy i warsztaty 
o tematyce naukowej rozwijające kre-
atywne myślenie, zdolności manualne 
oraz współdziałanie w grupie. Zajęcia 
jednorazowe 25 zł, obowiązują zapisy 
do 2 lutego

•  4 lutego(sobota) godz. 12.30 – Bal 
u Szeherezady – szalony bar karna-
wałowy w konwencji Baśni Tysiąca 
i Jednej Nocy. W programie wyścigi 
na Latających dywanach, rodzinna 
gonitwa na wielbłądach, poszuki-
wania Magicznego Kufra Alladyna 
i orientalne show Ali Baby. Wstęp 5 zł

•  6 lutego (poniedziałek) godz. 10.00 – 
Folkowa Hulanka – koncert muzyki 
ludowej. W programie autentyczne 
zabawy ludowe pełne śpiewu, starych 
wyliczanek, wierszyków i tańców – 
oberka, kujawiaka, mazurka. Wstęp 
wolny

•  8 lutego (środa) godz. 10.45 – Wy-
prawa na kraj świata- koncert eduka-
cyjny Filharmonii Narodowej. Mu-
zyczna podróż śladami mitycznego 
Odyseusza. Wstęp 4 zł

•  9 lutego (czwartek) godz. 17.00 – 
Komin na Drutach – robótki ręczne. 
Warsztaty dziergania na drutach – 
uczestnicy wykonują ciepły komin 
na szyję. Zajęcia 40 zł (wełna i druty 
w cenie) zapisy do 5 lutego

•  10 lutego (piątek) godz. 18.00 – 
Gruszki na sośnie – linoryty i ko-
miksy. Wernisaż prac Michaliny Nie-
brzydowskiej. Wstęp wolny, wystawa 
czynna do 10 marca

•  10 lutego (piątek) godz. 19.00 – Off 
na Zakręcie – Sztuka Na Zakręcie 
– pokaz filmów krótkometrażowych. 
W programie obrazy z Hiszpanii, Nie-
miec, Włoch i Polski. Wstęp wolny

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w lutym:
•  1 lutego (środa) godz. 19.00 – Wie-

czór muzyczno-kabaretowy „Marek 
Majewski i Kuba Sienkiewicz”. Bile-
ty 25 zł, przedsprzedaż od 23 stycznia

•  5 lutego (niedziela) godz. 12.30 – Bal 
ze Złotym Dukatem z cyklu „Dwie 
Godziny dla Rodziny”. Bilety 10 zł, 
przedsprzedaż od 30 stycznia

•  8 lutego (środa) godz. 17.30 – Kla-
syka na Bielanach czyli… trzy kwa-
dranse z muzyką – koncert pt. „Spacer 
po strunach”. Zagrają: K. Paciorkie-
wicz-Jarmuła-skrzypce, M. Jamro-
ży-skrzypce oraz uczniowie Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. W. Luto-
sławskiego. Wstęp wolny

•  10 lutego (piątek) godz. 18.00 – 
Wernisaż malarstwa Joanny Adamek 
pt. „Niebieski-ulotność”, w ramach 
cyklu wystaw grupy Trzy Barwy. 
Wystawa czynna do 5 marca. Wstęp 
wolny

•  11 lutego (sobota) godz. 15.00 – 
Spotkanie literacko-historyczne z Er-
nestem Bryllem przygotowane przez 
Społecznych Animatorów Kultury. 
Wstęp wolny

Horoskop
od 28 stycznia do 10 lutego 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
To pomyślny dla Ciebie rok. 
W pracy – awans i wyższe 
wynagrodzenie. W miłości 

– istotne zmiany, ale pod warunkiem 
zachowania umiaru i dążenia do porozu-
mienia. Zdrowie na razie – bez kłopotów. 
Ale zadbaj o siebie: ruch, dieta i bada-
nia kontrolne. Sukcesy osiągniesz, gdy 
w działanie włożysz wysiłek i odwagę 
oraz, co może być trudne – wykażesz się 
dyplomacją.

RYBY (19 II – 20 III)
Jowisz, który wszedł w znak 
Ryb 18 stycznia, sprzyjać bę-
dzie Twoim projektom i ma-

rzeniom. Uczuciowa stabilizacja pomoże 
Ci odzyskać utraconą równowagę psy-
chofizyczną. To z kolei korzystnie wpły-
nie na stan zdrowia. Wysiłek fizyczny 
i mniejsza ilość słodyczy pomogą Ci 
zachować linię. Ciesz się sukcesami, ale 
mądrze gospodaruj swoją energią.

BARAN (19 II – 20 IV)
Przygotuj się na sukcesy, ale 
i sporo niepowodzeń. Bę-
dzie się dużo działo. Także 

w uczuciach. Mimo to poważne decyzje, 
zwłaszcza dotyczące legalizacji związ-
ków, starannie rozważ i podejmuj bardzo 
ostrożnie. Finanse – bez komplikacji, ale 
natłok wydarzeń w Twoim życiu podnie-
sie poziom stresu. Aby zapobiec dolegli-
wościom nerwowym – dużo odpoczywaj 
i dbaj o siebie.

BYK (21 IV – 21 V)
Idą zmiany na lepsze – 
w pracy i w miłości. Dzięki 
uczuciom, które wysuną się 

na pierwszy plan, możesz wkrótce osią-
gnąć równowagę i w pozostałych sfe-
rach życia. Jednak w pracy spodziewaj 
się nerwów i stresów. Postaw na kre-
atywność, pracowitość i cierpliwość. 
W sferze zdrowia działaj systematycznie 
– zmniejsz wpływ stresu, wypoczywaj 
i zadbaj o dietę.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Pojawi się wkrótce wiele 
sprzyjających dla Ciebie oko-
liczności i grzechem byłoby 

z nich nie skorzystać. Ale nie ryzykuj za-
nadto. Skupienie na sprawach zawodo-
wych pomoże Ci zapomnieć o uczuciach. 
A w nich – głównie napięcia. Zachowaj 
spokój i nie podejmuj ważnych decyzji 
na gorąco. Dotyczy to zarówno uczuć, 
jak i spraw zawodowych.

RAK (22 VI – 22 VII)
To nie jest dla Ciebie łatwy 
czas. Szykuj się na przeciw-
ności losu – w uczuciach 

i pracy. Będzie Cię to wiele koszto-
wało. Nadmiar miłosnych olśnień może 
sprowadzić na Raki wiele problemów, 
zwłaszcza jeżeli są w stałych związkach. 
Więcej szczęścia w finansach, ale też nie 
bez wysiłku. Za to zdrowie – doskonałe. 
Tylko nie nadużywaj alkoholu.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Z ambitnymi planami musisz 
poczekać. Los będzie sprzy-
jał Twoim zamierzeniom, ale 

jeszcze nie teraz. W sprawach serco-
wych wkrótce ożywienie: możesz liczyć 
na nowe znajomości, z których kilka 
przerodzi się w gorące uczucia. Finan-
se bez problemów, a zdrowie – nieco 
lepsze, ale poważnie zastanów się nad 
zmianą diety i koniecznie zadbaj o kon-
dycję.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Na razie masz przed sobą ko-
rzystny czas. Potem spodzie-
waj się zamieszania i zmian. 

Jeśli nie zrezygnujesz ze swoich celów, 
wszystko zakończy się sukcesem. W uczu-
ciach nieustająca wiosna, a wkrótce – 
zakochanie bez pamięci. Chwilowo zdro-
wie raczej słabe – dokuczać Ci będzie 
brak energii i ogólne osłabienie. Ale 
to szybko minie.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Gwiazdy wiele obiecują 
Ci w najbliższym czasie. 
Dlatego nie wahaj się po-

dejmować decyzji. Jeśli będzie okazja 
zmień pracę, a nawet zawód. Zmiany 
nie zawsze są przyjemne, ale jeśli nie 
jesteś zadowolony ze sfery zawodowej, 
właśnie przyszedł na nie czas. Zupełnie 
inaczej w uczuciach. Ostrożnie obda-
rzaj swoim sercem.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W sferze uczuć – może się 
teraz zdarzyć dosłownie 
wszystko. Miłość, małżeń-

stwo, macierzyństwo. W razie trudno-
ści z wyborem, odwołaj się do swojej 
intuicji. Przy tych zmianach czeka Cię 
nerwówka, więc dobrze byłoby systema-
tycznie dbać o formę psychiczną. A kiedy 
poczujesz przypływ energii, pomyśl o za-
jęciach sportowych.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Ze spokojem przyjmij nad-
ciągające napięcia. Lepiej 
je przeczekać, bo i tak nic się 

nie da przyspieszyć. Potem spodziewaj 
się gwałtownych i być może nowych 
uczuć. Nie będą trwałe, ale dadzą Ci 
wiele przyjemności. Zadbaj o kondycję, 
bo nadchodzi spadek formy psychofi-
zycznej i Twój organizm przypomni Ci 
o wszystkich zaniedbaniach. Niewyklu-
czone choroby.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Działania w sferze zawodo-
wej będą owocne. Zwłaszcza 
jeżeli zostaną podbudowane 

solidnym wykształceniem. W uczuciach 
– rozkwit, podobnie jak w życiu to-
warzyskim. Staraj się jednak zachować 
równowagę pomiędzy życiem osobistym 
a zawodowym. Raczej korzystna forma 
fizyczna. Gdy zauważysz osłabienie – 
po prostu zadbaj o siebie. To załatwi 
sprawę.
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) słone jezioro w środkowej Australii; 7) dawny ożenek; 8) poeta 
włoskiego renesansu (1474-1533); 9) rodzaj zabawki dla niemowląt; 10) uraz; 
12) część Trójmiasta; 14) pomaga w kuchni; 16) duży u nogi; 19) utwór opie-
wający bohatera; 21) wigor; 22) np. pomarańcza; 23) występują np. w teatrze.

Pionowo: 1) wielbiciel; 2) popularny komputer; 3) minerał; 4) szron; 5) zbierane 
w lesie; 6) linia o powyginanych kształtach; 11) cierpi na reumatyzm; 13) najcen-
niejszy kamień szlachetny; 15) gatunek ważki; 17) członek ludu zamieszkującego 
Chiny; 18) miasto w Argentynie; 20) sklep z dziełami sztuki.

Ogłoszenia drobne




