
Na styczniowej sesji rada Żoliborza 
zaakceptowała „Mikroprogram rewita-
lizacji” dzielnicy dotyczący rewitali-
zacji przestrzennej, społecznej i eko-
nomicznej zdegradowanego osiedla 
mieszkaniowego Cytadela Południowa, 
wnosząc zarazem o jego uwzględnienie 
w „Zintegrowanym programie rewitali-
zacji m.st. Warszawy do 2022 roku”.

Żoliborskie władze samorządowe 
upatrują w realizacji Mikroprogramu 
szansy dla perspektywicznego rozwoju 
zdegradowanego osiedla mieszkanio-
wego Cytadela Południowa i radykalnej 
poprawy sytuacji jego mieszkańców.

To liczący 1,7 ha obszar ograniczo-
ny ulicami; Dymińska, Krajewskiego, 
Jeziorańskiego, przylegający do murów 
zabytkowego XIX-wiecznego zespołu 
architektoniczno-obronnego warszaw-
skiej cytadeli.

Przedłożony do akceptacji rady 
dzielnicy dokument opracowany zo-
stał przy założeniu, że rewitalizacja 
zabytkowych obiektów historycznych 
wraz z ich otoczeniem będzie sprzy-
jać rozwojowi kultury i turystyki, jako 
czynników stymulujących rozwój eko-
nomiczny tego obszaru.

W założenia te wpisuje się pro-
jekt Fundacji Machulskich, która od lat 
stara się zaadaptować na cele kultu-
ralno-edukacyjne do pracy z młodzie-
żą starą, zdewastowaną działobitnię. 
Obiekt ten, będący w ruinie, wymaga 
przebudowy i gruntownego remontu. 
Na to potrzebny jest czas – rewitaliza-
cja jest planowana na lata 2017-2021 
– i pieniądze w kwocie ok. 25 mln zł. 
Władze Żoliborza przyklaskują pro-
jektowi Fundacji Machulskich, jednak 
dzielnica nie jest w stanie pokryć ta-
kich wydatków i sugeruje ubieganie 
się o dotację ze środków unijnych. 
Podczas sesji poruszono także kwestię 
rażąco złego – zdaniem radnych – sta-
nu przedmurza cytadeli. Uporządkowa-
nia wymaga zwłaszcza fragment przy 
wjeździe do Muzeum Katyńskiego. 
W ramach lepszego zagospodarowania 
otoczenia wskazywano m.in. na potrze-
bę likwidacji tamtejszej lakierni. Jej 
właścicielowi zaproponowano działkę 
zamienną lub dostosowanie działal-
ności do obowiązującego planu miej-
scowego, przewidującego inne usługi, 
np. kulturalne czy gastronomiczne.

(PON)

31 stycznia Bielany włączyły się 
w ogólnopolską akcję „Wymiana 
ciepła”. W jej ramach w wielu pol-
skich miastach, jak również w kilku 
warszawskich dzielnicach, powstają 
„samoobsługowe”, otwarte całą dobę 
punkty „Wymiany ciepła”. Na zainsta-
lowanych wieszakach można zostawić 
ciepłe ubrania, z których będą mogli 
skorzystać najbardziej potrzebujący.

Idea wymyślona przez społeczni-
ków, spotkała się z zainteresowaniem 
samorządów, które chętnie włączają 
się w organizację wydarzeń w swojej 
okolicy. Na Bielanach z inicjatywą zor-
ganizowania miejsca pomocy potrze-
bującym wystąpili bielańscy aktywi-
ści, którzy razem z urzędem dzielnicy 
stworzyli fanpage na Facebooku „Wy-
miana Ciepła na Bielanach”. Fanpage 

szybko stał się forum wymiany pomy-
słów, a mieszkańcy aktywnie włączyli 
się w organizację przedsięwzięcia.

Na inauguracji akcji na Bielanach 
obecny był burmistrz, Tomasz Men-
cina, jego zastępcy oraz jeden z rad-
nych, którzy mieli okazję 
osobiście podziękować 
pierwszym darczyńcom. 
Tego dnia z ciepłymi ubra-
niami dla potrzebujących 
przychodzili zarówno 
bielańczycy mieszkają-
cy w pobliżu urzędu, jak 
i ci z najdalszych części 
dzielnicy. Dzięki ich ofiar-
ności namiot bardzo szyb-
ko wypełnił się ciepłymi 
płaszczami, kożuchami, 
kurtkami, swetrami, szali-

kami, czapkami i zimowym obuwiem. 
Bielańska „Wymiana Ciepła” planowa-
na jest do 14 lutego br. Namiot będzie 
czynny przez 24 godziny na dobę 7 dni 
w tygodniu przy urzędzie dzielnicy 
Bielany od ul. Jarzębskiego.

14 lutego wszyscy zakochani, sa-
motni i ci, którzy wciąż szukają swojej 
drugiej połówki, będą mogli przejechać 
się specjalnymi, przygotowanymi przez 
Zarząd Transportu Miejskiego, liniami 
– tramwajową W-1 i autobusową W-2. 
Zabytkowe tramwaje wyjadą z pl. Na-
rutowicza, dotrą na Pragę mostem 
Poniatowskiego, a na Ochotę wrócą 
mostem Śląsko-Dąbrowskim. Auto-

busy linii W-2 będą zaczynały kurs 
na ul. Konwiktorskiej, dotrą do Łazie-
nek Królewskich Krakowskim Przed-
mieściem i Nowym Światem. Na pa-
sażerów będą czekały walentynkowe 
niespodzianki. Tramwaje i autobusy 
będą kursowały w godz. 12–20 z czę-
stotliwością co 30 minut. W pojazdach 
linii W-1 i W-2 będą obowiązywały 
wszystkie bilety ZTM. 

31 stycznia w Mediatece Start-Meta 
przy ul. Szegedyńskiej 13A odbył się 
finał projektu „Moja pierwsza karta 
biblioteczna”, który ma na celu zachę-
cenie do czytania książek mieszkańców 
Bielan już od najmłodszych lat. Wzięli 
w nim udział uczniowie pierwszych 
klas szkół podstawowych. 

Dzięki karcie bibliotecznej pierw-
szoklasiści mają dostęp do bogatego 

księgozbioru wszystkich bielańskich 
bibliotek. Mogą także uczestniczyć 
we wszystkich warsztatach i zajęciach 
prowadzonych w tych bibliotekach oraz 
korzystać z bezpłatnego kina i przed-
stawień teatralnych. Projekt ma też 
na celu zachęcenie dzieci do czytania 
książek i odciągnąć je od takich pu-
łapek technologicznych, jak internet, 
komputer i telewizor.
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Na styczniowej sesji rady dzielni-
cy zespół kontrolny komisji rewizyjnej 
przedstawił sprawozdanie w sprawie kon-
troli legalności wycinki drzew na terenie 
dzielnicy w latach 2013-2014.

Kontrola przeprowadzona została 
zgodnie z planem pracy komisji rewi-
zyjnej i w jej toku ustalono, że w tym 
czasie wydano łącznie 180 decyzji o ze-
zwoleniu na usunięcie drzewa. Wyda-
nie każdej decyzji było poprzedzone 
wizją lokalną, której celem było m.in. 
ustalenie gatunku drzewa, obwodu pnia 
i stanu „zdrowia” drzewa. Z informacji 
wydziału ochrony środowiska wynika, 

że osoby reprezentujące organ posiadały 
stosowną wiedzę, aby oszacować stan 
zdrowia drzewa i stopień jego obu- 
marcia. Niektóre z wydawanych de-
cyzji uzależnione były od dokonania 
nasadzeń zastępczych, co powodowało 
zwolnienie właściciela z opłaty za wy-
cięcie drzewa. Częstym powodem zwol-
nienia z obowiązku takiej opłaty było 
także stwierdzenie jego obumarcia lub 
brak rokowania na przeżycie drzewa. 
W pozostałych przypadkach nakładano 
obowiązek uiszczenia opłaty za usu-
nięcie drzewa w oparciu o określone 
kryteria.

W ocenie zespołu kontrolnego decy-
zje wydawane były w sposób prawidłowy 
z zastosowaniem przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. Zalecono jednak, 
aby w przypadku stwierdzenia obumar-
cia drzewa badać jego przyczynę. Jest 
to istotne, bo w przypadku ewentualnego 
wykrycia, że obumarcie drzewa nastąpiło 
z przyczyn zależnych od posiadacza nie-
ruchomości, nie należy wnioskodawcy 
zwalniać z opłat.

Zespół kontrolny zwrócił także uwa-
gę na konieczność dokonywania szczegó-
łowej kontroli nasadzeń zastępczych. Po-
winna ona obejmować ilość dokonywa-
nych nasadzeń, informację o gatunkach 
nasadzonych drzew jak również potwier-
dzenie o ich przyjęciu się po określonym 
terminie.

(PON)
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Wycinka drzew
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Szanowni Państwo,
Rodzice uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych!
W związku z podpisaniem przez Pre-

zydenta Andrzeja Dudę w dniu 9 stycznia 
2017 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
„Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe” oraz ustawy „Prawo oświa-
towe”, Miasto Stołeczne Warszawa przy-
stąpiło do jej wdrożenia. Główny ciężar 
realizacji zmian spoczywa na dzielnicy. 
Większość z nich wejdzie w życie z dniem 
1 września 2017 r., dlatego działamy pod 
presją czasu. Na realizację zmian pozosta-
ło zaledwie 7 miesięcy.

W Urzędzie Dzielnicy Bielany zakoń-
czyliśmy prace nad koncepcją struktury bie-
lańskiej oświaty, odbyły się liczne spotkania 
z dyrektorami szkół i środowiskiem oświa-
towym w celu wypracowania najlepszych 
rozwiązań. W ich wyniku Zarząd Dziel-
nicy Bielany w dniu 30 listopada 2016 r. 
podjął Uchwałę Nr 2563/2016 w sprawie 
przyjęcia propozycji dostosowania sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawo-
wych w Dzielnicy Bielany w związku z no-
wym ustrojem szkolnym oraz Uchwałę Nr 
2562/2016 w sprawie przyjęcia propozycji 
dostosowania sieci szkół podstawowych, 
gimnazjów i klas gimnazjów w Dzielnicy 
Bielany do nowego ustroju szkolnego.

Priorytetem dla nas jako Zarządu 
Dzielnicy Bielany przy podejmowaniu de-
cyzji związanych z proponowanymi zmia-
nami jest dobro dzieci, utrzymanie dotych-
czasowego wysokiego poziomu nauczania 
oraz kadry nauczycielskiej. Proponowana 
sieć szkół jest również wynikiem analiz 
i dyskusji uwzględniających sytuację de-
mograficzną oraz istniejącą infrastrukturę 
placówek oświatowych oraz możliwość jej 
rozbudowy.

W roku szkolnym 2017/18 planuje-
my utworzyć, w wyniku przekształcenia 
gimnazjów, dwie nowe szkoły podstawo-
we: szkołę podstawową z siedzibą przy 
ul. L. Tołstoja 2 (obecnie Gimnazjum nr 
74 funkcjonujące w ZS nr 49); szkołę pod-
stawową z siedzibą przy ul. S. Przybyszew-
skiego 45 (obecnie samodzielne Gimna-
zjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72).

Ponieważ nowe szkoły podstawowe 
powstaną w wyniku przekształcenia gim-
nazjów, do roku szkolnego 2018/2019 będą 
w nich funkcjonowały oddziały gimna-
zjalne.

Zgodnie z planowanymi zmianami 
od 1 września 2017 r. na Bielanach bę-
dzie funkcjonowało szesnaście 8-letnich 
szkół podstawowych, w których to za-
mierzamy: w 14 już istniejących szkołach 
wykonać adaptacje pomieszczeń szkolnych 
na potrzeby uczniów z klas VII i VIII, 
w tym na pracownie specjalistyczne: bio-
logiczne, chemiczne, fizyczne; w 2 nowo 
tworzonych (z przekształconych gimna-
zjów) szkołach dostosować infrastrukturę 
do potrzeb 6-latków, wybudować szkolne 
place zabaw oraz dostosować sale lek-
cyjne z wydzieloną częścią edukacyjną 
i rekreacyjną oraz zapleczem sanitarnym; 
w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej 
uruchomić: w Szkole Podstawowej nr 214 
z siedzibą przy ul. A. Fontany 1 oddziały 
dwujęzyczne z językiem angielskim dla 
klas VII, w nowej szkole podstawowej 
z siedzibą przy ul. S. Przybyszewskiego 45 
oddziały dwujęzyczne z językiem angiel-
skim i hiszpańskim dla klas VII, w szkole 
podstawowej z siedzibą przy ul. L. Tołsto-
ja 2 innowacje artystyczne muzyczno-ta-
neczne oraz doposażyć biblioteki szkolne 
o nowe lektury.

Na wydatki związane z planowanymi 
zmianami przeznaczymy w 2017 r., czyli 

w I etapie, dodatkowe 3 923 000 zł. W na-
stępnych latach konieczne będzie zaanga-
żowanie kolejnych środków finansowych.

Warto też nadmienić, że w 2015 roku 
na doposażenie bielańskich placówek wy-
datkowaliśmy – 3 170 000 zł, a w roku 
2016 aż 5 443 000 zł.

Od 1 września 2017 r. do nowo utwo-
rzonych szkół podstawowych oprócz re-
krutacji do oddziałów przedszkolnych 
i klas I na wniosek rodziców dyrektor 
szkoły, w miarę posiadanych wolnych 
miejsc, będzie mógł przyjąć uczniów 
do klas IV i VII.

Wszyscy uczniowie uczęszczający 
obecnie do gimnazjów i do szkół ponad-
gimnazjalnych będą kontynuować naukę 
w roku szkolnym 2017/2018 w dotychcza-
sowej siedzibie szkoły.

Od roku szkolnego 2019/2020 będzie 
dwutorowość nauczania w szkołach po-
nadpodstawowych. Uczniowie po ukoń-
czeniu 8-letniej szkoły podstawowej będą 
mogli kontynuować naukę w 4-letnim 
liceum ogólnokształcącym lub 5-letnim 
technikum. Natomiast uczniowie, którzy 
ukończą gimnazjum będą mieli możliwość 
uczyć się w 3-letnim liceum bądź 4-letnim 
technikum.

W przypadku pozostałych 5 zespołów 
szkół na Bielanach, w skład których wcho-
dzą obecnie licea i gimnazja, staną się 
liceami ogólnokształcącymi.

Zaproponowana przez Zarząd Dziel-
nicy Bielany sieć szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych musi przejść jeszcze 
proces legislacyjny. Jej ostateczna wer-
sja powinna być uchwalona do 31 marca 
2017 r.

Z poważaniem
Tomasz Mencina

Burmistrz Dzielnicy Bielany

W związku z opublikowanym pro-
jektem ustawy o ustroju m.st. Warszawy, 
który wpłynął do Sejmu RP 30 stycznia 
br. oraz sposobem jej procedowania rada 

Bielan dostrzegła konieczność podjęcia 
na sesji 7 lutego br. stanowiska w tej 
sprawie. Przyjęte zostało większością 
14 głosów radnych PO i niezrzeszonych 

przy 11 przeciwnych przedstawicieli PiS, 
zażenowanych niskim poziomem tego 
kontrowersyjnego stanowiska, które do-
tyczy spraw nie mieszczących się w dzia-
łalności dzielnicy.

Przyjęte stanowisko publikujemy po-
niżej.

(PON)

Rada Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy wyraża głębokie 
zaniepokojenie zapisami projektu ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy, który wpłynął do Sejmu RP 30 stycz-
nia br. oraz sposobem jej procedowania.

Z ogromnym zaniepokojeniem odbieramy projekt nowej 
regulacji ustrojowej dla m.st. Warszawy, zgodnie z którą pre-
zydenta miasta wybieraliby nie tylko mieszkańcy Warszawy, 
ale także okolicznych gmin, a o największych inwestycjach 
decydowałaby rada złożona głównie z przedstawicieli gmin 
podwarszawskich; z regulacją, w której zapisano, iż w radzie 
miasta jeden radny reprezentowałby dzielnicę zamieszkałą 
przez ponad 200 000 mieszkańców i również jeden dzisiejszą 
gminę podwarszawską zamieszkałą przez 10 000 mieszkań-
ców.

Uważamy, że zaproponowana ustawa odbiera miesz-
kańcom Warszawy suwerenność i możliwość decydowania 
o własnych sprawach. Ponadto proponowane regulacje stano-
wią bardzo poważne zagrożenie dla dorobku ostatnich lat wy-
pracowanego przez władze m.st. Warszawy, we współpracy 
ze społecznościami lokalnymi i władzami okolicznych gmin.

Dziesięć lat temu Warszawa rozpoczęła proces budowa-
nia wspólnych działań na poziomie metropolii. To właśnie 
wtedy dzięki ofercie wspólnego biletu udało się stworzyć 
efektywny system transportu miejskiego działający dzisiaj 
w 33 gminach. W 2014 roku ze wspólnej inicjatywy 40 gmin 
metropolii zawarto porozumienie, które dzisiaj realizujemy 

(dotyczy m.in. budowy 26 parkinów P&R, budowy ścieżek 
rowerowych, tworzenia indeksu czystości powietrza). De-
molowanie istniejącej współpracy przez narzucanie z nikim 
niekonsultowanych rozwiązań jest wyrazem braku szacunku 
dla mieszkańców i idei samorządności.

Proponowane w ustawie regulacje dotyczą żywotnych 
interesów społeczności lokalnych, które zostały całkowicie 
pominięte w procesie ich przygotowywania. Jest to rażące 
naruszenie zasady subsydiarności zawartej w Kontytucji RP, 
a także zapisów ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej 
Karty Samorządu Lokalnego stanowiących, iż regulacje tego 
typu nie mogą być przyjmowane bez konsultacji ze społecz-
nościami lokalnymi.

W związku z powyższym stanowczo żądamy natychmia-
stowego zaprzestania prac nad tym dokumentem, który stano-
wi jaskrawy przykład lekceważenia zarówno warszawiaków 
jak i mieszkańców gmin sąsiadujących ze stolicą.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy popiera referen-
dum, zaplanowane na dzień 26 marca 2017 r. w tej sprawie.

Apelujemy do mieszkańców dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy o liczny udział i głosowanie przeciwko zmianie granic 
miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudzie-
sięciu sąsiednich gmin. Nic o nas bez nas!

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Robert Wróbel

List burmistrza do rodziców

Na Bielanach

Nic o nas bez nas

STANOWISKO 
RADY DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY 

z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Pilnie sprzedam
działkę pod zabudowę 

jednorodzinną
w Łomiankach Dolnych

– około 1300 m2 ul. Łużycka 6B.
Woda, prąd i gaz 

w świetle ulicy Łużyckiej.

Tel. 782 704 225

Właśnie się zaczynają ferie zimowe. 
Jak co roku policjanci warszawskiej „dro-
gówki” i inspektorzy ITD będą kontrolo-
wali autokary wiozące dzieci i młodzież 
na zimowy wypoczynek. Od 10 do 26 
lutego będzie wystawiony posterunek 
kontroli pojazdów na parkingu przy Tor-
warze. Jednocześnie na stronie www.bez-
piecznyautobus.gov.pl można sprawdzić, 
czy autokar, którym planowana jest po-
dróż, posiada aktualne badania technicz-
ne i ważne ubezpieczenie OC.

Aby zapewnić bezpieczny dojazd 
i powrót do miejsc wypoczynku, poli-
cjanci skontrolują zarówno stan technicz-
ny pojazdu, jak i w uzasadnionych przy-
padkach, dokonają sprawdzenia stanu 
trzeźwości kierujących. Będzie również 
prowadzona wzmożona kontrola autoka-
rów przejeżdżających przez Warszawę.

Apelujemy, aby w miarę możliwości, 
jak najwięcej pojazdów było kierowa-
nych przed zabraniem dzieci do punktu 
kontroli przy Torwarze. Kontrola trwa 
około 15-20 minut (jeżeli wszystko jest 

w porządku). Każdy skontrolowany 
otrzymuje protokół z kontroli. Rodzi-
ce lub opiekunowie dzieci mogą popro-
sić kierowcę po przyjeździe na miejsce 
zbiórki o pokazanie takiego dokumentu. 
To, czy autokar został skontrolowany, 
można ewentualnie zweryfikować tele-
fonując do dyżurnego WRD KSP (tel. 
22-603-77-55).

Ważne jest, aby w trakcie podpisy-
wania umowy z przewoźnikiem, ustalić 
wcześniejszą kontrolę autokaru i zawrzeć 
taką informację w umowie.

Pozostałe kontrole, poza dniami i go-
dzinami wystawiania punktów kontrol-
nych będą przeprowadzane na podstawie 
zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowe-
go KSP pod nr tel. 603 77 55 – całodobo-
wo lub 603 77 18 w godz. 8.00 – 16.00 
od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie na stronie www.bez-
piecznyautobus.gov.pl można sprawdzić, 
czy autokar, którym planowana jest po-
dróż, posiada aktualne badania technicz-
ne i ważne ubezpieczenie OC.

Kontrola autokarów 
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Na rozbudowującym się Żoliborzu 
Południowym w szybkim tempie przy-
bywa domów i ulic. Nowe inwestycje 
wymagają nadania adresów, więc trwa 
poszukiwanie dla nich nazw. Przy oka-
zji okazało się, że niektóre stare ulice 
utraciły swą ciągłość albo mają nowe 
połączenia i należy uporządkować na-
zewnictwo.

W wyniku przebudowy w latach 
80. i 90. ub. wieku skrzyżowania ulic 
Powązkowskiej i Krasińskiego, ul. El-
bląska została podzielona na dwa, 
nie skomunikowane ze sobą odcinki 
po południowej i północnej stronie 
ul. Powązkowskiej. Podjęto decyzję, 
że nazwa ulicy dla dłuższego, liczącego 
prawie 800 m. odcinka dochodzącego 
do ul. Broniewskiego, na którym wy-
stępuje 26 adresów budynków wieloro-
dzinnych, pozostanie bez zmian, a ulicy 
bez nazwy, łączącej odcinek ul. Elblą-
skiej zlokalizowany po północnej stro-
nie ul. Powązkowskiej z ul. Krasiń-
skiego, także zostanie nadana nazwa 
„Elbląska”. Natomiast na odcinku 
krótszym, długości ok. 380 m, obecna 

nazwa ulicy „Elbląska” zostanie znie-
siona i nadana nowa. Należy także 
nadać nazwę obecnie „bezimiennej”, 
sąsiadującej z nią ulicy, stanowiącej 
połączenie z ul. Powązkowską.

Pojawiły się dwie propozycje no-
wych nazw.

Zespół nazewnictwa miejskie-
go postuluje, aby nowa ulica nosiła 
nazwę „Skalszczyzna” i przybliżała 
oraz utrwalała historię lokalną, nazwa 
ta pochodziłaby bowiem od istnieją-
cego niegdyś na tym terenie folwarku 
Skalszczyzna, wchodzącego w skład 
gminy Powązki.

Tymczasem zarząd Żoliborza za-
wnioskował o upamiętnienie w nazwie 
ulic po południowej stronie ul. Powąz-
kowskiej Jerzego Ficowskiego. Żyją-
cy w latach 1924-2000 poeta i pisarz 
od połowy lat 70. związany był z opo-
zycją demokratyczną, za co w latach 
1976-80 jego twórczość objęta zaka-
zem druku. Ficowski był także ba-
daczem historii i folkloru Cyganów, 
twórcą liryki baśniowej i refleksyjnej, 
przekładów poezji cygańskiej, rumuń-

skiej i żydowskiej. Pisał też opowiada-
nia i utwory dla dzieci.

Wniosek we wrześniu ub. roku 
pozytywnie zaopiniowała komisja ds. 
nazewnictwa miejskiego Rady War-
szawy, niestety odmiennego zdania 
był Zespół Nazewnictwa Miejskiego. 
W październiku 2016 negatywnie za-
opiniował wniosek zarządu Żoliborza 
i podtrzymał swoją propozycję, aby 
ulica otrzymała nazwę „Skalszczy-
zna”. Negatywną opinię uzasadniono 
potrzebą przybliżenia historii i dziejów 
miasta, jak też budowania tożsamości 
obszarów, dzielnic i ich mieszkańców. 
Przypomniano także, że w nazwach 
ulic sąsiadujących, na tzw. Żoliborzu 
Artystycznym, zostało upamiętnio-
nych wielu twórców i artystów, a jedna 
z tamtejszych kolonii nosi nazwę Jerze-
go Ficowskiego. Ponadto twórczości 
poety są poświęcone murale na jednym 
z budynków. Dlatego też – jak argu-
mentowano – nie ma potrzeby powie-
lania upamiętnień.

Na styczniowej sesji na ten sam 
temat dyskutowali żoliborscy radni 
i większością głosów poparli propo-
zycję zarządu nazwania ulicy „Jerzego 
Ficowskiego”.

(PON)

Na styczniowej sesji zarząd dzielnicy 
przedstawił radnym szczegółowe infor-
macje o podjętych od 23 listopada ub. 
roku działaniach w ramach przygotowań 
do zmian w systemie oświaty.

W tym czasie odbyło się wiele spo-
tkań poświęconych m.in. omówieniu moż-
liwości podziału dodatkowych środków 
na działania związane ze zmianami ustroju 
szkolnego oraz dotyczących uchwał za-
rządu dzielnicy w sprawie dostosowania 
sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, 
zarówno z przedstawicielami stołecznych 
władz jak i wojewodą mazowieckim oraz 
mazowieckim kuratorem oświaty.

Burmistrz dzielnicy kilkakrotnie spoty-
kał się z dyrektorami szkół podstawowych 
i gimnazjów w celu omówienia w spraw 
związanych z planowaną reformą eduka-
cji. Poinformował ich m.in. o możliwych 
zmianach w zatrudnieniu nauczycieli oraz 
o pismach skierowanych do dyrektora biu-
ra edukacji miasta. Jedno z pism dotyczyło 
samodzielnych gimnazjów przekształca-
nych w szkoły podstawowe i możliwości 
przyjmowania dzieci w procesie rekru-
tacyjnym nie tylko do oddziałów klas I, 

drugie pismo dotyczyło prowadzenia zajęć 
lekcyjnych poza siedzibą Szkoły Podsta-
wowej nr 92 w budynku Zespołu Szkół 
nr 54 oraz Szkoły Podstawowej nr 68 
w budynku I Liceum Ogólnokształcącym 
z oddziałami integracyjnymi.

W trakcie spotkań omawiano także 
ewentualne zmiany w zatrudnieniu na-
uczycieli, propozycje nowych zadań inwe-
stycyjnych i podziału środków na potrzeby 
remontowe i działania związane ze zmia-
nami ustroju szkolnego.

Żoliborz ma otrzymać 1 mln 
633 tys. zł na działania związane ze zmia-
nami ustroju szkolnego. Środki te podzie-
lone mają być w ten sposób, aby najwięcej 
– po 340 tys. zł – przypadło na przekształ-
cane w samodzielne szkoły podstawowe 
Gimnazja nr 55 i 56. Po 222 tys. zł prze-
znaczono na potrzeby Szkół Podstawo-
wych nr 65, 92 i 267, a 187 tys. zł dla 
Szkoły Podstawowej nr 68 z oddziałami 
integracyjnymi. Gimnazja nr 54 i dwu-
języczne nr 53 otrzymają po 50 tys. zł 
na włączenie ich do liceów.

(PON)

Poszukiwani 
chętni 
do Rady 
Seniorów

Na styczniowej sesji rada Żolibo-
rza, na wniosek komisji polityki spo-
łecznej, zdrowia i rodziny, podjęła 
uchwałę mającą na celu wprowadzenie 
poprawek do tej podjętej w paździer-
niku ub. roku w sprawie utworzenia 
żoliborskiej Rady Seniorów.

Ogłoszony przez zarząd dzielnicy 
pierwszy nabór kandydatów do Rady 
Seniorów, prowadzony między 26 paź-
dziernika a 10 listopada 2016 roku, 
nie został rozstrzygnięty. Wpłynęło 
11 zgłoszeń od kandydatów, ale tylko 
4 spełniały wymogi statutowe, co oka-
zało się liczbą niewystarczającą, ponie-
waż zgodnie z uchwałą rady Żoliborza, 
w skład 9 osobowej Rady Seniorów, 
oprócz jednego przedstawicielu wska-
zanego przez dzielnicową komisję dia-
logu społecznego, jednego – przez radę 
Żoliborza i jednego – przez zarząd 
dzielnicy, ma wchodzić 6 przedstawi-
cieli mieszkańców dzielnicy. Z tego 
powodu nie udało się utworzyć w ub. 
roku na Żoliborzu Rady Seniorów.

W celu ponownego przeprowadze-
nia naboru kandydatów na członków 
tejże Rady, dokonano zmian w statucie. 
Podjęto decyzję o zmniejszeniu ustalo-
nej liczby przedstawicieli mieszkańców 
do minimum 4 i maksimum 6 osób. 
Z 30 do 15 obniżono wymaganą liczbę 
głosów poparcia kandydata na człon-
ka Rady Seniorów i nowy zapis uzy-
skał następujące brzmienie: „Zgłosze-
nia kandydata dokonać może grupa 
co najmniej 15 osób w wieku powyżej 
60 roku życia zamieszkałych na terenie 
dzielnicy.”

Po przyjęciu tych zmian zarząd 
dzielnicy podjął uchwałę o ogłoszeniu 
nowego naboru na członków Rady Se-
niorów Żoliborza, który trwa w dniach 
od 1 do 15 lutego br.

(PON)

Na Żoliborzu

Skrócą Elbląską

Kosztowna reforma

NASZA REDAKCJA
poszukuje do pracy:

3 dziennikarzy 3 handlowców   
3 kolporterów   

Zgłoszenia: 
rekrutacja@nasza-gazeta.pl

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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Miasto dba, aby mieszkańcy War-
szawy oraz turyści podróżowali bez-
piecznie i w należytych warunkach. 
Stałe kontrole pozwalają na zachowa-
nie właściwych standardów świadczo-
nych usług.

Łączna liczba ważnych licencji 
na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób 
taksówką udzielonych przez prezydent 
Warszawy na dzień 31 grudnia 2016 
roku wynosiła 11029. W przeciągu 
roku przedsiębiorcom wydano 1547 
uprawnień zezwalających na wyko-
nywanie transportu drogowego osób, 
w tym 1511 licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką.

Egzamin na licencję
Warszawa dba o najwyższe stan-

dardy usług transportowych pomimo 
deregulacji zawodu taksówkarza, a tak-
że zwiększenia się liczby kierowców 
wykonujących przewozy taksówkowe. 
W tym celu 21 listopada 2013 r. uchwa-
łą Rady m.st. Warszawy wprowadzony 
został obowiązek ukończenia szkolenia 
zakończonego sprawdzianem wiedzy 
dla wszystkich kandydatów do tego 
zawodu. Przed komisją egzamina-

cyjną należy potwierdzić znajomość 
topografii stolicy, a także przepisów 
prawa miejscowego. W 2016 r. przeeg-
zaminowano 1837 osób, z czego wynik 
pozytywny uzyskało 812 przyszłych 
taksówkarzy, w tym o licencję na tak-
sówkę wystąpiło 217 osób.

W październiku 2016 roku, w trosce 
o bezpieczeństwo i komfort pasażerów, 
Urząd m.st. Warszawy po raz kolejny 
przeprowadził kampanię informacyjną 
„Taxi. Sprawdź zanim wsiądziesz”. Jej 
głównym celem było uświadomienie 
mieszkańcom i turystom, że korzysta-
nie z licencjonowanych taksówek może 
uchronić przed przykrymi konsekwen-
cjami związanymi z działalnością nie-
uczciwych przewoźników. W ostatnim 
kwartale 2016 roku działalność taksó-
wek była branżą premiowaną w Naro-
dowej Loterii Paragonowej.

Współdziałania kontrolne
Urząd m.st. Warszawy przez cały 

2016 rok prowadził współdziałania 
kontrolne wraz ze służbami: policją, 
urzędem kontroli skarbowej, Inspek-
cją Handlową, Inspekcją Transportu 
Drogowego oraz Strażą Miejską m.st. 
Warszawy.

Działania kontrolne były wykony-
wane pod kątem sprawdzenia legal-
ności prowadzenia przewozu osób 
samochodem osobowym i taksówką 
na terenie Warszawy oraz przestrzega-
nia obowiązujących norm prawnych.

W sumie w 2016 roku w ramach 
działań przeprowadzono kontrole 
2376 przewoźników. Podczas kontroli 
w 27,7% (659) stwierdzono niepra-
widłowości. Najczęściej były to: kie-
rowanie pojazdem przez kierowców, 
którzy nie zdali egzaminu z przepisów 
i topografii miasta – 493 przypadków; 
wykonywanie transportu drogowego 
przez osoby bez licencji – 120 przy-
padków; brak kasy fiskalnej – 66 przy-
padków; wykonywanie transportu dro-
gowego taksówką pojazdem niewpisa-
nym do licencji – 15 przypadków; brak 
prawa jazdy (zatrzymanie za punkty 
karne, za przekroczenie prędkości 50+ 
oraz wyrokiem sądu) – 15 przypadków. 
Ponadto w trakcie kontroli stwierdzo-
no przypadki podrabiania prawa jaz-
dy, licencji, identyfikatora kierowcy 
oraz pieczątki badania technicznego 
pojazdu, co wymagało podjęcia do-
datkowych czynności przez odpowied-
nie służby. Czterech kontrolowanych 

kierowców było poszukiwanych przez 
organy ścigania.

Kary i mandaty
Podczas współdziałań kontrolnych 

w 2016 r. stwierdzono naruszenie prze-
pisów ustawy o transporcie drogowym 
na łączną kwotę blisko 2 334 000 
złotych. Należy podkreślić, że zgodnie 
z ustawą o transporcie drogowym suma 
kar pieniężnych nałożonych za naru-
szenia stwierdzone podczas jednej kon-
troli drogowej nie może przekroczyć 
kwoty 10 tys. zł w drodze decyzji ad-
ministracyjnej wydanej przez inspekcję 
transportu drogowego.

Oprócz kar wynikających z naru-
szeń ww. ustawy oraz ustawy prawo 
o ruchu drogowym, przepisów karno-
-skarbowych i przepisów prawa miej-
scowego, nałożono na kierowców 584 
mandaty karne na łączną kwotę 156 
485 zł.

Jednocześnie do chwili obecnej 
służby kontrolne przekazały 3110 pro-
tokołów i materiałów pokontrolnych. 
W wyniku ich analizy stwierdzono 
2235 naruszeń, w szczególności na-
ruszenia dotyczyły przepisów prawa 
miejscowego. Po otrzymaniu doku-
mentacji pokontrolnej organ licencyjny 
dokonuje analizy materiału i zgodnie 
z przepisami ustawy o transporcie dro-

gowym podejmuje określone działania 
od udzielenia przedsiębiorcy ostrze-
żenia po wszczęcie postępowania ad-
ministracyjnego o cofnięcie licencji 
włącznie.

W ramach zadań własnych realizo-
wanych przez organ licencyjny, w 2016 
roku sprawdzono w trybie nadzorczym 
oraz kontrolnym 638 przedsiębiorców. 
Organ licencyjny wygasił 1190 licencji, 
cofnął 543, a w przypadku 1124 przed-
siębiorców udzielono ostrzeżenia.

Żądanie ścigania
Dodatkowym instrumentem praw-

nym stosowanym przez organ licen-
cyjny było kierowane do policji tzw. 
„żądanie ścigania” w przypadku ujaw-
nienia nieuprawnionego stosowania 
herbu i barw Warszawy przez oso-
by podszywające się pod licencjono-
wanych warszawskich taksówkarzy. 
W 2016 r. wystosowano 117 „żądań 
ścigania” za bezprawne używanie barw 
i herbu stolicy.

Wsiadając do taksówki warto zwró-
cić uwagę na prawidłowe oznakowanie 
taksówki oraz żądać wydania parago-
nu, który jest podstawą do później-
szych roszczeń przy rozpatrywaniu 
skargi za niewłaściwie wykonaną usłu-
gę przewozu.

Rok 2017 został ogłoszony Ro-
kiem Rzeki Wisły. Program obchodów 
się rozrasta, a organizacje i instytucje 
działające na rzecz królowej polskich 
rzek przygotowują się do wyjątkowego 
sezonu. Stolica, która od kilku lat po-
nownie zwrócona jest ku Wiśle, także 
aktywnie włącza się w obchody.

550. rocznica pierwszego wolne-
go flisu na Wiśle, będącego zwień-
czeniem Pokoju Toruńskiego z 1467 
roku, stała się ideą dla uchwalenia 
roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Ini-
cjatywa stworzenia społecznego ko-
mitetu obchodów tego wydarzenia 
połączyła środowiska nadwiślańskie 
oraz miłośników królowej polskich 
rzek. Wspólne działanie zaowocowało 
uchwałą Sejmu.

Tę szczytną, oddolną inicjatywę re-
prezentuje fundacja Rok Rzeki Wisły 
2017. Działania fundacji skoncentro-
wane są na inicjowaniu działań związa-
nych z promocją Wisły jako niezwykłe-
go dziedzictwa kulturowego i natural-
nego. Fundacja aktywnie popularyzuje 
również wciąż nieodkryty i niewyko-
rzystany potencjał turystyczny i gospo-
darczy królowej polskich rzek.

Stolica aktywnie włączyła się 
do współpracy i zaprasza do udziału 
w licznych wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych i edukacyjnych, które za-
chęcają do aktywnego wypoczynku nad 
Wisłą. – W tegorocznym programie 
znajdują się znane już z poprzednich 
lat cykliczne imprezy, ale nie zabrak-
nie również nowych atrakcji – mówi 
Michał Olszewski, zastępca prezydent 
Warszawy. – Obserwujemy rosnące za-
interesowanie żeglugą. Mamy nadzieję, 

że bogata oferta warszawskich armato-
rów przekona tych, którzy do tej pory 
nie pływali – dodaje.

Trwa konkurs, którego celem jest 
wyłonienie projektanta nadwiślańskich 
bulwarów na odcinku od Mostu Świę-
tokrzyskiego do Cypla Czerniakow-
skiego. Istotnym elementem prac kon-
kursowych będzie również koncepcja 
zagospodarowania Skweru Kahla.

W okresie ostatnich 10 lat zrobiono 
wiele, by przybliżyć Wisłę mieszkańcom; 
na nadwiślańskie inwestycje, w tym in-
westycje przeciwpowodziowe, wydano 
łącznie ponad 200 mln zł. Prawy, praski 
brzeg Wisły, gdzie znajduje się pięć plaż 
i rekreacyjna ścieżka pieszo-rowerowa, 
pozostał naturalny. Natomiast lewe na-
brzeże, z istniejącymi tu i powstającymi 
bulwarami, staje się wielkomiejską, nad-
rzeczną promenadą. To również zagłębie 
nadwiślańskich klubokawiarni.

Blisko 12 tysięcy posadzonych 
drzew, 623 odłowione dziki i 856 zwie-
rząt przyjętych w ośrodku rehabilitacji 
zwierząt „Marysieńka”. Tak w najwięk-
szym skrócie wyglądał 2016 rok w La-
sach Miejskich-Warszawa.

Pielęgnacja drzewostanu
W warszawskich lasach posadzono 

w ubiegłym roku 11190 drzew. Najwię-
cej sadzonek trafiło do obwodu leśnego 
Bielany-Młociny. 10,4 ha upraw leśnych 
poddano wykaszaniu chwastów, wokół 
starszych nasadzeń wykonano tzw. 
czyszczenia, prowadzono także kosze-
nie łąk położonych na terenie lasów.

W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa wycięto 1030 drzew, podkrzesano 
konary 1206 drzew oraz usunięto 246 
sztuk drzew połamanych lub przewró-
conych.

Najpopularniejsze i najbardziej 
uczęszczane szlaki leśne były sprzą-
tane nawet 7 razy w tygodniu, a dla 
wygody spacerowiczów zamontowa-
no 130 nowych śmietniczek. W czasie 

całego roku zebrano 645,5 m3 śmie-
ci wielkogabarytowych, opróżniono 
63 164 kosze na śmieci oraz uprzątnię-
to 11 812,07 ha lasów.

Opieka nad zwierzętami
Opiekę nad zwierzętami dziko ży-

jącymi sprawuje otwarty w ubiegłym 
roku ośrodek rehabilitacji zwierząt 
„Marysieńka” w Marysinie Wawer-
skim. W 2016 roku przyjęto tu 856 
zwierząt. Były to m.in. jeże, nietoperze, 
wiewiórki, dziki, sarny, zające, lisy, 
bobry, piżmaki, jenoty i tchórze. 53 
proc. spośród z nich powróciło do na-
tury. W związku z bardzo dużą liczbą 
zwierząt przyjmowanych do ośrodka, 
nastąpiła jego rozbudowa. Pod koniec 
2016 roku powstały tam m.in. cztery 
nowe zagrody dla zwierząt.

Dokarmianie zwierzyny płowej od-
bywa się w 17 paśnikach zlokalizowa-
nych w sześciu dzielnicach Warszawy. 
Oprócz siana wykładana jest tam sól, 
która pomaga zwierzętom przetrwać 
zimę. Aby uświadomić mieszkańcom 

stolicy jak blisko nich żyją dzikie zwie-
rzęta, Lasy Miejskie-Warszawa prze-
prowadziły w październiku specjalną 
kampanię informacyjno-edukacyjną.

W ciągu 2016 roku pracownicy 
Lasów Miejskich-Warszawa otrzymali 
od mieszkańców stolicy ponad 1300 
zgłoszeń dotyczących zwierząt dziko 
żyjących. Większość z nich dotyczyła 
wkroczenia zwierząt na osiedla oraz 
kolizji z udziałem tych zwierząt.

Odłów dzików
Warszawa ze względu na dogod-

ne warunki życia dla zwierząt oraz 
obecność korytarza migracyjnego, ja-
kim jest dolina Wisły, jest miastem 
w którym przybywa zwierząt dziko 
bytujących. Zwiększa się m.in. popula-
cja dzików. Ssaki te, m.in. ze względu 
na działalność ludzi (niezabezpieczo-
ne kontenery na śmieci, dokarmianie), 
a także brak naturalnych wrogów, przy-
zwyczaiły się do życia w naszym mie-
ście. To właśnie odłów tych zwierząt 
był jednym z głównych zadań reali-
zowanych przez pracowników działu 
ochrony zwierzyny. W 2016 na terenie 
stolicy odłowiono 623 dziki.

Taksówki pod kontrolą

Rok Wisły

Lasy warszawskie Z roku na rok mieszkańcy War-
szawy składają coraz więcej projek-
tów do budżetu partycypacyjnego. 
W tym roku zgłosili 2781 pomysłów. 
Najwięcej projektów dotyczy Moko-
towa – 341, na drugim miejscu jest 
Praga Południe – ponad 266, na trze-
cim Ursynów – ponad 209.

23 stycznia był ostatnim dniem 
zgłaszania projektów do budże-
tu partycypacyjnego na rok 2018. 
Mieszkańcy zgłosili 2781 pomysłów 
(w pierwszej edycji wpłynęło 2236, 
w drugiej 2333, a w trzeciej 2649). 
Zgłoszone pomysły można prze-
glądać na stronie www.twojbudzet.
um.warszawa.pl, dyskutować o nich, 
wysłać pytania do autorów, albo pro-
pozycje zmian w projekcie.

W przeliczeniu liczby projektów 
na 10 tys. mieszkańców najaktywniej-
szą dzielnicą są Włochy 28,6, a zaraz 
za nią Wawer – 25,3 i Żoliborz – 24,4 
pomysłów na 10 tys. mieszkańców.

Przez prawie dwa miesiące chętni 
do złożenia swoich pomysłów miesz-

kańcy mogli skorzystać 
ze wsparcia pracowników 
urzędu i członków dzielni-
cowych zespołów ds. budże-
tu partycypacyjnego. Odbyły 
się 22 dzielnicowe maratony 
pisania projektów i jeden 
ogólno miejski, w których 
wzięło udział ponad 400 
osób. Pomoc w wypełnie-
niu formularza zgłoszenio-
wego można było uzyskać 
od ponad setki dzielnico-
wych urzędników, którzy 
pełnili dyżury telefoniczne 
i stacjonarne. Nie brakowało 
również okazji do spotkań 
z członkami dzielnicowych 
zespołów ds. budżetu party-
cypacyjnego.

Teraz rozpoczęła się 
weryfikacja złożonych projektów. 
Urzędnicy będą kontaktować się 
z autorami w celu uzupełnienia bra-
ków. Weryfikacja potrwa do 8 maja.

Kolejnym bardzo ważnym kro-
kiem będą dyskusje na temat złożo-
nych projektów. Swoje przemyślenia 
będzie można przekazać na otwartych 
spotkaniach autorów z mieszkańcami 
oraz urzędnikami, które zaczną się 
1 marca i potrwają do 18 marca. 
Daty spotkań będzie można znaleźć 
na stronach dzielnic oraz na www.
twojbudzet.um.warszawa.pl, gdzie 
można także prowadzić dyskusje 
o projektach na forum internetowym. 
Dzięki uwagom mieszkańców, auto-
rzy będą mogli zmienić i udoskonalić 
swoje projekty, aby były one jeszcze 
lepsze i bardziej odpowiadały na po-
trzeby warszawiaków.

Decyzję o tym, które projekty zo-
staną zrealizowane w kolejnym roku 
budżetowym, mieszkańcy Warszawy 
podejmą w drugiej połowie czerwca 
podczas głosowania. 

Rekord w budżecie 
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Każdego roku na przełomie stycznia 
i lutego w Liverpoolu, podobnie jak w in-
nych miejscach na świecie zamieszka-
łych przez Chińczyków, obchodzony jest 
hucznie Chiński Nowy Rok nazywany 
też Świętem Wiosny. Podczas tego naj-
ważniejszego i najpopularniejszego chiń-
skiego święta, na udekorowanych lam-
pionami i różnokolorowymi proporcami 
ulicach odbywają się parady z tańczącym 
smokiem, walenie w bębny oraz odpa-
lanie bardzo głośnych petard. Wzdłuż 
chodnika stoją stoiska z różnymi przyno-
szącymi pomyślność gadżetami, czy też 
z tradycyjnymi chińskimi akcesoriami, 
symbolami szczęścia czarkami do herba-
ty, czy zabawkami dla dzieci.

W programie imprez znalazły się ta-
kie atrakcje jak przygotowane wspólnie 
z liverpoolskim Instytutem Konfucjusza 
przedstawienie Opery Chińskiej z Pekinu, 

czy pokazy szkół kung fu i tai chi. Na uli-
cach można wysłuchać koncertów muzy-
ków grających na tradycyjnych chińskich 
instrumentach oraz obejrzeć pokazy ta-
neczne, jak tradycyjny taniec smoka, lwa 
i jednorożca. Na miejscu można także 
skosztować typowych przysmaków pro-
sto z Dalekiego Wschodu. Pełen wrażeń 
dzień kończy efektowny pokaz fajerwer-
ków w chińskiej dzielnicy i nad morzem.

Do najstarszej w Europie liverpool-
skiej chińskiej dzielnicy prowadzi wspa-
niała, bogato zdobiona, największa poza 
Chinami tradycyjna brama ceremonialna, 
która upamiętnia wieloletnią współpracę 
dwóch miast portowych: Szanghaju i Li-
verpoolu. Przywieziona została w czę-
ściach z Szanghaju i złożona kawałek 
po kawałku przez chińskich rzemieślni-
ków. Brama ma 15 metrów wysokości 
i wyobrażono na niej dwieście drewnia-

nych i kamiennych smoków pomalowa-
nych na kolory złoty, zielony i czerwony 
oraz cesarski kolor żółty. Chińską Bramę 
Ceremonialną wzniesiono w roku 2000 
i według zasad feng shui chroni ona dziel-
nicę od demonów oraz zapewnia okolicy 
szczęście i dostatek.

Pierwsi chińscy imigranci przybyli 
do Liverpoolu w połowie XIX stulecia, 
kiedy to powstał szlak handlowy łączący 
Szanghaj, Hong Kong i Liverpool, którym 
sprowadzano z Chin głównie jedwab, ba-
wełnę i herbatę. Chińscy kupcy, marynarze 
i robotnicy osiedlali się w pobliżu doków 
portowych, tworząc dzielnicę zamieszkałą 
przez ludzi jednej kultury i języka. Naj-
więcej Chińczyków żyło w Liverpoolu 
po I wojnie światowej, zakładali przeważ-
nie sklepy, restauracje i pralnie.

Podczas II wojny światowej niemiec-
kie bombowce zrównały z ziemią dziel-
nicę portową, a jej chińscy mieszkańcy 
przenieśli się w rejon Nelson Street, gdzie 
stanęła chińska brama ceremonialna, 
Duke Street, Great George Street, Upper 
Parliament Street i Berry Street. Peł-
no tu chińskich restauracji, chińskie lwy 
z brązu i mnóstwo charakterystycznych 
chińskich napisów.

Z ponad 150-letnią współpracą bliź-
niaczych miast Liverpoolu i Szanghaju 
zapoznać się można na ciekawej wysta-
wie w Muzeum Liverpoolu.

Wigilia Chińskiego Nowego Roku, 
to bardzo rodzinne święto. Z okazji nad-
chodzącego nowego roku Chińczycy ku-
pują sobie coś nowego. Tego dnia rodzina 
gromadzi się w jednym miejscu, zazwy-
czaj w domu seniorów rodu. Wspólnie 

przygotowuje się ucztę składającą się 
z tradycyjnych potraw: pierożków jiaozi, 
ciasta nian gao, ryby, kurczaka, długiego 
makaronu, dań z kapusty, potraw z pora 
i ananasa. Mają one znaczenie symbo-
liczne, kapusta oznacza rosnącą fortunę, 
a ryba kojarzona jest z bogactwem. Waż-
nym elementem chińskiej noworocznej 
wigilii jest obdarowywanie prezentami, 
a zwłaszcza pieniędzmi w czerwonych 
kopertach dzieci, seniorów oraz panien 
i kawalerów. Ważnym elementem świąt 
jest odstraszanie Niana – straszliwej be-
stii pożerającej ludzi, która przybywa 
w nocy przed Nowym Rokiem. Stąd 
w wystroju dominuje czerwony kolor, 
pojawiają się fajerwerki i ogień, które 
mając za zadanie ją odstraszyć.

Obchody Chińskiego Nowego Roku 
kończy Święto Latarni. Przypada ono 
w dniu pierwszej pełni księżyca, w pierw-
szym miesiącu nowego roku. Tradycyjnie 

przyjmuje się, że jest to 15 dzień nowego 
roku. W czasie Święta Latarni ulice ko-
lejny raz są zdobione pięknymi, kolo-
rowymi lampionami o najróżniejszych, 
często dziwnych kształtach. Mieszkańcy 
wychodzą na ulice, gdzie odbywają się 
tradycyjne tańce i parady przebierańców.

Rok Ognistego Koguta zaczął się 
28 stycznia 2017, a skończy 15 lutego 
2018 roku. Kogut w kulturze chińskiej 
jest utożsamiany z precyzją i wyrazi-
stością.

Uwaga dla podróżujących: W czasie 
chińskiego nowego roku dziesiątki mi-
lionów Chińczyków przemieszczają się 
po kraju, zatłoczone do niemożliwości 
są wszystkie środki komunikacji. W tym 
czasie lepiej nie wybierać się do kra-
jów, gdzie żyją Chińczycy, no chyba, 
że chcemy obejrzeć obchody Chińskiego 
Nowego Roku.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Chiński Nowy Rok w Liverpoolu
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Choć postęp medycyny akade-
mickiej jest ogromny, to jednak pa-
radoksalnie – w bólach kręgosłupa 
leczenie i pomoc jest niewielka. 
Środki przeciwbólowe – to walka 
z wiatrakami i bardzo małe lub żad-
ne efekty za to ogromne działania 
uboczne.

Laser, zastrzyki, blokady, maści 
– to takie samo działanie, jak dmu-
chanie w dziurawą dętkę. Podobnie 
bez sensu.

Wiele ośrodków medycznych 
w Polsce i w świecie stosuje do-
skonałą metodę usuwania bólu 
– CHIROPRAKTYKĘ. Pozwala 
ona – bez leków – likwidować bóle 
kręgosłupa, barku, szyi, rwę kulszo-
wą, drętwienie rąk, nóg.

W ośrodku medycznym NA-
TURMED wykonywane są takie 
zabiegi przez mgr Wojciecha Pa-
pajewskiego – od kilkunastu lat, 
a o jego osiągnięciach świadczą 
podziękowania w księdze wpisów. 
Jeżeli wszystkie badania lekarskie 
wykluczają inne powody bólu, a po-
twierdzają, że przyczyną dolegliwo-
ści jest kręgosłup, to nie ma sensu 
leczenie lekami – zupełnie podob-
nie, jak nie leczy się bolącego zęba 
lekami przeciwbólowymi – lecz za-
biegami u dentysty. A najlepszym 

wyjaśnieniem są wypowiedzi pa-
cjentów:

„Życie osób starszych w choro-
bie jest godne pożałowania! Lekarze 
odmawiają skierowań na badania, 
sanatorium za 2-3 lata, rehabilita-
cja za rok – tylko leki od razu! Im 
więcej, tym lepiej. Za całe życie 
uczciwej pracy i płacenia haraczu 
na ZUS człowiek jest żebrakiem! 
To ukryta EUTANAZJA! Ale Pan 
Papajewski spadł mi z nieba! Mogę 
już samodzielnie wszystko robić, 
nie być zdaną na łaskę rodziny i są-
siadów, już nie boli kręgosłup ani 
kolano!”

Wdzięczna Anna Szumińska l. 74
„Miałam zaburzenia rytmu ser-

ca, szybko się męczyłam, leki nie 
pomagały! Obserwacja w szpita-
lu, stwierdziła prawidłową funkcję 
serca. Przy wypisie lekarz podpo-
wiedział mi leczenie kręgosłupa 
w NATURMEDZIE. Myślałam, że 
sobie robi żarty! Ale spróbowałam. 
Nie uwierzyłabym, gdybym nie do-
świadczyła pomocy właśnie tu! Nie 
ma śladu arytmii, śpię doskonale 
bez leków, zniknęło zupełnie drę-
twienie rąk! Brak mi słów wdzięcz-
ności!”

Agnieszka Paradowska l. 49
„Od ponad 7 lat z bólem barku 

i kręgosłupa „jechałem” tylko na le-

kach. Bałem się operacji jak ognia. 
Ale po lekach dostałem zapaści. 
Rehabilitacja i zwykłe masaże tyl-
ko potęgowały ból. Wylądowałem 
w szpitalu – ale nie wymyślono nic 
specjalnego. O ośrodku NATUR-
MED wiedziałem od dawna, ale nie 
dowierzałem. Dopiero teraz wiem, 
że straciłem parę lat życia i zdro-
wia – przychodząc tu dopiero teraz! 
To niesamowite! Czuje się po prostu 
świetnie!”

(prosił o anonimowość l. 56)
„Pan Papajewski 

doprowadził do cof-
nięcia skoliozy u mo-
jej 14-letniej córki, 
poziom łopatek zu-
pełnie się wyrównał! 
A żadne rehabilitacje, 
masaże ani pływanie 
nie pomogły! Jestem 
zdumiona i bardzo 
wdzięczna”

Anna Mroczek 
z Otwocka

„Po leczeniu krę-
gosłupa lekami wpa-
kowałem się w cu-
krzycę i nadciśnienie! 
To przerażające! Szko-
da, że p. Papajewski 
tak późno mi się tra-
fił! Nie mam żadnego 
bólu, nawet mogę grać 
w tenisa”.

Jerzy Wasik l. 61

„Nareszcie przychodnia, do któ-
rej można się dostać, nie czekając 
miesiącami! To miejsce powinno 
być ogłoszone jako Pogotowie Prze-
ciwbólowe”.

Andrzej Osiecki l. 51

WAŻNE:
Pierwsza konsultacja – aby móc 
ustalić możliwość leczenia i prze-
ciwwskazania – JEST BEZPŁAT-
NA. Należy przynieść badania (na-
wet stare) RTG lub MR (rezonans).

Informacje i zapisy 
od poniedziałku do piątku, 

9.00 – 17.00
Tel. 604 092 007 i 22 662 49 07

Ursus – Gołąbki,
ul. Koronacyjna 15

Ośrodek Medycyny 
Manualnej i Osteopatii

NATURMED

POMOC na ból
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W Warszawie mieszka ich po-
nad 29 tysięcy. Są stałym elementem 
miejskiego ekosystemu. Spełniają 
bardzo ważne zadanie chroniąc nas 
przed gryzoniami. Kto? Koty wolno 
żyjące. Zima to dla tych zwierząt 
ciężki okres. Wspólnie możemy im 
jednak pomóc. Nie zapominajmy 
o prostych gestach.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent Warszawy, po raz kolejny 
zaapelowała do zarządców budyn-
ków, administratorów nieruchomości 
i wszystkich warszawiaków o umoż-

liwienie kotom całorocznego, swo-
bodnego dostępu do pomieszczeń 
piwnicznych. Bytowanie dzikich 
kotów w piwnicach budynków w na-
turalny sposób zapobiega obecności 
i rozmnażaniu się myszy i szczurów.

Zgodnie ze Światową Deklaracją 
Praw Zwierząt wszystkie zwierzęta 
rodzą się równe wobec życia i mają 
te same prawa do egzystencji. Polska 
ustawa „O ochronie zwierząt” naka-
zuje humanitarnie traktować wszyst-
kie zwierzęta.

Szukamy domu dla Kubusia, ko-
chanego psiaka, znalezionego w lesie 
pod Warszawą. Psiak od dłuższego 
czasu koczował w jednym miejscu, 
chodził pod sklep żebrać o jedzenie. 
Poza jedną osobą, nikt nie pochylił 
się nad losem zagłodzonego, bez-
domnego psa, który spał na śniegu. 
Udało się załatwić dla niego dom 
tymczasowy. Kubuś oceniony na ok. 
8-9 lat, drobnej budowy, sięga do 
kolana. Bardzo proludzki, wesoły. 
Nie ma w nim cienia agresji. Żyje 
w zgodzie z suczką w domu tymcza-
sowym. Waży 22 kg, odrobaczony, 
zaszczepiony. Nauczony czystości w 
domu, zostaje sam (z suczką), nie 

niszczy, grzecznie śpi na posłaniu. 
Psiak przebywa w Warszawie. Bar-
dzo pilnie szuka domu! 

Kontakt w sprawie adopcji:
Małgosia 664 923 311

14 marca br. odbędzie się II etap 
Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć 
więcej o ubezpieczeniach społecz-
nych”. Wystartują w nim trzyoso-
bowe zespoły uczniów z sześciu 
warszawskich szkół ponadgimnazjal-
nych.

Do stołecznych szkół, które za-
kwalifikowały się do II etapu konkur-
su należą: XVIII LO im. J. Zamoy-
skiego, VII LO im. J. Słowackiego, 
XLVI LO im. Czarnieckiego, XV LO 
im. N. Żmichowskiej, Zespół Szkół 
nr 42 oraz LXIV LO im. I. Wit-
kiewicza. Z całego województwa 
mazowieckiego zakwalifikowały się 
23 szkoły średnie. Najwyższą licz-
bę punktów na I etapie Olimpiady 
uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Sochaczewie.

Olimpijczycy, którzy podeszli 
do testu w I etapie Olimpiady musieli 
odpowiedzieć na 20 pytań z zakresu 
systemu ubezpieczeń społecznych 
w Polsce. Musieli wiedzieć m.in. 
jaka jest wysokość renty rodzinnej, 
świadczenia rehabilitacyjnego czy 

zasiłku pogrzebowego oraz jakie wa-
runki musi spełnić przedsiębiorca, 
żeby opłacać składki od preferencyj-
nej podstawy.

– Pytania były trudniejsze niż rok 
temu, ale po raz pierwszy konkurs 
ma rangę olimpiady, więc to zro-
zumiałe – stwierdziła Małgorzata 
Wojtczuk, nauczycielka z Zespołu 
Szkół nr 42 w stołecznym Ursusie. 
– Bardzo się cieszę i jestem dumna 
z naszych uczniów, że będą repre-
zentować szkołę na kolejnym etapie 
zmagań – dodaje.

Na podstawie wyników z II etapu 
Olimpiady zostanie wyłoniony jeden 
zespół uczniów z całego wojewódz-
twa mazowieckiego. Finał Olimpia-
dy, podczas którego rywalizować 
będzie 16 zespołów – po jednym 
z każdego województwa – odbędzie 
się 26 kwietnia br.

Listy wszystkich szkół zakwali-
fikowanych do II etapu Olimpiady 
ZUS znajdują się na stronie: http://
www.zus.pl/LekcjezZus/Strony.
aspx?id=4&page=1

Pomóżmy kotom 
przetrwać zimę

Kubuś szuka domu

Zbliża się II etap 
Olimpiady ZUS

Wciąż zadziwia mnie dość po-
wszechne myślenie o prawie autorskim – 
a mianowicie głębokie przekonanie wielu 
osób, że to co „zawieszone” w internecie, 
stanowi domenę publiczną, co w konse-
kwencji oznacza, że można z zamiesz-
czonych tam zasobów swobodnie i cał-
kowicie bezkarnie korzystać. A przecież 
na gruncie prawa autorskiego, a także 
cywilnego w ogólności, nic bardziej 
błędnego! Sposób rozpowszechniania 
utworów pozostaje bowiem w zasadzie 
bez wpływu na granice prawnoautorskiej 
ochrony. I tak jak intuicja prawnicza 
w człowieku, sprowadzająca się z re-
guły do poprawnych asocjacji na temat 
tego co wolno, a czego nie, zazwyczaj 
nie zawodzi, w przypadku sieci spro-
wadza użytkowników na niebezpieczne 
manowce.

Własne potrzeby, 
przedruk, cytat

Osoby uprawiające prawnoautorską 
samowolkę najczęściej powołują się 
na dozwolony użytek, w tej instytucji 
doszukując się usprawiedliwienia swo-
jej bezprawnej lub stojącej co najmniej 
na pograniczu prawa działalności. Do-
zwolony użytek to worek dość pojemny, 
dlatego też wymaga szczególnej uwagi. 
Zasada jest prosta i optymistyczna dla 
czyhających na okazję „sieciowych prze-
klejaczy” – w ściśle określonych przy-
padkach wolno korzystać z chronionych 
utworów bez zgody uprawnionego (zgo-
dę tę zastępuje przyzwolenie ustawodaw-
cy wyrażone w konkretnym przepisie), 
co do zasady nie płacąc za to wynagro-
dzenia. Dozwolony użytek chronionych 
utworów dzielimy na dwie kategorie: 
dozwolony użytek prywatny (osobisty) 
oraz dozwolony użytek publiczny. Pierw-
sza z tych kategorii jest często wykorzy-
stywana jako usprawiedliwienie-wytrych 
dla osób korzystających z sieci P2P. Nie-
słusznie wszak! Udostępnianie zasobów 
dysku niemożliwemu do zdefiniowania 
kręgowi osób wykracza poza przyzwo-
lenie ustawodawcy, który pozwolił nam 
dzielić się cudzą chronioną twórczością 
w kręgu rodziny i osób pozostających 
z nami w stosunkach towarzyskich.

Kolejna regulacja z zakresu do-
zwolonego użytku, mająca praktyczne 
znaczenie dla funkcjonowania praw-
noautorskiej ochrony w sieci, to art. 

25 polskiej ustawy (ustawa z 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, dalej jako „PrAut”), statu-
ujący licencję na rzecz mediów, w tym 
internetowych. Zgodnie z tym przyzwo-
leniem ustawodawcy, wolno w celach 
informacyjnych w prasie, radiu, telewi-
zji, a od 1 maja 2004 roku także w in-
ternecie rozpowszechniać: 1. już rozpo-
wszechnione sprawozdania o aktualnych 
wydarzeniach, 2. już rozpowszechnione 
artykuły na aktualne tematy politycz-
ne, gospodarcze lub religijne, chyba że 
zostało zastrzeżone, że ich dalsze roz-
powszechnianie jest zabronione, 3. już 
rozpowszechnione aktualne wypowiedzi 
i fotografie reporterskie, 4. krótkie wy-
ciągi ze sprawozdań i artykułów wska-
zanych powyżej, 5. przeglądy publikacji 
i utworów rozpowszechnionych, 6. krót-
kie streszczenia rozpowszechnionych 
utworów. Podkreślić należy, że korzy-
stanie z utworów opisanych w pkt 2 
i 3 pociąga za sobą obowiązek zapłaty 
wynagrodzenia. Już ta pobieżna anali-
za art. 25 PrAut wskazuje, że prawna 
regulacja ma się nijak do sieciowej rze-
czywistości. W tej bowiem aż roi się 
od przeklejanych z mediów informacji, 
artykułów, zdjęć reporterskich i innych 
(np. stricte archiwalnych), ale czy ktoś 
kiedyś komuś za to zapłacił? Nie są-
dzę… Faktem jest, że wydawcy prasowi 
zamierzają wziąć za przysłowiowy łeb 
proceder naruszania ich praw autorskich. 
W pierwszej kolejności ma to dotyczyć 
firm monitorujących media, z których 
zdecydowana większość ma sobie za nic 
ochronę praw autorskich, bez skrępowa-
nia prowadząc niejednokrotnie na dużą 
skalę proceder zarobkowania na cudzych 
zasobach, nie pytając przy tym upraw-
nionego o zgodę ani tym bardziej nie 
płacąc za to złotówki. W drugiej kolej-
ności może zabiorą się za niezależne 
serwisy internetowe, które w większości 
również nie przestrzegają obowiązują-
cych przepisów.

Na koniec warto jeszcze kilka słów 
poświęcić prawu cytatu. W tym zakre-
sie w sieciowej rzeczywistości również 
dochodzi do poważnych nieporozumień. 
Art. 29 PrAut, regulujący tzw. prawo cy-
tatu, zezwala na korzystanie z fragmen-
tów cudzych utworów bądź drobnych 
utworów w całości w sytuacji, gdy łącz-

nie spełnimy następujące warunki: 1. ko-
rzystamy z cudzej twórczości, tworząc 
własny utwór, 2. czerpanie to dokonywa-
ne jest w zakresie uzasadnionym celami 
cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, 
analiza krytyczna lub naukowa, naucza-
nie lub prawami gatunku twórczości. 
Oznacza to, że przeklejanie w sieci czy 
poza nią nawet fragmentów chronionych 
utworów w taki sposób, że nie mieści 
się to w ramach procesu twórczego ko-
rzystającego, nie zasługuje na ochronę 
i stanowi naruszenie praw autorskich.

Jaka sankcja?
Na koniec warto jeszcze przyjrzeć się 

z jakimi konsekwencjami powinni liczyć 
się „internetowi przeklejacze”. Sankcje, 
przewidziane w polskiej ustawie, są dość 
brutalne. W razie naruszenia autorskich 
dóbr osobistych (np. nie zamieszczenie 
pod tekstem czy zdjęciem imienia i na-
zwiska twórcy, dokonanie zmian w utwo-
rze) trzeba liczyć się z koniecznością 
zaprzestania naruszenia, usunięcia jego 
skutków (np. poprzez złożenie w me-
diach określonego oświadczenia) czy 
wreszcie – w razie zawinionego naru-
szenia – zapłacenia na rzecz uprawnio-
nego odpowiedniego zadośćuczynienia. 
Niezależnie od tych roszczeń, w razie 
naruszenia autorskich praw majątkowych 
można domagać się całego wachlarza 
roszczeń: 1. zaniechania naruszania, 
2. usunięcia jego skutków, 3. naprawie-
nia wyrządzonej szkody bądź na zasa-
dach ogólnych (poprzez wykazanie po-
niesionej szkody) bądź poprzez zapłatę 
dwukrotności stosownego wynagrodze-
nia, 4. wydania uzyskanych korzyści, 
5. zamieszczenia jednokrotnego albo 
wielokrotnego oświadczenia w prasie lub 
podania części albo całości orzeczenia 
sądu do publicznej wiadomości.

I ostatnia uwaga – poza opisaną po-
wyżej odpowiedzialnością cywilną na-
ruszanie praw autorskich w sieci czy 
poza nią rodzi również możliwość pocią-
gnięcia naruszyciela do odpowiedzialno-
ści karnej z karą pozbawienia wolności 
do lat trzech włącznie.

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria PATRIMONIUM
www.patrimonium.com.pl

Nasz prawnik radzi

Ochrona utworów w internecie (2) Informuje

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

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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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

•  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. Goldoniego 1

w lutym:
•  12 lutego (niedziela) godz. 12.30 

– „Podróżniczek – Wyprawa 
na koniec świata” Akademia Od-
krywcy im. Tony Halika. Dla dzieci 
od 4 lat. Bilety 10 zł, przedsprzedaż 
od 6 lutego

•  18 lutego (sobota) godz. 17.00 – 
Koncert legendy bigbitu Piotra Miksa 
z zespołem Wehikuł Czasu. Bilety 
20 zł, przedsprzedaż od 13 lutego

•  19 lutego (niedziela) godz. 18.00 – 
„Muzyczne podróże” koncert zespołu 
Sarakina Balkan Band pt. „Bułgarskie 
przedwiośnie”, nauka tańców bułgar-
skich, degustacja regionalnych przy-
smaków. Bilety 20 zł, przedsprzedaż 
od 13 lutego

•  22 lutego (środa) godz. 18.00 – „Spo-
tkanie z podróżnikiem Krzysztofem 
Dworczykiem – Papua Nowa Gwi-
nea”. Wstęp wolny

•  25 lutego (sobota) godz. 16.00 – Kar-
nawałowy Bielański Dancing. Bilety 
15 zł, przedsprzedaż od 20 lutego

•  26 lutego (niedziela) godz. 16.00 – 
Ostatkowy Bielański Dancing. Bilety 
15 zł, przedsprzedaż od 20 lutego

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Estrady 112

w lutym:
•  11 lutego (sobota) godz. 12.00 – 

Kocham Teatr! Opowieści z cyklu 
piernika i marcepana – spektakl narra-
cyjno-muzyczny dla dzieci Kompanii 
Artystycznej BabaBaya. Bilety 5 zł

•  13-24 lutego w godz. 10.00 – 12.00 
– Ferie z Kulturą – na wszystkie 
warsztaty wstęp wolny. Szczegóły 
na stronie www.bok-filia.eu

•  24 lutego (piątek) godz. 19.00 – Off 
na Zakręcie – Zakręcona miłość. Po-
kaz filmów niezależnych z Polski, 
Wielkie Brytanii, Bułgarii i Hiszpanii. 
Wstęp wolny

•  25 lutego (sobota) godz. 12.00 – Pra-
cownia Nic Trudnego – Uszyj Przy-
tulaka-Potworzaka – rodzinne warsz-
taty projektowania i szycia zabawek 
– przytulanek wg własnego projek-
tu. Obowiązują zapisy do 24 lutego. 
Wstęp 30 zł

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w lutym:
•  13-14 lutego (poniedziałek-wtorek) 

w godzinach otwarcia Biblioteki przy 
ul. Broniewskiego 9a – „Kartka dla 
Mojej Walentynki” – zajęcia plastycz-
ne dla dzieci

•  16 lutego (czwartek) godz. 18.00 – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży ul. Słowackiego 19a – Wieczór 
autorski ze Sławomirem Koprem, pi-
sarzem, autorem poczytnych książek 
historycznych. Podczas spotkania 
możliwość kupna książek autora

•  27 lutego (poniedziałek) godz. 15.00 
– Klub Seniora przy ul. Elbląskiej 
35 – „Rotmistrz Pilecki – Żołnierz 
Wyklęty” – wykład Michała Zarychty 
z IPN

Ogłoszenia drobne

Horoskop
od 11 do 25 lutego 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Nowe możliwości: osią-
gniesz zadowolenie na polu 
zawodowym. O zawrót gło-

wy przyprawi Cię sfera uczuciowa, tu-
taj także będzie się działo. Korzystaj 
z szans, jakie los przed Tobą stawia, ale 
bądź ostrożny i nie podejmuj pochop-
nych decyzji. Jeśli chodzi o zdrowie 
to pozostanie ono w normie, ale nie 
przemęczaj się za bardzo i relaksuj 
kiedy masz na to czas.

RYBY (19 II – 20 III)
Nie siedź zamknięty w czte-
rech ścianach, lecz wyjdź 
naprzeciw miłości. Szukaj 

dogodnych rozwiązań tam, gdzie warto 
się za nimi rozglądać. Nie trać czasu 
na zbędne działania, jeśli z góry wiado-
mo, że nie przyniosą nic dobrego. Być 
może pojawi się szansa zarobienia do-
datkowych pieniędzy, miej oczy otwar-
te, lecz wszelkie propozycje przyjmuj 
z rozwagą.

BARAN (19 II – 20 IV)
Stały optymizm powinien 
stać się Twoim nieodłącz-
nym towarzyszem. Szkoda, 

że na razie tak nie jest, bo zdecydowa-
nie łatwiej by Ci się żyło i funkcjono-
wało. Będąc pozytywnie nastawionym 
do życia odnajdziesz w nim więcej do-
brych stron, a może i miłość, której tak 
pragniesz. Bądź gotów na nowe wyzwa-
nia i spełniaj swoje marzenia.

BYK (21 IV – 21 V)
Trochę trudności, ale jeśli 
tego zapragniesz, szybko 
powrócisz do równowagi. 

Pojawi się zmęczenie fizyczne, dlatego 
odpoczywaj tak często, jak możesz so-
bie na to pozwolić. W pracy bądź czuj-
ny, ktoś może chcieć Cię zdenerwować, 
nie działaj pod wpływem chwili, nie 
wszczynaj awantur, bo potem wszystko 
obraca się przeciwko Tobie. Zachowaj 
spokój.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Pozwól innym korzystać 
ze swoich doświadczeń. Pew-
ne rzeczy jednak pozostaw 

tylko dla siebie. Nie lękaj się podej-
mować nowych wyzwań, bo doskonale 
sobie z nimi poradzisz, wzbogacając 
siebie i zapewniając sobie rozwój. 
Choć w miłości i na wojnie wszyst-
kie chwyty dozwolone, zawsze działaj 
zgodnie ze swoim sumieniem.

RAK (22 VI – 22 VII)
Odkrywaj nowe drogi i ko-
lejne tajemnice życia, wzbo-
gacisz dzięki temu swoje 

wnętrze. Pamiętaj, że jedna sprawa 
ma zawsze wiele różnych stron, warto 
zasięgnąć opinii innych osób, by spoj-
rzeć na wszystko z innej perspektywy. 
Zawodowo znacznie się rozwiniesz, 
jeśli dasz sobie szansę zdobywania no-
wych umiejętności. Zdrowie w normie.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Czasem warto pozwolić 
wydarzeniom biec ich wła-
snym torem, nie wymusza-

jąc zmian. Pozwól życiu pozytywnie 
Cię zaskoczyć. Nie musisz, ani nawet 
nie powinieneś nad wszystkim trzy-
mać kontroli. Pamiętaj o swojej ro-
dzinie, najbliższych osobach, daj im 
ciepło i wsparcie, którego od Ciebie 
potrzebują. Żeby brać, trzeba także 
dawać.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Bądź wdzięczn za to, co otrzy-
mujesz od życia. Bywa, że 
nie zauważasz małych rze-

czy, a one też mogą cieszyć. Nadchodzi 
właśnie moment kiedy zaczniesz pełniej 
wykorzystywać swoje umiejętności, ta-
lenty. Nie powinnaś pozwolić im się 
marnować. Szczęście przychodzi cza-
sem niespodziewanie i odnajduje się 
tam, gdzie się go nie spodziewamy.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Ktoś zaoferuje Ci pomoc 
w załatwieniu trudnej spra-
wy, więc nie odrzucaj jego 

uprzejmości. Pewnie, że chciałoby się 
samemu, ale przelicz zamiary na moż-
liwości. W pracy znajdziesz zadowole-
nie, a w miłości coś Cię miło zaskoczy 
i znów będziesz miał powody do rado-
ści. Zadbaj o zdrowie, bo musisz mieć 
również siły do działania.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Przed Tobą czas bardzo 
intensywny. Zbieraj siły 
i pokaż na co Cię stać. An-

gażuj się na tyle, na ile jesteś w stanie 
udźwignąć ciężar obowiązków. Nie 
rezygnuj z kontaktów towarzyskich, 
mogą okazać się doskonałym sposo-
bem na relaks i oderwanie od szarej 
niekiedy rzeczywistości. Zrób niezbęd-
ne badania, żeby upewnić się, ze Twoje 
zdrowie w porządku.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Miłość krąży wokół Cie-
bie, pozwól się jej porwać, 
nie wzbraniaj się przez jej 

działaniem. Zastanów się także, czy 
nie potrzebujesz jakiś zmian w sferze 
zawodowej, może warto rozejrzeć się 
za dodatkowym zajęciem przynoszącym 
zyski finansowe. Wiele możesz osiągnąć 
tylko zacznij działać. Uwolnij energię, 
która w Tobie drzemie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Zastanów się, czy minione 
wydarzenia nie odcisnęły 
zbyt dużego śladu na teraź-

niejszości. Z tego względu może za bar-
dzo wracasz do przeszłości, zamiast 
skoncentrować się na tym, co w tej 
chwili się dzieje. Więcej zyskasz od-
rzucając mroki przeszłości. W pracy 
miej ograniczone zaufanie do współ-
pracowników. Zdrowie – bez większych 
problemów. 
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) uściski; 7) blat szkolnej ławki; 9) mały nóż chirurgiczny; 10) moż-
na go bić bezkarnie; 12) panowanie; 14) taka może być rzepa; 16) melancholik; 
19) tupot; 21) np. nicią lub tajemnicą; 22) grecki rozbójnik; 23) zanik początkowej 
części wyrazu.

Pionowo: 1) szczelina; 2) miasto w Rosji; 3) najwybitniejszy mówca; 4) odezwa; 
5) Ewelina – polska piosenkarka; 6) ważna w biustonoszu; 11) cecha orientu; 
13) kruszenie; 15) hycel; 17) talerzyk na frytki; 18) miejsce gry aktorów; 20) jed-
nostka masy.



 Planujesz wydarzenie kulturalne 
 na Bielanach?
 Chcesz zaprosić mieszkańców?
 Zastanawiasz się, jak dotrzeć 
 do grona odbiorców?
 Skorzystaj z platformy: 
 bielanypogodzinach.pl

JAK TO ZROBIĆ?
Krok 1: wejdź na stronę bielanypogodzinach.pl
Krok 2: zarejestruj się
Krok 3: zgłoś imprezę

Zgłoszone przez Ciebie wydarzenie musi mieć charakter ogólnodostępny.

Portal prowadzony przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

bielanypogodzinach.pl

Chcesz być na bieżąco?
Chcesz wiedzieć, co dzieje się na Bielanach?

Chcesz mieć dostęp do pełnego przeglądu wydarzeń?

Wejdź na stronę: 
www.bielanypogodzinach.pl

Znajdziesz tam informacje m.in. 
o najnowszych wydarzeniach: 

kulturalnych, sportowych, 
dla dzieci, dla dorosłych 

i dla seniorów


