
Zarówno zarząd dzielnicy, jak 
i wszyscy bielańscy radni zajęli ne-
gatywne stanowisko wobec projektu 
obsługi komunikacyjnej dla nierucho-
mości gruntowej przy ul. Gąbińskiej 
proponowanego przez Bouygues Im-
mobilier Polska Sp. z o.o. Niekorzyst-
ną dla inwestora opinię uzasadniono 
troską o bezpieczeństwo mieszkańców 
(szczególnie dzieci i osób starszych), 
dbałością o warunki i jakość ich życia 
oraz koniecznością uwzględnienia licz-
nych protestów mieszkańców.

Deweloper stara się o pozytywną 
opinię w sprawie projektu, ponieważ 
jest mu ona niezbędna do uzyskania 
decyzji o warunkach zabudowy dla tej 
nieruchomości, bowiem planuje tu wy-
budować 11-kondygnacyjny budynek. 
Do nieruchomości nie ma dojazdu, 
dlatego deweloper stara się o zloka-
lizowanie drogi o szerokości 9,5 m. 
We wskazywanym miejscu znajduje się 
już 3-metrowy ciąg pieszy i dla miesz-
kańców stanowi on jedyny szlak pieszy 
do przystanków komunikacji miejskiej, 
metra, placówek handlowych oraz bez-
pieczne dojście do przedszkola i szkół 
oraz kompleksu sportowego.

W uzasadnieniu przypomniano, 
że bielański wydział infrastruktury 
już dwukrotnie negatywnie opiniował 
realizację tej inwestycji w zakresie 
obsługi komunikacyjnej, polegającej 
na zlokalizowaniu w pobliżu budyn-
ków mieszkalnych tak szerokiej drogi 
dojazdowej.

Sprzeciw wobec dogęszczaniu osie-
dla Słodowiec i zabudowy o znacznej 
wysokości przy Zespole Szkół nr 51 
im. I. Domeyki przy ul. Staffa wyraził 
też tutejszy wydział architektury i bu-
downictwa.

Negatywne stanowisko wobec pro-
jektu zajął także zarząd nauczyciel-
skiej Spółdzielni Budowlano-Mieszka-
niowej Przedwiośnie, który w imieniu 
mieszkańców przedstawił argumenty 
o zwiększeniu uciążliwości warun-
ków zamieszkania, zagrożeniu bezpie-
czeństwa mieszkańców, w tym tych 
najmłodszych, korzystających z placu 
zabaw i alei spacerowej, a także o naru-
szeniu infrastruktury sąsiednich działek 
przez ciężki sprzęt wykorzystywany 
do robót budowlanych.

(PON)

Jak co roku, pod tablicą na budynku 
przy ul. Słowackiego 38/46, informują-
cą, że tam właśnie mieszkał Bronisław 
Pietraszewicz „Lot”, żołnierz owianego 
legendą „Parasola”, dowódca zamachu 
na Kutscherę, dowódcę SS i policji 
na dystrykt warszawski, odbyła się uro-
czystość złożenia kwiatów.

W wydanym przez dzielnicę prze-
wodniku po miejscach pamięci na Żo-
liborzu o „Locie” można przeczytać 
m.in.: „Od początku okupacji dzia-
łał w konspiracji. Służył w Szarych 
Szeregach, brał udział w akcjach ma-
łego sabotażu organizacji ‘Wawer’, 
a następnie w akcjach zbrojnych grup 
szturmowych. Był inicjatorem i wy-
konawcą akcji megafonowej na pl. 
Wilsona, podczas której z niemieckich 

szczekaczek popłynął Mazurek Dą-
browskiego. W listopadzie 1943 roku 
objął dowództwo 1. Plutonu oddziału 
dywersji bojowej Kedywu Komendy 
Głównej AK „Agat” (od stycznia 1944 
„Pegaz”, od maja 1944 batalion „Pa-
rasol”). W akcji „Kutschera” 1 lute-
go 1944 debiutował jako dowódca. 
Pierwszy też oddał strzały do Fran-
za Kutschery. Akcja zakończyła się 
powodzeniem, jednak ciężko ranny 
Pietraszewicz zmarł w szpitalu 4 lu-
tego. Pośmiertnie został awansowany 
do stopnia podporucznika oraz odzna-
czony Krzyżem Srebrnym Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari”.

Była to jedna z najgłośniejszych 
i najsprawniej przeprowadzonych akcji 
bojowych Armii Krajowej w okupo-

wanej Warszawie. W tym roku 1 lu-
tego, w 73 rocznicę tego wydarzenia, 
środowisko żołnierzy AK „Parasol”, 
kultywując pamięć zarówno o przebie-
gu akcji, jak i o jej uczestnikach, zło-
żyło kwiaty w miejscach związanych 
z akcją. Pierwsze wieńce, jak co roku, 
złożono przy pamiątkowym kamieniu 
w Alejach Ujazdowskich 23, upamięt-
niającym miejsce zamachu, kolejne 
w ośmiu innych punktach Warszawy, 
wyznaczających łańcuch zdarzeń zwią-
zanych z przebiegiem akcji. Jednym 
z nich jest tablica „Lota” na Żolibo-
rzu. W imieniu mieszkańców dzielni-
cy kwiaty złożył Grzegorz Hlebowicz, 
zastępca burmistrza Żoliborza, a także 
młodzież, mieszkańcy i delegacja .No-
woczesnej.

5 lutego w sali widowiskowej bie-
lańskiego ratusza odbył się pierwszy 
poranek muzyczny z cyklu „Rozśpie-
wane SMYki w świecie MUzyki”. 
Wzięło w nim udział ponad 100 dzieci! 
Było wspólne śpiewanie piosenki, na-
pisanej specjalnie na tę okazję, zaba-
wy rytmiczne i ruchowe, nauka pojęć 
muzycznych, a wszystko przez zabawę 
pełną radości i dobrej energii.

Gośćmi spotkania byli znakomita 
skrzypaczka Izabela Jaskólska-Stań-
czak, pianistka Khrystyna Bulyhina 

oraz młoda artystka, uczennica Spo-
łecznej Szkoły Muzycznej im. W. 
Lutosławskiego, Marta Robak. Kon-
cert edukacyjny poprowadziła Kamila 
Lewicka, która stworzyła ten autorski 
program umuzykalniania przez za-
bawę.

Wszystkim rodzicom, a przede 
wszystkim dzieciom, dziękujemy za tak 
liczny udział. Byliście wspaniali! Cykl 
9 poranków muzycznych rozpoczę-
ty! Na kolejne spotkanie zapraszamy 
19 marca o godz. 11.00.
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Nie dla nowej drogi

Rozśpiewane SMYki 
w świecie MUzyki 

Na Żoliborzu

Pamiętamy o „Locie” 

Przedstawiona na lutowej sesji rady 
Bielan pełna i szczegółowa informa-
cja zarządu dzielnicy odnośnie nowej 
struktury bielańskiej oświaty, zaprezen-
towana w obecności dyrektorów szkół, 
których dotyczą zmiany, została zaak-
ceptowana przez radnych. 

Na wydatki związane z planowany-
mi zmianami w I etapie w 2017 roku 
Bielany przeznaczą ponad 3,9 mln zł. 
W nowym roku szkolnym 2017/18, 
w wyniku przekształcania gimnazjów, 

zostaną utworzone w dzielnicy dwie 
nowe szkoły podstawowe. 

Pierwsza podstawówka powstanie 
przy ul. Tołstoja, w siedzibie Gimna-
zjum nr 74 funkcjonującego w Zespole 
Szkół nr 49. Druga, przy ul. Przyby-
szewskiego 45, zostanie utworzona w 
wyniku przekształcenia samodzielnego 
Gimnazjum nr 72 z oddziałami dwuję-
zycznymi.

Podczas sesji pozytywnie zaopinio-
wano w ramach zmian budżetowych 

przyznanie dzielnicy dodatkowych 450 
tys. zł z biura edukacji miasta na przy-
stosowanie tych placówek dla młod-
szych dzieci. Środki te przeznaczone  
zostaną na dwa nowe zadania inwesty-
cyjne – budowę dwóch placów zabaw 
(225 tys. zł każdy) na terenie dwóch 
likwidowanych gimnazjów: nr 72 przy 
ul. Przybyszewskiego i nr 74 przy 
ul. Tołstoja. 

(PON)

Na Bielanach

Szkolne place zabaw
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Rada Żoliborza pozytywnie zaopi-
niowała zaproponowane przez zarząd 
zmiany budżetowe. W planie docho-
dów wnioskowano o blisko 7,5 mln zł 
zwiększenia ze środków wyrównaw-
czych z budżetu miasta. Większość 
z nich, bo prawie 6,7 mln zł stanowić 
mają wpływy ze sprzedaży nierucho-
mości gruntowych. Kolejne prawie 
438 tys. zł to niewykorzystane środki 
z 2016 roku, które przywrócono na wy-
datki majątkowe, a pochodząca także 
z ub. roku kwota ponad 164 tys. zł, 
w tym roku zapewni w ramach pro-
gramu Unii Europejskiej Erasmus+ 
realizację projektów „Klucze do przy-
szłości” w Szkole Podstawowej nr 65 
oraz „Sport i nauka” i „Innowacyjny 
staż zagraniczny w krajach UE szansą 
na lepszy start w dorosłość młodzieży” 
w Zespole Szkół Elektronicznych i Li-
cealnych.

Zumba dla licealistów
W wydatkach bieżących wniesio-

no o ponad 900 tys. zł zwiększenia, 
z którego większa część, bo prawie 
664 tys. zł przeznaczona zostanie 
na odszkodowania dla osób prawnych. 
Kolejne 164 tys. zł będzie przekazane 
na realizację ww. unijnych programów 
edukacyjno-oświatowych. Niewy-
korzystane 22 tys. zł zostanie prze-
niesione na organizację zajęć zumby 
w I Liceum Ogólnokształcącym przy 
ul. Felińskiego 15. Wynagrodzenia dla 
pracowników urzędu za nadgodziny 
za pracę nad zmianami ustroju szkol-

nego w kwocie 88 tys. zł pochodzić 
będą z rezerwy biura edukacji miasta.

Budowa centrum lokalnego
W wydatkach majątkowych wnios- 

kowano o 7 mln zł zwiększenia, które 
niemal w całości będzie przeznaczone 
na inwestycje oświatowe. 6 mln zł z tej 
kwoty zostanie skierowane na rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej nr 65 przy 
ul. Mścisławskiej 1, której pierwszym 
etapem będzie nabycie prawa użytko-
wania wieczystego gruntu o pow. po-
nad 3,6 tys. m kw. wraz z własnością 
zlokalizowanych na nim budynków 
przy ul. Potockiej 3.

Po przywróceniu niewykorzysta-
nych środków ubiegłorocznych zwięk-
szono plany wydatków w innych zada-
niach oświatowych. W Zespole Szkół 
przy ul. Felińskiego 13 kwota ponad 
309 tys. zł pozwoli na kontynuację ter-
momodernizacji budynków i dokończe-
nie wymiany instalacji c.o. Przywróco-
ne z przebudowy części mieszkalnej 
Przedszkola nr 109 przy pl. Henkla 
50 tys. zł wykorzystane zostanie na ro-
boty budowlane, a 6,6 tys. zł na przy-
łączenie miejskiej sieci ciepłowniczej 
do budynku szkoły nr 65. Przeniesiona 
z zeszłorocznego budżetu kwota ponad 
8 tys. zł z budowy zespołu przed-
szkolno-żłobkowego przy ul. Rydygie-
ra 8 będzie przeznaczona na zakup 
wyposażenia dla tej placówki, a blisko 
20 tys. zł wspomoże przebudowę sys-
temu ozonowania wody w budynku 
pływalni OSiR przy ul. Potockiej.

Zeszłoroczne oszczędności z mo-
dernizacji i rozbudowy sieci tele-infor-
matycznej urzędu przeznaczone zostaną 
na rozszerzenie tego zadania, a nowym, 
wprowadzonym na dokumentację pro-
jektowo-kosztorysową do tegoroczne-
go budżetu na kwotę 100 tys. zł i kon-
tynuowanym w 2018 roku, ma być 
budowa centrum lokalnego przy pl. 
Grunwaldzkim. W ramach I etapu tego 
zadania, opiewającego na 1,3 mln zł, 
finansowanego przez biuro rozwoju 
gospodarczego miasta, wybudowane 
będzie wielofunkcyjne boisko, pawilon 
klubokawiarni, place rekreacyjne dla 
dzieci i dorosłych, oświetlenie parkowe 
i wykonana aranżacja zieleni.

Droższa toaleta
Gdy po odebraniu pod koniec ub. 

roku dokumentacji projektowej okazało 
się, że kosztorys inwestorski na budo-
wę nowej toalety w parku Żeromskiego 
opiewa na kwotę wyższą niż środki 
zarezerwowano na ten cel w tym roku, 
wnioskowano, by do zaplanowanych 
prawie 324 tys. zł dołożyć dodatkowe 
24,5 tys. zł, aby umożliwić realizację 
tej inwestycji.

W celu wykonania projektu „Zieleń 
i rekreacja na Żoliborzu Południowym” 
niezbędne stało się zwiększenie wy-
datków o 13,5 tys. zł na dokumentację 
zamienną, aby przenieść małą archi-
tekturę, która kolidowałaby z budową 
zespołu szkolno-przedszkolnego przy 
ul. Anny German.

(PON)

Marymonckie osiedle Grossów 
to teren między Trasą AK, ulicami 
Mickiewicza, Potocką, Bieniewicką 
i Gdańską o zabytkowym charakterze 
architektonicznym, z przedwojennym 
kościołem Matki Bożej Królowej Pol-
ski, zabudową jednorodzinną oraz do-
puszczeniem nieuciążliwych usług.

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego został dla tego terenu 
uchwalony przez radę gminy Warsza-
wa–Centrum w 2001 roku. Przyjęte 
wówczas ustalenia w istniejącym obec-
nie stanie prawnym ograniczają wyko-
nywanie prawa własności przez wła-
ścicieli nieruchomości, w międzyczasie 
bowiem nastąpiły istotne zmiany w po-
wszechnie obowiązujących przepisach, 
na podstawie których można się ubie-
gać o pozwolenie na budowę. Z tego 
powodu miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla osiedla Gros-
sów, z uwagi na procedurę odbiegającą 
w dacie jego uchwalenia od aktualnych 
wymogów tego typu aktów prawnych, 
nie posiada istotnych elementów, które 
są wymagane dla planów miejscowych 
w obecnym stanie prawnym. Ubogi 
jest w nim zwłaszcza słownik pojęć, 
który nie definiuje zwrotów używanych 
w tekście planu, co skutecznie ograni-
cza możliwości inwestycyjne.

Stanowisko
Rada Żoliborza korzystając z prze-

pisów pozwalających jej co najmniej 
raz w czasie kadencji podjąć uchwałę 
w sprawie aktualizacji planów miejsco-
wych w przypadku uznania ich za nie-

aktualne, na lutowej sesji podjęła nastę-
pujące stanowisko w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedla Grossów:

„Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców Żoliborza spotyka-
jących się z ograniczeniami w zakresie 
zagospodarowania nieruchomości po-
łożonych na terenie osiedla Grossów, 
wynikającymi z niekorzystnych zapi-
sów obowiązującego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Grossów, wskazane jest pod-
jęcie działań zmierzających do zmiany 
ww. planu.

Wnioskujemy o następujące zmia-
ny:

1) zmiana paragrafu 18 ww. planu, 
dla nieruchomości położonej przy ul. 
Mickiewicza 53, który ustala przezna-
czenie podstawowe zabudowy usług, 
handlu, biur, administracji. Obiekt 
istniejący – kontynuacja użytkowania 
z dopuszczeniem modernizacji – moż-
liwość rozbudowy, nadbudowy z roz-
szerzeniem funkcji,

2) zmiana paragrafu 19 – ustale-
nia dla jednostki terenowej o symbolu 
UH (pawilon handlowy przy ul. Po-
tockiej 14), który dopuszcza wyłącz-
nie modernizację istniejącego obiektu 
handlowego – rozbudowa, nadbudowa, 
ewentualna rozbiórka z dopuszczeniem 
budowy nowego obiektu o szerokich 
funkcjach,

3) zasadne jest również rozważenie 
zmian w ustaleniach szczegółowych 
na terenie istniejącej pętli tramwajowej 

– likwidacja uciążliwej dla okolicznych 
mieszkańców pętli z przedłużeniem 
tras tramwajowych na Bielany,

4) zmiana ustaleń paragrafów 20 
i 21 dla terenu szkoły specjalnej po-
łożonej przy ul. Paska 10 (Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9) 
oraz jednostki UP/2 – rozbudowa, nad-
budowa oraz inne dopuszczalne zmiany 
w terenie,

5) zmiana paragrafu 22 w zakre-
sie przeznaczenia i ustaleń dla nie-
ruchomości położonej przy ul. Paska 
21 – zmiana przeznaczenia na bardziej 
ogólne funkcje publiczne bądź na cele 
mieszkalne,

6) wskazana jest zmiana ustaleń 
dotyczących zapewnienia odpowied-
niej liczby miejsc postojowych na te-
renie własnej działki, tj. paragrafu 31 
planu – miejsca postojowe powinny 
być zapewnione również w przypad-
ku rozbudowy, nadbudowy czy zmiany 
sposobu użytkowania części obiektów 
na inne cele,

7) zmiany paragrafu 9 w zakresie 
ustaleń szczegółowych dla jednostek 
terenowych MJ/1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12 
o przeznaczeniu podstawowym pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną”.

Zaproponowane zmiany mają 
na celu stworzenie takich warunków 
zagospodarowania nieruchomości po-
łożonych na terenie objętym ustalenia-
mi planu, aby istniejąca i projektowana 
zabudowa w sposób harmonijny i este-
tyczny wprowadzała ład przestrzenny 
na tym terenie.

(PON)

Zmiany budżetowe

Na Żoliborzu

Przyszłość osiedla Grossów

Mężczyznę posiadającego susz ro-
ślinny zatrzymali policjanci z Bielan. 
Tomasza S. zdradził zapach marihu-
any, którą palił na klatce schodowej. 
Mężczyzna odpowie teraz za posiada-
nie i udzielanie środków odurzających. 
Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Mundurowi z Bielan zostali poin-
formowani, że na jednej z klatek scho-
dowych przy ulicy Klaudyny dwóch 
młodych mężczyzn pali marihuanę. Po-
licjanci z wydziału prewencji udali się 
pod wskazany adres. Na jednej z kla-

tek zastali dwóch młodych mężczyzn 
i poczuli charakterystyczny zapach 
marihuany. Tomasz S. przyznał się, 
że susz roślinny, który miał przy sobie 
należy do niego. Mężczyzna został za-
trzymany, a narkotyki zabezpieczone. 
Badanie wykazało, że zabezpieczony 
susz to marihuana, której posiadanie 
jest zabronione.

Tomasz S. już usłyszał zarzuty 
za posiadanie środków odurzających 
i udzielanie ich. Teraz grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z bielańskiej komendy 
prowadzą postępowanie w sprawie 
oszustwa metodą „na policjanta”, 
do którego doszło 23 stycznia 2017 r. 
Funkcjonariusze z wydziału docho-
dzeniowo-śledczego proszą o kontakt 
wszystkie osoby, które rozpoznają 
mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają 
informacje na jego temat.

Tego dnia pokrzywdzona przeka-
zała 40 000 złotych nieznanemu męż-
czyźnie na ulicy Kasprowicza. Męż-
czyzna działał metodą „na policjanta” 
podając się za funkcjonariusza CBŚP. 
Na podstawie rysopisu podanego przez 
pokrzywdzoną został sporządzony jego 
portret pamięciowy.

Na wszelkie informacje czekamy 
przez całą dobę przy ul. Żeromskiego 
7. Można także zgłosić się do naj-
bliższej jednostki policji lub przekazać 
informacje na nr tel. (22) 603-32-10, 
(22) 603-71-55, (22) 603-71-56, na nu-
mer alarmowy 997 lub 112.

Informacje można także przesyłać 
za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na adres: oficer.prasowy.krp5@ksp.
policja.gov.pl

Sprawę prowadzi st.asp. Dorota 
Szpakowska.

Odpowie za marihuanę

Poszukujemy oszusta 

KRONIKA KRYMINALNA

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
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Władze Bielan, chcąc uhonorować 
związane z dzielnicą i zasłużone dla 
niej osoby, zamierzają imieniem jed-
nej z takich osób nazwać skwer zloka-
lizowany pomiędzy ulicami Lisowską 
i Antoniego Fontany, po obu stronach 
ul. Efraima Schroegera.

Nadesłany do zaopiniowania pro-
jekt uchwały Rady Warszawy propo-
nował, aby patronem tego miejsca zo-
stał Józef Pius Dziekoński. To żyjący 
w latach 1844-1927 znany architekt, 
projektant licznych kościołów, w tym 
10 warszawskich, m.in. św. Stanisława 
i św. Floriana. Z wnioskiem o jego 
upamiętnienie wystąpiła grupa 15 
mieszkańców, popartych przez arcy-
biskupa warszawsko-praskiego, Hen-
ryka Hosera.

Pod koniec ub. roku pozytywnie 
zaopiniowała tego patrona komisja ds. 
nazewnictwa miejskiego, a negatyw-
nie zespół nazewnictwa miejskiego, 
podobnie jak większość bielańskiej 
rady, której zdaniem Józef Pius Dzie-
koński nie zasłużył na uhonorowa-
nie nazwaniem jego imieniem skweru 
na Bielanach.

W tej sytuacji komisja samorzą-
dowa zaproponowała, aby skwerowi 
nadać imię Maryny Falskiej, wybit-
nej pedagog, społecznika, założyciel-
ki domu dziecka „Nasz Dom”, która 
trwale wpisała się w historię i ży-
cie społeczne Bielan, czym zasłużyła 
na szczególne upamiętnienie.

Uznano, że nadanie nazwy skwe-
rowi będzie wyrazem szacunku miesz-
kańców dzielnicy dla zasług Falskiej 

dla bielańskiej społeczności, szczegól-
nie dzieci.

Pomagała każdemu dziecku
Falska, urodzona jako Maria Ro-

gowska w 1877 roku w Dubnie Podla-
skim w rodzinie szlacheckiej, młodość 
spędziła w Warszawie i Łodzi, gdzie 
studiowała pedagogikę. Aktywnie 
działała na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości, prowadzi-
ła działalność społeczną i kulturalną 
wśród robotników. Za prowadzenie 
nielegalnej drukarni PPS była wię-
ziona wraz z Józefem Piłsudskim, 
a w 1905 roku aresztowana i zesłana 
w głąb Rosji.

Lata 1917-1918 spędziła w Kijo-
wie, gdzie prowadziła internat dla pol-
skich dzieci i młodzieży. Spotkała się 
tam z Januszem Korczakiem i wdroży-
ła w swojej placówce jego metodykę, 
opartą na wychowaniu internatowym, 
która bazowała na tworzeniu więzi 
emocjonalnych i poczuciu wspólnoty.

Po powrocie do Polski w 1918 
roku, Maryna Falska pracowała z ra-
mienia Ministerstwa Opieki Społecz-
nej jako wizytator zakładów opiekuń-
czych.

W 1919 roku wspólnie z Januszem 
Korczakiem i Marią Podwysocką za-
łożyła w Pruszkowie wzorcowy siero-
ciniec i zakład wychowawczy „Nasz 
Dom”. Do sierocińca trafiały dzieci 
robotników, którzy polegli na wojnie. 
Z czasem do placówki przyjmowa-
no także sieroty społeczne, bo Falska 
pomagała każdemu potrzebującemu 
dziecku.

Od 1921 roku opiekę nad siero-
cińcem objęło Towarzystwo „Nasz 
Dom”, a patronat nad nim sprawowa-
ła Aleksandra Piłsudska. Ze składek 
Towarzystwa został zakupiony plac 
na warszawskich Bielanach, na któ-
rym w latach 1927-29 wybudowano 
nowy budynek sierocińca.

W okresie II wojny światowej 
Falska ukrywała kilkoro żydowskich 
dzieci i odnowiła kontakty z Korcza-
kiem, chcąc pomóc mu w ucieczce 
z getta. W styczniu 1943 roku, w spe-
cjalnej skrytce w budynku „Naszego 
Domu” na Bielanach ukryła maszy-
nopis pamiętnika Korczaka. Zmarła 
nagle 7 września 1944 roku. Tego 
dnia Niemcy nakazali ewakuację 
sierocińca do obozu przejściowego 
w Pruszkowie.

90-lecie domu dziecka
W skierowanym do władz miasta 

stanowisku, przyjętym większością 
13 głosów przy 11 wstrzymujących 
się opozycji, rada Bielan wyraziła 
wolę nadania nazwy „Skwer imienia 
Maryny Falskiej” jako wyraz uznania 
dla dorobku nowej patronki na rzecz 
dzieci i mieszkańców Bielan, wśród 
których są również wychowankowie 
tego domu. Będzie to także wspa-
niałe uhonorowanie 90. rocznicy roz-
poczęcia budowy funkcjonującego 
do dziś bielańskiego domu dziecka 
nr 1 w al. Zjednoczenia 34, znajdują-
cego się w bliskiej odległości od skwe-
ru, której inicjatorem była Falska.

(PON)

Bielański Ośrodek Kultury po raz 
dwudziesty organizuje Przegląd Ze-
społów Teatralnych, od 2008 roku zna-
ny pod nazwą „Teatralia”. W tym roku 
do udziału w jubileuszowym przeglą-
dzie zapraszamy, oprócz dziecięcych 
i młodzieżowych grup teatralnych, 
również amatorskie zespoły dorosłych.

Zgłoszenia przyjmowane są 
do 4 kwietnia, a przegląd zakwali-
fikowanych zespołów odbędzie się 
w dniach 27-29 kwietnia. Uroczysty 
finał nastąpi 24 maja.

O jubileuszu
Lubimy świętować jubileusze, 

bo jest to czas wspomnień, analiz, 
podsumowań. W tym roku obchodzić 
będziemy 20-lecie Przeglądu Zespo-

łów Teatralnych „Teatralia 2017”, 
który wywodzi się od Bielańskie-
go Przeglądu Teatralnego. Przegląd 
od początku cieszył się dużą popular-
nością, zespoły teatralne chętnie się 
zgłaszały, choć kiedyś nie było tak 
dobrych warunków jak obecnie, a o ta-
kich światłach, efektach specjalnych, 
czy chociażby miękkich fotelach jakie 
mamy teraz, wtedy można było je-
dynie pomarzyć… Mimo to, co roku 
gościliśmy dzieci i młodzież, które 
rozwijały swoje teatralne pasje i przez 
dwa dni w naszym ośrodku trwało nie-
ustające święto teatru. Co roku poziom 
prezentacji wzrastał, a „Teatralia” wy-
szły swym zasięgiem poza dzielnicę, 
a nawet Warszawę. Przez lata impreza 
ewoluowała, dojrzewała, aż przybra-

ła ostatecznie obecną nazwę i formę. 
Miło nam było przez te wszystkie 
lata współpracować ze wspaniałymi 
znawcami teatru, ludźmi zaangażowa-
nymi w promowanie działań teatral-
nych m.in. Danutę Owsińską, Ilonę 
Kuśmierską, Annę Dziedzic, Marka 
Frąckowiaka, Gerarda Położyńskiego 
i Andrzeja Brzeskiego.

Jako organizatorzy cieszymy się, 
że „Teatralia” zostały zauważone 
i objęte patronatem warszawskich 
teatrów oraz patronatem burmistrza 
Bielan, ale jeszcze bardziej cieszy 
nas fakt, że impreza nie traci na war-
tości, że trwa. Najważniejsze, że są 
jeszcze wspaniali instruktorzy, na-
uczyciele, rodzice, którzy pielęgnują 
i zachęcają do zabawy w teatr, że 
pozwalają dzieciom i młodzieży re-
alizować swoje marzenia, rozwijać 
talenty, nie bacząc na aktualną modę 
czy trendy. Ci młodzi ludzie są prze-
ciwwagą dla świata wirtualnych gier, 
uwielbiają grać z ludźmi i dla realnej 
publiczności i to jest bardzo budują-
ce. To młode pokolenie miłośników 
teatru jest nadzieją na kontynuowanie 
takiego projektu, jakim jest Prze-
gląd Zespołów Teatralnych „Teatra-
lia”. Serdecznie zapraszamy zarówno 
do udziału, jak również do oglądania 
spektakli. Każdy może być jurorem, 
wystarczy przyjść i przenieść się 
w inny świat za sprawą młodych 
i zdolnych aktorów.

Na lutowej sesji rada Bielan jedno-
głośnie podjęła stanowisko w sprawie 
zmiany nazwy stacji metra Młociny 
na Młociny-Huta. Tym samym rada 
poparła wniosek byłych i obecnych 
pracowników Huty oraz wielu miesz-
kańców Warszawy o zmianę nazwy 
stacji. Dla nich nazwa ostatniej, pół-
nocnej stacji pierwszej linii warszaw-
skiego metra była niepełna i przez lata 
domagali się jej zmiany.

Stacja jest usytuowana pod skrzy-
żowaniem ul. Kasprowicza i ul. Nocz-
nickiego, w bezpośrednim sąsiedztwie 
zakładu produkcyjnego, który obecnie 
nosi nazwę Huta Arcelor Mittal War-
szawa i obchodzi w tym roku jubileusz 
60-lecia nieprzerwanej produkcji.

Warszawska Huta jest dziś jednym 
z najnowocześniejszych zakładów me-
talurgicznych w Europie i największym 
pracodawcą na Bielanach.

Pierwsza linia metra nie mogłaby 
powstać bez Huty. Jej przebieg wy-
tyczono już w latach 50. ubiegłego 
wieku właśnie w kierunku zakładu. 
W XXI wieku, podczas budowy tego 
odcinka metra, Huta ponownie okazała 
się niezbędna: na mocy porozumie-

nia zawartego 25 października 2004 
roku z m.st. Warszawa i metrem, Huta 
fizycznie wpuściła metro na swój te-
ren. Zbudowano na nim wentylatornię 
z czerpnio-wyrzutnią i tory odstaw-
cze. Budowa metra, prowadzona me-
todą odkrywkową, wymagała wówczas 
trwających wiele miesięcy skompli-
kowanych i uciążliwych dla zakładu 
działań koniecznych, by usunąć kolizje 
drogowe i kolizje infrastruktury ener-
getycznej Huty.

Po zakończeniu budowy w 2012 
roku, Huta zgodziła się zawrzeć umo-
wę służebności, na mocy której metro 
ma zagwarantowany dostęp do swoich 
urządzeń na jej terenie.

Zdaniem znacznej części społecz-
ności Bielan nieuwzględnienie w na-
zwie stacji tak bliskich więzi między 
metrem a zakładem oraz wykazanej dla 
dobra mieszkańców Warszawy gościn-
ności Huty było niesprawiedliwe i nie-
dopuszczalne, tym bardziej, że Huta 
stanowi charakterystyczny i niezmien-
ny od 60. lat, rozpoznawalny punkt 
orientacyjny tej części Warszawy.

(PON)

Na lutowej sesji rada Żoliborza 
podjęła dwie uchwały dotyczące komi-
sji  rewizyjnej.

W pierwszej przyjęła sprawozda-
nie z jej działalności za 2016 rok. Jak 
przypomniano, pięcioosobowa komisja 
rewizyjna powołana została przez radę 
Żoliborza w lutym 2015 roku. Pod 
koniec roku 2015 skład komisji został 
poszerzony o jedną radną. 

W minionym roku komisja odbyła 
7 posiedzeń. W lutym przyjęła plan 
pracy, który zakładał kontynuowanie 
kontroli legalności wycinki drzew na 
terenie dzielnicy w latach 2013-2014. 
Przeprowadził ją 4-osobowy zespół 
kontrolny, a sprawozdanie z niej przy-
jęto w grudniu ub. roku. W marcu 
komisja pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie dzielnicowego załączni-

ka budżetowego za rok 2015. Przez 
cały ubiegły rok komisja rozpatrzyła 
5 skarg wniesionych przez mieszkań-
ców, uznając wszystkie za bezzasadne. 
Rozpoznała też 1 wniosek o ponowne 
rozpoznanie skargi.

Druga uchwała rady Żoliborza do-
tyczy przyjęcia planu pracy komisji 
rewizyjnej na 2017 rok. Zaplanowano 
jedną kontrolę. Komisja sprawdzi pod 
kątem finansowym i prawnym sposób 
zawierania, wykonywania oraz roz-
wiązywania umów o pracę i umów 
cywilnoprawnych zawartych przez żo-
liborski ośrodek sportu i rekreacji w 
latach 2015-2016 związanych z działal-
nością sportową oraz bezpieczeństwem 
klientów.

(PON)

25 lutego o godz. 18 w Tęczy 
Od Kuchni przy ul. Suzina 8 odbę-
dzie się spotkanie „Nie wierzę, że 
to ty – ostatki w przebraniu”. „Chwila 
nieuwagi i znowu żegnamy karnawał. 
Ale za to w jakim stylu! Nieważne, 
czy włożysz to, czy zdejmiesz tamto. 
Czy zakryjesz jedno, czy pokażesz dru-

gie. Czy zrobisz absolutnie cokolwiek, 
czy też zaledwie wszystko. Najlepiej 
po głębokim namyśle podejmij spon-
taniczną decyzję. I bądź kimś innym 
wbrew sobie lub na przekór wszystkim, 
dla odmiany bądź sobą” – zachęcają 
organizatorzy.

Wstęp wolny. 

Na Bielanach

Skwer im. Maryny Falskiej

Teatralia 2017

Na Bielanach

Stacja Młociny-Huta

Na Żoliborzu

Skontrolują umowy OSiR

Ostatki w przebraniu

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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Rozpoczynają się przygotowania 
do wielkiego jubileuszu. Już za rok 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warsza-
wie będzie obchodził swoje 90. urodzi-
ny. Przygotowując się do obchodów tej 
szacownej rocznicy, ogród rozpoczął 
zbiórkę pamiątek, przede wszystkim 
zdjęć i filmów dokumentujących dzia-
łanie

ZOO na przestrzeni lat.
Apel skierowany jest do wszystkich 

gości ogrodu. Mogą oni przejrzeć do-
mowe zasoby i sprawdzić, czy znajdu-
ją się w nich archiwalia bezpośrednio 
związane z warszawskim ZOO. Ogród 
poszukuje zdjęć, pamiątek, przewodni-
ków, biletów, które zostaną wykorzy-
stane na potrzeby opracowania jubile-
uszowych publikacji m.in. kalendarza 
na 2018 rok czy rocznicowego albumu.

Szczególnie cenne są dowody 
działania miejskiego zwierzyńca z lat 

30.,40., 50. i 60. Poszukiwane są zdję-
cia przedstawiające ogród w szerszej 
perspektywie np. z widokami na zie-
leń, infrastrukturę czy zwiedzających. 
ZOO w swoim archiwum posiada sporo 
zdjęć przedstawiających zwierzęta, ale 
brakuje fotografii ilustrujących bu-
dynki, wnętrza, bramy wejściowe czy 
spacerowiczów. Dlatego organizatorzy 
jubileuszu proszą o wsparcie zbiórki 
i przekazanie materiałów, które wzbo-
gacą zasoby dokumentalne i wiedzę 
o historii ogrodu.

Interesujące będą też zdjęcia dzieci 
na kucyku czy osiołku – „obowiązko-
wej pamiątki” z ZOO – szczególnie 
jeśli można je zestawić ze zdjęciami 
rodzinnymi kolejnych pokoleń w tym 
samym miejscu.

Miejski Ogród Zoologiczny czeka 
na skany zdjęć, biletów, przewodników 
czy map pod adresem e-mail: zoo@

zoo.waw.pl. Oryginały tych dokumen-
tów, barwne odbitki czy filmy można 
także dostarczyć osobiście do ZOO 
(ul. Ratuszowa 1/3) – po skopiowaniu 
zostaną one zwrócone właścicielom. 
Można również nagrać swoje wspo-
mnienia. Ciekawe historie związane 
ze zdarzeniami z wycieczek do ogrodu 
wzbogacą jego archiwum dźwiękowe.

Ze zbiórki wyłączone są portrety 
mieszkańców zoo. Ogród ma ich duży 
zasób, jednocześnie lew przedwojenny 
wygląda zupełnie tak, jak ten współ-
czesny. Jeżeli jednak na zdjęciu widać 
coś więcej niż samo zwierzę – może 
to być pożądana pamiątka ilustrująca 
funkcjonowanie ZOO.

Czas szybko mija i niedawne pa-
miątki z prywatnych wycieczek stają 
się cennymi archiwaliami Warszawy. 
Warto się nimi podzielić z szerszą pu-
blicznością!

W 2017 roku warszawski ogród 
zoologiczny czeka prawdziwa rewolu-
cja komunikacyjna. Przebudowę przej-
dzie aleja główna, czyli podstawowa 
arteria ogrodu, łącząca bramę północną 
i południową, która dzięki przeprowa-
dzonym pracom stanie się przyjazna 
dla osób z niepełnosprawnościami, 
a wokół niej pojawi się mała architek-
tura i nowa roślinność.

Prace remontowe w tym miejscu 
na pewno będą dużym wyzwaniem 
w organizacji codziennego funkcjono-
wania zoo. Wynika to nie tylko z tego, 
że aleja jest komunikacyjnym „kręgo-
słupem” ogrodu, ale również z faktu, że 
główne prace muszą być prowadzone 
w miesiącach letnich, kiedy w zoo 
jest największa liczba zwiedzających. 
Dlatego projektowanie i przygotowa-
nia do remontu trwały niemal cały rok 
2016.

Remont alei głównej jest koniecz-
ny, gdyż pochodząca z lat 50. ubie-
głego wieku asfaltowa nawierzchnia 
jest w bardzo złym stanie, a chodniki 
wzdłuż niej są w stosunku do dro-
gi wyniesione, co na całym odcinku 
alei stanowi barierę architektoniczną 
dla zwiedzających poruszających się 
na wózkach, rodziców z małymi dzieć-
mi oraz pracowników parku. To zmieni 
się podczas remontu.

Modernizację przejdą również pod-
ziemne instalacje techniczne. Wymie-
niona zostanie część instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, pojawią się nowe 
przyłącza energetyczne i światłowód. 
Dzięki temu aleja będzie lepiej oświe-
tlona, a całe zoo zyska lepszą „łączność 
ze światem”.

Remont alei głównej to także 
zmiany w zieleni wysokiej wzdłuż tej 
arterii. W tej chwili drzewostan stano-
wią głównie topole i klony nasadzone 
w okresie powojennym, jako drzewa 
szybko tworzące zwarte zadrzewienie. 
Ten rodzaj zieleni jest krótkowieczny, 
kruchy i podatny na szkodniki. Drze-
wa te osiągnęły już swoją biologiczną 
granicę wieku – mają około 70 lat, 
ponadto rosną w bardzo niewielkiej 
odległości od modernizowanej alei, 
dlatego też psują istniejącą nawierzch-
nię. W czasie remontu prowadzone 
będą głębokie wykopy, co z kolei 
może wpłynąć na osłabienie czy też 
uszkodzenie systemu korzeniowego. 
To z kolei może stanowić realne za-
grożenie dla życia i zdrowia zwie-
dzających, pracowników i zwierząt, 
dlatego też konieczna jest wycinka 
81 drzew. Pozostałe w alei głównej 
drzewa – młode lipy, jodły, świerki 
i klony – zostaną poddane zabiegom 
pielęgnacyjnym.

Wszystkie prace związane z wycin-
ką oraz pielęgnacją drzew będą prowa-
dzone poza sezonem lęgowym ptaków.

Jako nasadzenia kompensacyjne 
pojawią się gatunki drzew wytrzymal-
szych i bardziej długowiecznych, ale 
o cechach pokroju zbliżonych do usu-
wanych. Dodatkowo, wzdłuż chodni-
ka alei głównej posadzony zostanie 
żywopłot z krzewów irgi błyszczącej, 
co podkreśli reprezentacyjny charakter 
arterii. Obszar pomiędzy chodnikiem 
a wybiegami zwierząt zajmą z kolei 
krzewy okrywowe.

Większość z 81 drzew planowanych 
do wycinki zostanie na terenie zoo. 
Zwalone pnie będą służyć za dom bytu-
jącym w środowisku martwego drewna 
owadom i drobnoustrojom, staną się 
także „wystrojem” niektórych wybie-
gów zwierząt lub „wygrodzeniem” 
przestrzeni na terenie zoo. Część gałęzi 
i mniejszych konarów zostanie pocięta 
i będzie służyła za ściółkę dla zwierząt 
oraz do celów ogrodniczych.

W 2017 roku w ZOO prowadzone 
będą również inne prace i projekty, 
m.in. roboty na wybiegu dla panter 
śnieżnych, projekt reintrodukcji żółwia 
błotnego oraz budowa 11 wolier reha-
bilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.

Trwają również prace przy budo-
wie nowego wejścia do ZOO. Powsta-
nie ono od strony ulicy Jagiellońskiej 
na wysokości placu Hallera.

Kaspian i Lucuś to dwa zaprzyjaź-
nione ze sobą pieski. 

Kaspian waży ok. 30 kg i jest uro-
czym czworonogiem. Mimo swojej 
niewesołej sytuacji, piesek nie stracił 
pozytywnego nastawienia i wiary, że 
pewnego dnia zjawi się TEN KTOŚ. 
Ten ktoś, kto pokocha go i zrozu-
mie. Ktoś, kto dla Kaspiana stanie 
się całym światem. Dla którego zrobi 
wszystko. Kaspian lubi towarzystwo 
innych piesków, choć uwielbia być 
w towarzystwie najważniejszy i czę-
sto stara się zwrócić na siebie uwagę. 
Kaspian, przy mądrym prowadzeniu, 
idealnie nadaje się do roli rodzinnego 
pieszczocha.

Lucek to mały, niepozorny, czarny 
kundelek. To przemiły piesek, który 

bardzo się przywiązuje do człowieka. 
Na początku jest nieufny i na obcych 
ostrzegawczo szczeka, jednak gdy już 
kogoś pozna, staje się uroczym, słod-
kim pieszczochem i nadstawia do gła-
skania. W boksie siedzi ze swoim naj-
lepszym przyjacielem Kaspianem, więc 
w nowym domu może zamieszkać z in-
nymi pieskami. Mimo, że w schronisku 
jest już 10 rok, jest nadal energicznym 
i wesołym pieskiem, który lubi biegać 
i brykać. Lucek chętnie dotrzyma towa-
rzystwa na kanapie i może zamieszkać 
nawet w małym mieszkaniu. Polecamy 
go wszystkim, za wyjątkiem domów 
z małymi dziećmi.

Kontakt w sprawie adopcji: 
Justyna tel. 783 003 754

ZOO zbiera pamiątki 

Zielona aleja

Kaspian i Lucuś szukają domu

Miasto rozszerzy katalog osób 
uprawnionych do bezpłatnych przejaz-
dów. Od 1 września br. biletów ZTM 
nie będą już musieli kupować ucznio-
wie stołecznych szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów mieszkający 
na terenie m.st. Warszawy.

– Wprowadzamy komunikację za… 
jeden uśmiech. To nasza inwestycja 
w edukację i przyszłość. Zyskają na tym 
domowe budżety warszawiaków, zwięk-
szy się liczba pasażerów i samodziel-
ność dzieci. Skorzystają także inni 
użytkownicy dróg, bowiem większość 
rodziców przestanie dowozić dzieci 
do szkół samochodami – mówi prezy-
dent Warszawy.

W Warszawie jest obecnie 325 
szkół podstawowych i 239 gimnazjów. 
Z ankiety przeprowadzonej w ubiegłym 
roku przez ZTM wynika, że z komu-
nikacji miejskiej w codziennych do-
jazdach do szkół korzysta obecnie 
ok. 30 proc. spośród ponad 151 tys. 
uczniów stołecznych szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 41 proc. uczniów 
dociera do szkół pieszo, 25 proc. jest 
podwożonych samochodem a 4 proc. 
korzysta z innych środków transportu 
(rower, hulajnoga).

Aż 80 proc. respondentów, którzy 
wzięli udział w badaniu zadeklarowało, 
że przestanie dowozić dzieci do szkoły 

po wprowadzeniu darmowej komuni-
kacji. To oznacza ponad 30 tys. poten-
cjalnych, nowych pasażerów.

Spersonalizowana 
karta ucznia

Decyzję o zmianie systemu ulg 
i przyznaniu prawa do bezpłatnych 
przejazdów uczniom szkół podsta-
wowych i gimnazjów podejmą radni. 
Będzie ono przysługiwało zarówno 
dzieciom i nastolatkom mieszkającym 
i uczącym się w stolicy, jak i mieszka-
jącym w Warszawie, ale uczącym się 
w innych, nie stołecznych placówkach 
oświatowych.

Uprawnienie będzie obowiązywało 
od 1 września br. Uczniowie będą po-
dróżowali komunikacją miejską bez-
płatnie na podstawie specjalnych, sper-
sonalizowanych kart miejskich.

Szkoły prześlą do ZTM wypełnio-
ne wnioski wraz ze zdjęciem dziecka 
oraz informację na jaki okres należy 
wgrać uprawnienie. Uprawnienia będą 
wgrywane na okres nie dłuższy niż 
4 lata. ZTM dostarczy do szkół go-
towe, spersonalizowane warszawskie 
karty miejskie.

Dzieci, które mieszkają na terenie 
Warszawy a uczęszczają do szkół poza 
miastem, będą mogły wyrobić kartę 
w każdym punkcie obsługi pasażerów 
ZTM. 

Jeśli mieszkasz w lokalu komunal-
nym, masz trudną sytuację życiową 
i zaległości w opłatach za czynsz, mo-
żesz odpracować swoje długi.

Jak skorzystać?
Należy złożyć wniosek o zamia-

nę długu na świadczenie niepieniężne 
do Zakładu Gospodarowania Nieru-
chomościami lub burmistrza dzielnicy, 
w której się mieszka, uzgodnić prace 
i podpisać porozumienie. Po wykona-
niu prac następuje zmniejszenie długu.

Jakie prace można 
wykonywać?

Dostępny jest szeroki katalog prac. 
Najczęściej jest to sprzątanie ulic lub 
podwórek, utrzymanie zieleni, prace 
ogrodnicze, grabienie liści, malowanie, 

drobne prace remontowe, porządkowa-
nie archiwum.

Jeżeli osobiście z różnych przyczyn 
nie możesz świadczyć pracy, dług może 
odpracować inna osoba, która wyrazi 
na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy 
przyjaciół.

Od 2014 r. zawarto 438 porozumień 
z osobami, które zmniejszyły swoje 
zadłużenie o 542 tys. zł.

Pamiętaj!
Jeżeli masz długi w opłatach 

za czynsz i nie radzisz sobie z ich spła-
tą, zgłoś się do administracji w swojej 
dzielnicy i skorzystaj z oferowanej po-
mocy.

Więcej informacji w dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Bezpłatna komunikacja

Niezapłacony czynsz? 
Możesz odpracować! 
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Karyntia, jeden z dziewięciu kra-
jów związkowych w Austrii, graniczący 
ze Słowenią i Włochami, ma wyjątkowo 
przyjazny klimat, z obfitymi opadami 
śniegu, ale też z największą liczbą sło-
necznych dni.

Karyntia istniała już zanim na mapach 
pojawiła się Austria. Słowianie na tym te-
renie żyli już w VI wieku, od XIV wieku 
Karyntia znajdowała się pod panowaniem 
Habsburgów. Również Napoleon, Korsy-
kanin zakochany w Karyntce, czuł połu-
dniową atmosferę tego regionu i również 
te „romansowe historie” przywiodły go 
do Karyntii. Od czasu zburzenia przez 
niego murów otaczających Klagenfurt, 
miasto to jest miastem otwartym, dosłow-
nie i w przenośni. Brahmsa, wybierające-
go się po inspiracje muzyczne do Włoch, 
zatrzymało nad Wörtersee południowe, 
ciepłe światło, piękna Karyntka i „fru-
wające w powietrzu nuty”. Piękno na-

tury najwyraźniej wpływa pozytywnie 
na „uduchowienie” mieszkańców.

Na zimowe bogactwo Karyntii wpły-
wa bliskość Alp Julijskich i Wysokich 
Taurów. Ośrodki narciarstwa alpejskiego 
na stokach szczytów Verditz i Gerlitzen 
– tuż nad brzegiem jeziora Ossiacher 
– to rejon Wysokich Taurów. Gerlitzen 
jest uznawany za idealny teren narciarski 
dla rodzin, bowiem dysponuje szeroki-
mi, starannie przygotowanymi 27 trasami 
o różnym stopniu trudności. Na górę 
o wysokości 1911 m n.p.m. można wje-
chać kolejką gondolową lub jednym 
z 13 wyciągów wyjechać na dowolny 
odcinek 55 kilometrów tras. Popularne są 
wędrówki narciarskie i jazda konna, czyli 
„wakacje w siodle”. Atrakcją ośrodka 
Verditz jest trasa zjazdowa o długości 8,5 
kilometra. Każdy narciarz wie, jaką frajdą 
jest taki zjazd. Jest to kameralny ośrodek, 
doskonały do nauki jazdy na nartach 

czy snowboardzie pod okiem doświad-
czonych instruktorów. Oświetlone stoki 
ułatwią też zjazdy na sankach ze zbocza 
góry Verditz w dolinę. To również świet-
ne miejsce do wędrówek z rakietami 
śnieżnymi na butach, z 10 kilometrami 
tras do narciarstwa biegowego.

Styk granic Austrii, Włoch i Słowe-
nii to Dreilädereck, góra i jednocześnie 
nazwa trzeciego ośrodka narciarstwa 
alpejskiego regionu Villach-Varmbad/
Faaker See/Ossiacher See. W ośrodku 
jest przedszkole narciarskie, z wyciągiem 
dostosowanym dla dzieci od lat trzech.

W lutym w Dreilandereck wydarze-
niem jest tradycyjny „Ski Tour 3”, konku-
rencja polegająca na pokonaniu w wolnym 
stylu 30 kilometrów tras prowadzących 
przez Austrię, Włochy i Słowenię, a za-
wodnicy na trasie częstowani będą przy-
smakami kuchni każdego z trzech krajów.

Okolice Villach, odległego od War-
szawy o 850 kilometrów, to region góry 
Dobratsch, raju dla miłośników narciar-
stwa przełajowego, biegowego i zimo-
wej turystyki pieszej. Dawniej ośrodek 
narciarski, dziś jest ulubionym miejscem 
„łagodnych” form wypoczynku zimowe-
go mieszkańców Villach. Oprócz tego 
mają wielkie lodowisko, w jakie zamie-
nia się rokrocznie Plac Ratuszowy (poza 
lodowiskami na zamarzniętych taflach 
1270 jezior) i tuż obok bazar adwentowy 
od 26 listopada aż do Wigilii. Lodowiska 
wykorzystywane są nie tylko do jazdy 
na łyżwach, ale też do uprawiania po-
pularnego, na pierwszym miejscu wśród 
gier zespołowych curlingu, surfingu, teni-
sa, golfa czy jazdy na rowerach górskich 
(snow-bike). Co 8-10 lat zamarza całko-
wicie Wőrthersee. Można wtedy przeje-
chać na łyżwach z Klagenfurtu do Velden 
i tam odpocząć przy szklaneczce grzane-
go wina.

Zamarzające zwykle już w po-
łowie grudnia Weissensee to naj-
większe w Europie naturalne lodo-
wisko o pow. 6,5 kilometrów kwa-
dratowych. Mieści się tu jedyna 
w Europie Akademia Łyżwiarstwa 
na naturalnym lodzie. W ośrodku 
Skiarea/Nassfeld raz w tygodniu 
stok jest sztucznie oświetlany 
i można wtedy szaleć na stoku 
nawet do rana. Doskonałym tere-
nem dla narciarstwa rodzinnego 
jest Katschberg z 10 kilometrami 
tras dla dzieci, 40 kilometrami tras 
średnich i 10 kilometrami trud-
nych. Dużą popularnością cieszy się też 
biolift, czyli zaprzęg konny i pomykający 
za nim narciarz. Oczywiste wywrotki są 
wpisane w zabawę.

Jeśli mroźna zima dopisze, w kierun-
ku jeziora wyruszy kilka tysięcy Holen-
drów, aby wziąć udział w królewskiej 
dyscyplinie – maratonie łyżwiarskim 
na 200 kilometrów. Rekord wynosi 5 
godzin 11 minut. Przyłączyć może się 
każdy. Każdy też dostanie medal, jeśli 
pokona nie mniej niż 10 kilometrów.

W grudniu w Villach władzę przejmu-
ją Perchty – kudłate, zamaskowane po-
stacie z rózgami i dzwonkami, tworzące 
największy pochód Perchtów w Austrii. 
W karnawale zamykająca go tradycyjna 
„karnawałowa sobota” gromadzi tysiące 
przebierańców na ulicach Starego Miasta.

Region ten ma dwie miejscowości ter-
malne Warmbad-Villach i Bad Bleiberg. 
Ich właściwości doceniali już starożytni 
Celtowie, czy Rzymianie. W czasach śre-
dniowiecza, w kościele stojącym na te-
renie dzisiejszych ośrodków termalnych 
wierni uczestniczyli w mszy zanurzeni 
w wodzie.

Obecnie są to nowoczesne komplek-
sy termalne z możliwością najróżniej-

szych terapii, basenami, zjeżdżalnią długą 
na 21 metrów, hotelami. W Bad Bleiberg, 
dawnej osadzie górniczej, otwarto nowe 
centrum uzdrowiskowe, tuż po otwarciu 
zajęte w 90 procentach. Są tu lecznicze 
sztolnie z wilgotnością powietrza 99% 
i temperaturą 8 stopni C, idealne dla aler-
gików i komora z temperaturą –110 st. 
C w której można przebywać nie dłużej 
niż 3 minuty.

Jedyny w świecie hotel, który nie 
ma instalacji doprowadzającej wodę, 
zbudowano w Villach. Basen hotelowy 
ma naturalne, kamienne dno i wodę od-
nawiającą się co półtorej godziny. Źródła 
są na takiej głębokości, że docierająca 
do basenu woda ma już idealną tem-
peraturę. Region termalny i narciarski 
ma tę przewagę nad innymi, że tu „wprost 
ze stoku” można zjechać do term. W Bad 
Kleinkirchheim ponad 100 kilometrów 
tras (15 km – łatwe, 72 km – średnie 
i 8 km – czarne) znajduje się na wy-
sokości 2055 m npm. W tym regionie 
pierwsze narciarskie kroki zaczynał Franz 
Klammer i władze miasta uhonorowały 
go na 50. urodziny nazwaniem jednego 
ze stoków jego imieniem.

Tekst: Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Zima w Karyntii
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Ogromny postęp akademicki, XXI 
wiek – a paradoksalnie w bólach krę-
gosłupa i od niego pochodzących po-
moc poprzez ingerencję chirurgiczną 
lub leki – bardzo niewielka. Środki 
przeciwbólowe to walka z wiatraka-
mi i bardzo małe lub żadne efekty, 
za to ogromne działania uboczne.

Laser, zastrzyki i maści – to dzia-
łanie podobne, jak dmuchanie w dziu-
rawą dętkę.

Wiele ośrodków medycznych 
w Polsce i świecie – stosuje już dosko-
nałą metodę na ból – CHIROPRAK-
TYKĘ ORTOPEDYCZNĄ, która bez 
leków i skalpela likwiduje ból nie 
tylko kręgosłupa, ale też barku, szyi, 
rwę kulszową, drętwienie rąk, nóg, 
odkręgosłupowe bóle głowy i wiele 
innych. Jednak zawsze należy zdia-
gnozować kręgosłup badaniem RTG 
lub MR (rezonansem magnetycznym), 
ponieważ są również takie schorzenia 
neurologiczne, które wymagają jedy-
nie interwencji neurochirurga.

W pozostałych przypadkach warto 
walczyć metodami nieinwazyjnymi, 
bo w tej walce ogromna liczba pacjen-
tów wygrywa z bólem.

Zabiegi w NATURMEDZIE po-
magają w najróżniejszym wieku: dzie-
ciom, dorosłym i starszym.

Pierwsza wizyta KWALIFIKA-
CYJNA DO ZABIEGÓW jest bez-
płatna. Ustala się na niej możliwości 
leczenia i przeciwwskazania, dlatego 

pacjenci proszeni są o przynoszenie 
badań RTG, USG lub (i) rezonansu 
(MR). Pozwala to na trafne decyzje 
i eliminowanie pomyłek.

Jeżeli badania lekarskie wyklucza-
ją inne powody bólu, a potwierdza-
ją przyczyny w kręgosłupie, to nie 
ma sensu leczenie lekami zupełnie 
podobnie, jak nie leczy się bólu „dziu-
rawego” zęba tabletkami przeciwbó-
lowymi, a jedynie u dentysty.

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i OSTEOPATII NATURMED War-
szawa – Gołąbki, ul. Koronacyjna 15 
Zapisy: 22 662 49 07 i 604 092 007 
pon. – pt. w godz. od 9:00 do 17:00

Wypowiedzi pacjentów:
„Wypróbowałem już wszystkie leki 

z ekranu telewizji, a ból wracał jak 
bumerang. Wysiadł mi zupełnie żołą-
dek. Trafiłem do ośrodka NATURMED 
w Gołąbkach i dopiero tu uzyskałem 
pomoc. Jestem zdumiony, że bez leków”.

Krzysztof Zalewski (emeryt)

„Leki zrujnowały mnie tak, że… już 
nie ma dla mnie leku. Wątroba chora, 
nerki wysiadły, powstała cukrzyca po-
lekowa! Po prostu horror! A ból krę-
gosłupa i nóg był tak wielki, że nie mo-
głam leżeć, spać, ani siedzieć, jedynie 
chodzenie było bez bólu, ale na krótkich 
odcinkach.

Znalazłam w gazecie informację 
o ośrodku NATURMED, o panu Papa-

jewskim. Po jego zabiegach odżyłam, je-
stem sprawna, chodzę bez kuli wszędzie 
i wszystko robię samodzielnie”.

Anna Myszkowska z Warszawy (l. 56)

„Mam 71 lat i dopiero teraz zrozu-
miałem, że żadna tabletka nie ustawi mi 
kręgów w kręgosłupie, nie uporządkuje 
więzadeł, kiedy doświadczyłem radykal-
nej pomocy od p. Wojciecha Papajew-
skiego. On postawił mnie na nogi po 
wielu latach łykania leków”.

Janusz Zaręba (Pruszków)

„To ukryta EUTANAZJA – czekanie 
miesiącami na leczenie z NFZ! To jał-
mużna za lata pracy i płacenia składek 
ZUS! Szkoda, że tak późno dowiedzia-
łam się o tej przychodni i o p. Papajew-
skim, bo leki pochłonęły mi mnóstwo 
pieniędzy i zdrowie! Ale poprawa jest 
tak duża, jak bym narodziła się do no-
wego życia!”.

Janina z Radomia

„Po leczeniu w ośrodku NATUR-
MED cofnęła się skolioza u mojej 11-let-
niej córki”.

Elżbieta W.

„Ten ośrodek, to jak POGOTOWIE 
PRZECIWBÓLOWE! Mogę znów grać 
w tenisa, jeździć na nartach i normalnie, 
bez bólu – pracować”.

Gratuluję p. Papajewskiemu!
Zbigniew R. (l. 49)

Pogotowie ratunkowe dla kręgosłupa
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Praca przy rozpracowywaniu oszus- 
tów działających metodą „na policjan-
ta CBŚ” nie jest łatwa. Zdarza się, 
że sprawcy takich przestępstw, dzię-
ki swojej bezwzględności wyłudzają 
spore kwoty pieniędzy od starszych 
osób, które przekonywane są przez 
nich, że biorą udział w akcji, dzię-
ki której oszuści zostaną zatrzymani. 
Tymczasem pokrzywdzeni nie zdają 
sobie sprawy, że w ciągu kilku minut 
tracą dorobek całego życia. Niedawno 
na terenie Bielan i Żoliborza miały 
miejsce dwa takie przypadki. Starsze 
osoby straciły prawie 40000 złotych.

Nie pozwólmy, aby w ten sposób 
naszym najbliższym odebrano doro-
bek ich życia. Porozmawiajmy z nimi 
o oszustach.

Policjanci przestrzegają mieszkań-
ców przed oszustami wyłudzającymi 
od starszych osób pieniądze metodą 
na tzw. „policjanta”. Sprawcy tego 
typu oszustw są często zatrzymywani 
dzięki pomocy osób, które mają świa-
domość tego, że mogą zostać oszuka-
ne. Niestety, wciąż jesteśmy informo-
wani o kolejnych pokrzywdzonych. 
Kiedy starsza osoba odbiera telefon 
od rzekomego „policjanta” z proś-
bą o pomoc w zatrzymaniu oszustów 
działających metodą na tzw. „wnucz-
ka”, często przekazuje przestępcom 
oszczędności całego życia.

Przestępcy oszukujący starszych 
ludzi metodą na „wnuczka” działają 
w stolicy od około 10 lat. Pomimo za-
trzymania przez policję wielu z nich, 
nadal docierają sygnały o kolejnych 
pokrzywdzonych.

Oszuści stale modyfikują metody 
działania. Obecnie działają w następu-
jący sposób: dzwonią na numer stacjo-
narny i nawiązują rozmowę ze starszą 
osobą, podszywając się pod któregoś 
z członków rodziny. Po chwili prze-
rywają połączenie. Bardzo szybko te-
lefon dzwoni ponownie. Tym razem 
przestępca podaje się za policjanta, 
funkcjonariusza CBŚP. Oszust prze-
konuje starszą osobę, że rozpraco-
wuje zorganizowaną grupę przestęp-
czą i prosi, aby mu w tym pomóc. 
Pomoc ma polegać na przekazaniu 

gotówki, dzięki czemu będzie można 
zatrzymać prawdziwych przestępców 
oszukujących starsze osoby metodą 
na „wnuczka”.

W rzeczywistości dzwoniący 
są przestępcami, nie mającymi nic 
wspólnego z policją. Jedynym ich 
celem jest wzbogacenie się kosztem 
ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu pie-
niędzy lub wpłaceniu ich na wskazane 
przez oszusta konto, wszelki kontakt 
się urywa. I wtedy pokrzywdzony 
orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

Oszuści pouczają starsze osoby, 
aby udając się do banku po wypłatę 
pieniędzy, nie mówiły kasjerom czy 
obsłudze placówek bankowych, w ja-
kim celu to robią. Starają się przeko-
nać, że pracownicy banków również 
należą do grupy przestępczej i dlatego 
nie wolno ich o niczym informować.

Pamiętajmy, że zasada „ograni-
czonego zaufania” do nieznajomych 
obowiązuje nie tylko dzieci. Doro-
śli często o niej zapominają, stając 
się ofiarami własnej łatwowierności 
i braku rozwagi. Oszuści wykorzy-
stują ufność oraz dobre serce osób, 
które nie potrafią odmówić pomocy 
w trudnej sytuacji. Niespodziewa-
ne telefony od osób podających się 
za policjantów, dawno nie widzianych 
wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie 
muszą zakończyć się naszą finansową 
porażką, jeżeli będziemy przestrzegać 
kilku podstawowych zasad.

Pamiętaj:
• policja w takich lub podobnych 

sytuacjach nigdy nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy;

• nie działaj pochopnie pod presją 
czasu;

• po rozmowie zadzwoń do kogoś 
bliskiego na znany ci numer tele-
fonu, by opowiedzieć o zdarzeniu 
– nie może być ono tajemnicą;

• niezwłocznie o zdarzeniu powia-
dom policję, najlepiej osobiście lub 
dzwoniąc (po uprzednim rozłącze-
niu się z rozmówcą) pod numer 
alarmowy 997 lub 112 z telefonu 
komórkowego, telefon całodobo-
wy 22 603-71-55.

„Niekontrolowane wycinki 
drzew to zjawisko skrajnie 
niekorzystne i dla mieszkań-
ców, i dla miasta, a przede 
wszystkim – dla przyrody. Dla-
tego podejmujemy wiele dzia-
łań, które pomogą w zatrzyma-
niu tego procederu. Zgłaszamy 
projekt zmiany ustawy o ochro-
nie przyrody, który da samo-
rządom narzędzia do kontroli 
kształtowania przyrody na ich 
terenie. 

Apelujemy do mieszkańców 
o zgłaszanie budzących wątpli-
wości wycinek do miejskiego 
centrum kontaktu pod numer 
19115, aby miasto mogło prze-

prowadzić kontrolę, czy wycin-
ka została dokonana zgodnie 
z prawem. Apelujemy do bur-
mistrzów dzielnic, aby groma-
dzili dane na temat wycinek 
– tak, aby mieć nad nimi jaką-
kolwiek kontrolę” – informuje 
urząd miasta. „Chociaż zno-
welizowana ustawa o ochronie 
przyrody weszła w życie zale-
dwie 1 stycznia, to już można 
obserwować druzgocące efekty 
liberalizacji przepisów. Niemal 
we wszystkich częściach War-
szawy właściciele nieruchomo-
ści w majestacie prawa usuwają 
z nich drzewa. Często cenne, 
wieloletnie okazy”.

Oszuści wciąż działają

Apel do mieszkańców
Skwer przed urzędem dzielnicy 

Śródmieście, a także ulice Na Skarpie, 
Stalowa, Mydlarska. To tylko niektó-
re przykłady adresów, gdzie w ostat-
nich dniach wycięto drzewa. Wszystko 
przez znowelizowaną ustawę o ochro-
nie przyrody. Czy warszawski drzewo-
stan można jakoś ochronić? Konieczne 
są zmiany przepisów.

Pomóc może jedynie 
zmiana ustawy

Choć znowelizowana ustawa 
o ochronie przyrody weszła w życie 
zaledwie 1 stycznia, już można obser-

wować druzgocące efekty liberaliza-
cji przepisów. Niemal we wszystkich 
częściach Warszawy właściciele nieru-
chomości w majestacie prawa usuwają 
z nich drzewa. Często cenne, wielolet-
nie okazy. Wszystko dzięki liberalizacji 
prawa, które umożliwia wycięcie każ-
dego drzewa, jeśli nie jest to związane 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej.

– Trzeba temu procederowi powie-
dzieć stop. Od lat prowadzimy konse-
kwentną politykę kształtowania zieleni, 
podczas gdy jej efekty znikają pod piła-
mi w ciągu kilku tygodni. Samorządom 
odebrano narzędzia kontroli nad wy-
cinkami, a w zamian nadano uprawnie-
nia, które umożliwiają jedynie dalszą 
liberalizację prawa – mówi Michał 
Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Warszawa przedstawia projekt 
zmian w ustawie, które mogą zapobiec 
dalszej dewastacji stołecznego drze-
wostanu.

– Przede wszystkim należy przy-
wrócić gminom prawo do kształtowa-
nia zieleni na jej terenie. W tym celu 
niezbędne jest ponowne zaostrzenie 
przepisów, które na nowo wprowadzą 
konieczność uzyskiwania zezwoleń 
na usunięcie drzewa przez osoby fi-
zyczne – mówi Michał Olszewski.

– Chcemy też, aby przedsiębior-
cy i deweloperzy ponosili obciążenia 
współmierne do prognozowanych zy-
sków. Usunięcie drzewa nie może być 
jedynie nieznaczącą pozycją w koszto-
rysie inwestycji, ale powinno się wiązać 
z należytą rekompensatą finansową lub 

też realizacją nasadzeń zastępczych. 
Teraz nawet nielegalna wycinka może 
przebiegać w zasadzie bez jakichkol-
wiek obciążeń – dodaje.

Szacuje się, że na terenach pry-
watnych w granicach Warszawy może 
rosnąć nawet 500 tysięcy drzew.

Warszawa już na etapie prac nad 
projektem nowych przepisów ustawy 
o ochronie przyrody, w sierpniu 2016 
r., zgłaszała uwagi i obawy. Michał 
Olszewski, wiceprezydent Warszawy, 
skierował w tej sprawie pismo do Mi-
nisterstwa Środowiska. Niestety, pozo-
stało ono bez odpowiedzi.

Zgłaszaj wycinki
W kontroli mogą pomóc również 

warszawiacy. Urząd m.st. Warsza-
wy prosi mieszkańców o zgłaszanie 
wszystkich zaobserwowanych wyci-
nek drzew. Sygnały o pustoszejących 
z zieleni miejscach można zgłaszać 
za pośrednictwem miejskiego centrum 

kontaktu – tel. 19115, e-maila, czatu 
czy aplikacji mobilnej. Wszystkie zgło-
szenia będą weryfikowane przez od-
powiednie służby, m.in. straż miejską.

Lata pracy pod topór
– Warszawiacy w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat zyskali ponad 270 tysięcy 
nowych drzew. Nadmienić należy jed-
nak, że są to dane zarejestrowanych na-
sadzeń. Doliczyć do tego należy drzewa 
posadzone przez samych warszawia-
ków, którzy chętnie dbają o zieleń. Tyl-
ko w ciągu ostatnich dwóch lat w ich 
ręce przekazaliśmy 100 tys. sadzonek 
w ramach akcji związanych z edukacją 
ekologiczną – mówi Michał Olszewski. 
– W ostatnich dziesięciu latach po-
wstało także 11 nowych parków, m.in. 
na ul. Przy Bażantarni na Ursynowie, 
ul. Dygata na Mokotowie czy ul. Znicza 
na Pradze-Południe. Dzięki temu ich 
powierzchnia zwiększyła się o ponad 
67,5 ha. W parkach przeprowadzono 
również kilkadziesiąt modernizacji, 
a także zrewitalizowano szereg zieleń-
ców i skwerów. Wkrótce przystąpimy 
do realizacji dwóch kolejnych parków 
– na Mokotowie i w Ursusie. Kolejne 
projekty są już w przygotowaniu.

O kształt stołecznej zieleni dbają nie 
tylko Renata Kuryłowicz, pełnomocnik 
prezydent m.st. Warszawy ds. zieleni 
czy zarząd zieleni m.st. Warszawy, ale 
także przepisy – m.in. uchwalony nie-
dawno Program ochrony środowiska 
na lata 2017-2023.

Jedną z integralnych części progra-
mu są „Standardy kształtowania ziele-
ni Warszawy”. Dokument ten zawiera 
większość danych na temat postępo-
wania z zielenią miejską. Są tam m.in. 
wytyczne dotyczące doboru gatunków, 
projektowania, technologii wykonania 
jak i pielęgnacji, co jest równie istotne 
jak samo posadzenie.

Standardy opracowane zostały 
przez zespół specjalistów działających 
w ramach Polskiego Towarzystwa 
Dendrologicznego. Powstały w celu 
wprowadzenia jednolitych zasad po-
stępowania dla wszystkich jednostek 
administrujących zielenią w Warsza-
wie. Są też materiałem o charakterze 
edukacyjnym dla zainteresowanych 
mieszkańców Warszawy.

Zapobiec rzezi drzew
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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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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. Estrady 112

w marcu:
•  2 marca (czwartek) godz. 18.00 – Dy-

żur Iwony Walentynowicz – radnej 
Dzielnicy Bielany

•  2 marca (czwartek) godz. 18.30 – 
Spotkanie Samorządu z Mieszkańca-
mi Osiedla Wólka Węglowa

•  3 marca (piątek) godz. 18.30 – „P – 
jak podróże. Meksyk – piękny, Mek-
syk straszny”. Pokaz slajdów i spo-
tkanie z podróżnikiem Marcinem Ko-
złowskim. Wstęp wolny

•  4 marca (sobota) godz. 9.15 – „Gor-
donki” zajęcia umuzykalniające dla 
dzieci od 5 miesiąca życia do 3 lat. 
Zajęcia jednorazowe 30 zł, karnet 
miesięczny 90 zł. Terminy: 11, 18, 
25 marca

•  4 marca (sobota) godz. 10.00 – Aka-
demia Survivalu – weekendowa szko-
ła przetrwania dla dzieci i młodzieży. 
Obowiązują zapisy do 2 marca. Koszt 
100 zł/mc. Kolejne zajęcia 18 marca

•  4 marca (sobota) godz. 12.00 – Ko-
cham teatr! „Ali Baba i 4 Rozbój-
ników” – spektakl Teatru Małe Mi. 
Spektakl aktorsko-lalkowy. Wstęp 
5 zł

•  10 marca (piątek) godz. 19.00 – Off 
Na Zakręcie – Ladies Off – pokaz 
filmów krótkometrażowych. Wstęp 
wolny

•  11 marca (sobota) godz. 12.00 – Belly 
Dance show – warsztaty tańca brzu-
cha. Prowadzenie Dominika Milcza-
rek. Obowiązują zapisy do 8 marca. 
Wstęp wolny

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w marcu:
•  3 marca (piątek) godz. 18.00 – Spek-

takl „Klub 50+” Teatr Wariacja. Bile-
ty 20 zł, przedsprzedaż od 27.02.

•  5 marca (niedziela) godz. 12.30 – 
„Podróżniczek na Borneo” Akademia 
Odkrywcy im. Tony Halika. Dla dzie-
ci od 4 lat. Bilety 10 zł, przedsprzedaż 
od 27.02.

•  5 marca (niedziela) godz. 18.00 – 
Koncert „Seweryn Krajewski na smo-
oth jazzowo”, wystąpią Piotr Rodo-
wicz, Bogdan Hołownia, Robert Mu-
rakowski. Bilety 25 zł, przedsprzedaż 
od 27.02.

•  8 marca (środa) godz. 18.00 – „Wie-
czór Międzynarodowy – Hawaje”. 
W programie: prelekcja, taniec i pie-
śni hawajskie w wykonaniu Szkoły 
Tańca Moc Aloha. Bilety 15 zł, przed-
sprzedaż od 27.02.

•  10 marca (piątek) godz. 19.00 – Kon-
cert „Kobieta i mężczyzna” wystą-
pią Żanna Gierasimowa i Andrzej 
Brzestki. Bilety 20 zł, przedsprzedaż 
od 1.03.

•  10 marca (piątek) godz. 19.00 – Wy-
stawa malarstwa Iwony Piszczelskiej 
„Czerwony – emocja” w ramach cy-
klu wystaw grupy Trzy Barwy. Czyn-
na do 2.04. Wstęp wolny

•  11 marca (sobota) godz. 18.00 – 
Muzyka filmowa – koncert kwarte-
tu „AMOK”. Bezpłatne wejściówki 
do odbioru w sekretariacie od 6.03. 
w godz. 9.00 – 17.00

•  12 marca (niedziela) godz. 12.30 – 
Dwie Godziny dla Rodziny – spektakl 
„Przygody Małpki Malwinki” i zaba-
wy plastyczne. Bilety 10 zł, przed-
sprzedaż od 6.03.

Ogłoszenia drobne

4

8

7

9

11

15

16 17 18

21

22

23

19 20

12

14

10

21

4

2

3

13

3 4 5 6

9

19

15

12

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

10

1

5

6

8

17 11

16

14

18

7

13

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) kupujący; 7) kraj z Tbilisi; 8) jej stolicą Tallin; 9) Jowisz, Junona, 
Minerwa; 10) sposobność; 12) na głowie króla; 14) metalowy zacisk; 16) bobko-
wy lub figowy; 19) pomieszczenie dla samolotów; 21) widowisko; 22) malowni-
czy jamochłon; 23) stan w USA.

Pionowo: 1) firmament; 2) batalia; 3) dzierżawa lokalu; 4) pasiasty kamień; 
5) słodycz w kryształkach; 6) psi jazgot; 11) koszyk; 13) imię żeńskie; 15) mała 
owca, 17) onieśmielenie; 18) fiasko; 20) najwyższe góry na Płw. Bałkańskim.

Horoskop
od 25 lutego do 11 marca 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Rozpoczniesz zmagania 
z nowymi zadaniami. Mo-
żesz liczyć na sukces. Nie 

zrażaj się niepowodzeniami, bo są 
chwilowe i szybko powinien nastąpić 
zwrot wydarzeń. Możesz mieć teraz 
trudności w swoim związku, postaraj 
się znaleźć czas dla partnera i oka-
zać mu ciepło, zrozumienie. Na pewno 
zdrowie nie przysporzy Ci zmartwień, 
więc wykorzystuj każdą chwilę.

RYBY (19 II – 20 III)
Szukasz okazji do zarobie-
nia dodatkowych pieniędzy, 
ale uważaj na nieuczciwych 

ludzi, którzy być może będą chcieli Cię 
oszukać. Zyskasz także zainteresowanie 
płci przeciwnej, a może nawet poja-
wi się blisko Ciebie wyjątkowa osoba. 
Ta znajomość będzie przedstawiała się 
bardzo obiecująco. Twoje zdrowie po-
zostanie w normie.

BARAN (19 II – 20 IV)
Czekają Cię duże emo-
cje z powodu przeróżnych 
wydarzeń w Twoim życiu. 

Od Ciebie zależy jak szybko sobie z tym 
poradzisz. Pamiętaj, ze każdy upadek 
jest po to żeby wstawać z niego sil-
niejszym. Romans, który będziesz teraz 
miał szansę przeżyć, doda Ci skrzydeł 
po wcześniejszych chwilach smutku. 
Uwierzysz w siebie i wrócisz do formy.

BYK (21 IV – 21 V)
Musisz mocno wierzyć 
w swoje możliwości, w to, 
co robisz. Wiesz przecież, że 

masz wiele atutów i jeśli nie wykorzy-
stasz ich teraz, to kiedy? Nie czekaj tylko 
działaj. Twoje finanse teraz nie będą się 
przedstawiały rewelacyjnie, ale chwi-
lowo. Pomyśl w jaki sposób mógłbyś 
zarobić dodatkowe pieniądze. Zadbaj 
o zdrowie, unikaj przemarznięcia.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nie poddawaj się, niezależ-
nie od sytuacji. Masz w sobie 
moc twórczą, potrzebujesz 

tylko sił witalnych żeby stworzyć coś 
niepowtarzalnego. W związku uczucio-
wym przyjdą dobre chwile. Powyja-
śniasz z partnerem wszystkie nieporo-
zumienia. W pracy natomiast, świetnie 
sobie poradzisz z wszelkimi trudno-
ściami.

RAK (22 VI – 22 VII)
Spróbuj oderwać się od co-
dziennych spraw i wybrać 
na spotkanie w przyjaznym 

gronie, bo przecież masz przyjaciół. 
To przyniesie pozytywną energię 
i radość. Możliwe, że wejdziesz teraz 
w nowy związek, w który bardzo silnie 
się zaangażujesz. Ważne byś dokonywał 
właściwych wyborów, by uniknąć póź-
niejszego cierpienia, rozczarowania.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Nie wychodź wiecznie przed 
orkiestrę, niech ktoś sam 
poprosi Cię o pomoc, po-

czujesz się wówczas niezbędny. Czeka 
Cię dużo pracy nad sobą, ale przyniesie 
ona owoce, których smakiem będziesz 
się cieszył nie tylko Ty. Zdrowotnie bę-
dzie to dość dobry czas, jednak pamię-
taj o podnoszeniu odporności swojego 
organizmu.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Staraj się doprowadzić za-
wsze do końca rozpoczęte 
działania. Sumienność i obo-

wiązkowość z pewnością są w cenie. 
Niektóre z Twoich pomysłów będą teraz 
miały szansę na realizację. Okaż swo-
jemu partnerami wsparcie, bo bardzo 
tego potrzebuje. W obawie przed infek-
cją możesz popaść teraz w obsesyjną 
dbałość o własne zdrowie.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Czekasz na inicjatywę 
drugiej osoby, a to błąd. 
Przełam się i pokaż, że Ci 

zależy. Okaż zainteresowanie, nim bę-
dzie za późno. Nie zawsze dostajemy 
od losu kolejną szansę. W sferze zawo-
dowej rozwiniesz skrzydła. Być może 
zmienisz pracę lub w obecnej zaan-
gażujesz się w całkiem nowe projekty. 
Będziesz mógł liczyć także na zastrzyk 
gotówki.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Znasz siebie, wiesz nad 
czym powinieneś popra-
cować, żeby się zmienić 

na lepsze. Jeśli nie wiesz, jaki kierunek 
obrać, zwróć się o pomoc do bliskiej 
osoby. Ta będzie Ci służyć serdecznym 
słowem. Zawsze warto wiedzieć, jak 
postrzegają nas inni. Zdrowie będzie Ci 
dopisywało, pozostaniesz w doskonałej 
formie.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Nie tylko Twoje zdanie 
i Twoje potrzeby się li-
czą. Zadbaj o bezpieczeń-

stwo i samopoczucie partnera. Mo-
żesz stać się sentymentalny i z łezką 
w oku wspominać teraz minione wyda-
rzenia. Wszystko super, ale niech nie 
ma to wpływu na Twoją teraźniejszość. 
Zamknij jedne drzwi, a z pewnością 
otworzą się następne.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Nie poddawaj się, każdy 
przeżywa trudności. Z pew-
nością już niedługo zyskasz 

zadowolenie na gruncie zawodowym. 
W uczuciach posucha. Jeśli nic się nie 
dzieje, to oznacza, że może nie nadszedł 
czas na związek, może nie jesteś jeszcze 
na to gotów. Wykorzystaj ten wolny 
czas na załatwianie zaległych spraw 
oraz relaks w gronie przyjaciół.




