
25 lutego w parku Kępa Potocka 
na Bielanach pojawił się „Bielański 
gród”. Był to II piknik historyczny 
w dzielnicy.

Mieszkańcom – zarówno doro-
słym jak i dzieciom – bardzo podo-
bała się formuła pikniku – nauka hi-
storii w niekonwencjonalny sposób. 
Od godziny 11.00 na uczestników 
czekały dioramy historyczne, czy-
li stanowiska prezentujące historię 
Polski i Bielan od wczesnego śre-

dniowiecza po II wojnę światową. 
Były też stoiska, na których można 
było kupić produkty ludowe i arty-
styczne lub skosztować tradycyjne 
podpłomyki. 

Wśród najmłodszych najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko, na którym można było na-
uczyć się strzelać z łuku. Niemniej-
szą frajdą była możliwość zrobienia 
sobie zdjęcia z gwardzistami przy 
prawdziwej armacie.

Głównymi atrakcjami imprezy 
były jednak widowiska historyczne 
i występy artystyczne, w tym m.in. 
inscenizacja bitewna, pokaz szer-
mierki polskiej szlachty, tańce dawne 
czy koncert trubadurów. Duże wraże-
nie na mieszkańcach zrobił kaskader-
ski pokaz jazdy konnej.

Były także konkursy dla publicz-
ności, w których można było wygrać 
m.in. książkę „Bielany. Przewodnik 
historyczny”.

N
AS

ZA

10 marca 2017 • Nr  5 (223) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 1896-5245 •  rok XIII 

 Zamawianie ogłoszeń
tel./fax: 22 877 25 66, 22 877 25 67, e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

b    Czy uda się ocalić drzewa?   b    Europejskie stolice kultury    b    Jedzmy eko witaminy!    b

Bielański gród

W dniu 11.03.2017 r. (sobota) za-
praszam na spacer wzdłuż al. Wojska 
Polskiego z wyskokami w boczne 
ulice. Zbiórka o 13.00 przed bra-
mą Gimnazjum nr 55 w al. Wojska 
Polskiego 1a. Spacer potrwa około 
90 minut. Udział w spacerze, jak 
zwykle, co łaska.

– Co zostało z planowanej defila-
dowej osi niegdyś nowej dzielnicy?

– Jak działobitnia stała się radio-
stacją?

– Gdzie mieszkał Or-Ot?

– Jak teraz wygląda największy 
niegdyś plac Warszawy?

– Jak się teraz nazywa ulica Miko-
łajewska i dlaczego była taka ważna?

– Która ulica zwana była niegdyś 
Tanią, a potem Pochyłą?

– Kto ma taki niebieski pomnik?
– Dlaczego to gmach „Poniatów-

ki” chociaż od dawna jest tu „Lima-
nowski”?

– Który żoliborski dworek zbom-
bardowali nasi „sojusznicy”?

– Co robi bunkier na trawniku?

– Gdzie aresztowano rotmistrza 
Pileckiego?

– Jak wygląda Żoliborz Magi-
stracki?

– Gdzie stał fort Haukego, jeszcze 
wcześniej fortem Georgija zwany?

– Jak miał wyglądać pl. Grun-
waldzki i dlaczego nie wygląda?

Na te i inne pytania znajdziesz 
odpowiedź już 11.03. Zapraszam!

przewodnik miejski
Piotr Wierzbicki

Zaproszenie na spacer

Od Cytadeli do pl. Grunwaldzkiego
Warszawski program „Zima w mie-

ście 2017” realizowany był w 16 placów-
kach edukacyjnych, punktach organizują-
cych zajęcia specjalistyczne oraz w cen-
trum rekreacyjno-sportowym w dniach 
13-24 lutego.

Feryjne placówki edukacyjne mieści-
ły się w siedzibach szkół podstawowych 
oraz zespołach szkół. Z zajęć skorzystano 
ponad 4 tys. razy.

Placówki działały przez pięć dni w ty-
godniu od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 7.30–17.00. Dzieci uczestniczyły 
w różnorodnych zajęciach edukacyjnych, 
sportowych, plastycznych i kulturalnych.

Bogatą ofertę zajęć zaproponowa-
ły punkty organizujące zajęcia specja-

listyczne, gdzie odbywały się zajęcia 
rozwijające zainteresowania kulturalne, 
artystyczne, naukowe i społeczne.

Centrum rekreacyjno-sportowe ofero-
wało zajęcia na pływalniach oraz w hali 
sportowej i hali pneumatycznej. Oferta 
zajęć specjalistycznych skierowana była 
do grup zorganizowanych z feryjnych 
placówek edukacyjnych oraz dzieci star-
szych i młodzieży, które mogły samo-
dzielnie przemieszczać się i korzystać 
z kilku wybranych propozycji w ciągu 
dnia. Frekwencja – około 8400 wejść, 
świadczy o tym, że zarówno sam program 
jak i oferowane w jego ramach zajęcia 
spełniły oczekiwania uczniów.

Wszystkie zajęcia były bezpłatne.

Na Bielanach

Zima w mieście 2017



str. 2 10 marca 2017 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan   Nr  5

4 marca wystartowała Bielańska 
Akademia Umiejętności. Jest to cykl 
spotkań z wybitnymi przedstawiciela-
mi świata sztuki, rozwoju osobistego 
i biznesu oraz warsztatów artystycz-
nych, mające dać uczestnikom narzę-
dzia do odkrywania i rozwijania swo-
ich talentów. Pomysłodawcą przedsię-
wzięcia jest Stowarzyszenie Twórców 
„Cztery wymiary to dla nas za mało”, 
a organizatorem urząd dzielnicy.

Celem projektu jest zainspirowa-
nie mieszkańców Bielan do aktywnego 
udziału w życiu kulturalnym, a liderów 
środowiska lokalnego do inicjowa-
nia i współtworzenia tego typu dzia-
łań w przyszłości, a co za tym idzie 
do rozwoju i podniesienia jakości życia 
w dzielnicy. 

W tym roku spotkania i warsztaty 
będą się odbywać cyklicznie, przez 
pięć miesięcy, w marcu, kwietniu, 
wrześniu, październiku i listopadzie.

W każdą sobotę marca w godz. 
10.00-14.00 odbywają się warsztaty ar-
tystyczno-rozwojowe dla kobiet „Sztu-
ka dzikości”.

Podczas warsztatów uczestniczki 
będą odkrywały moc płynącą z własnej 
twórczej ekspresji i pogłębiały samo-
akceptację, m.in. dzięki pracy z ciałem 
i wyobraźnią. Inspirację do odkrywania 
własnych talentów będą czerpać z dzieł 
sztuki, teatru i filmu. Zajęcia poprowa-
dzi Joanna Grabowiecka – reżyserka 
teatralna, scenografka, krytyk sztuki, 
trenerka.

Warsztaty są bezpłatne i odbywać 
się będą w urzędzie dzielnicy przy 
ul. Żeromskiego 29, sala nr 155, I pię-
tro (wejście od ul. Jarzębskiego). 

Warunkiem udziału w warsztatach 
jest wypełnienie i wysłanie formularza 
zamieszczonego na stronie:

http://www.akademiaumiejetnosci.
czterywymiary.org/warsztaty-kobiety/

Liczba miejsc jest ograniczona. De-
cyduje kolejność zgłoszeń.

9 marca w sali widowiskowej urzę-
du dzielnicy przy ul. Żeromskiego 29, 
rozpoczął się cykl spotkań „Bądź 
sobą”.

Bohaterkami pierwszego spotka-
nia „TY!” – spotkanie z Tobą!”, były 
uczestniczące w nim kobiety, które po-
dzieliły się spostrzeżeniami na temat 
kobiecości, swoją historią lub historią 
kobiet dla nich ważnych.

Kolejne spotkanie – z Marią Sa-
dowską, jedną z najbardziej charyzma-
tycznych i wszechstronnych polskich 
artystek – odbędzie się 16 marca. 
Porozmawiamy z nią o roli kobiety 
w sztuce, o kobiecości, o tym, co dziś 
znaczy być kobietą i mówić otwarcie 
o swoich potrzebach.

22 marca o kobiecości rozmawiać 
będziemy z psychoterapeutą Jackiem 
Santorskim – pomówimy o kobiecie 
i jej uzdrowicielskiej mocy, o kobietach 
w biznesie oraz o tym, od czego zacząć, 
jeśli chcemy postawić w naszym życiu 
na SamoDzielność! 

Spotkanie 30 marca poprowadzi 
Małgorzata Marczewska – artcoach, 
trenerka, fundatorka i założycielka 
fundacji „Polska jest Kobietą”, pomy-
słodawczyni i właścicielka LABlife. 

Spotkania są bezpłatne, otwarte, na-
leży przyjść w wybranym dniu na godz. 
18.00.

Zapraszamy na wspólne celebro-
wanie kobiecości. Zaproś przyjaciółkę, 
siostrę, mamę lub inną, bliską ci kobie-
tę. To czas kobiet! 

Na Bielanach

Bądź EKO
Dzielnica oraz fundacja „Żyj z pa-

sją” zapraszają dzieci i młodzież z Bie-
lan w wieku 6-16 lat, do wzięcia udzia-
łu w czwartej edycji konkursu plastycz-
nego „Bądź EKO na Bielanach” pod 
hasłem „Wisła-wpływam!”. Na prace 
czekamy do 8 maja 2017 r.

Zadaniem konkursu jest wykona-
nie pracy plastycznej ilustrującej hasło 
„Wisła-wpływam!”, która ma promo-
wać szeroko pojętą tematykę Wisły, 
jej naturalne i historyczno-kulturowe 
dziedzictwo oraz podkreślać poczucie 
odpowiedzialności za rzekę. Czwarta 
edycja konkursu nawiązuje do ogólno-
polskich obchodów Roku Wisły.

Celem konkursu jest rozwijanie 
wrażliwości ekologicznej i artystycznej 
dzieci i młodzieży, zachęcanie do dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska natu-
ralnego Wisły z uwzględnieniem ak-
tywności człowieka na rzece. Konkurs 
ma za zadanie podkreślenie znaczenia 
Wisły dla przyrody, historii, kultury, 
gospodarki Warszawy i Polski.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 
podczas jednej z największych dziel-
nicowych imprez plenerowych latem 
br. Nagrodą dla laureatów jest pobyt 
na „Wakacjach z pasją”, organizowa-
nych w lipcu br. przez fundację Żyj 
z pasją w Zakopanem.

Wystawa prac laureatów i wyróż-
nionych planowana jest na jesień br. 
w bielańskim ratuszu.

Na Żoliborzu

Ratowanie
działobitni 

Na lutowej sesji rada Żoliborza 
pozytywnie zaopiniowała propozycję 
zarządu wprowadzenia nowego zada-
nia o nazwie „Prace konserwatorskie 
i roboty budowlane w dawnej działo-
bitni Cytadeli Warszawskiej przy al. 
Wojska Polskiego 1B – I etap” z kwotą 
330 tys. zł w 2017 roku. Środki te 
pochodzić mają z budżetu biura kon-
serwatora zabytków.

I etap tej inwestycji ma na celu wy-
konanie niezbędnych prac przedprojek-
towych, tj. wykonanie szeregu ekspertyz 
dotyczących stanu technicznego budow-
li, przeprowadzenie badań geotechnicz-
nych, przeanalizowanie możliwości 
podłączenia obiektu do miejskiej sieci 
infrastruktury technicznej oraz przygo-
towanie koncepcji architektonicznej.

W I etapie przygotowane też będą 
wytyczne dotyczące wykonania nie-
zbędnego zabezpieczenia budynku 
i szczególnie cennych elementów dzia-
łobitni przed dalszą degradacją i znisz-
czeniem.

Realizacja I etapu zadania ma umoż-
liwić podjęcie wiążących decyzji odno-
śnie dalszego postępowania i przezna-
czenia zabytku. (PON)

Bielańska Akademia 
Umiejętności

Nazwa świadczenia medycznego Miejsce świadczeń 
medycznych Personel 

Porady lekarskie u lekarzy pierwszego kontaktu dla 
dorosłych gabinet nr 9 dr Danuta Paśnicka 

ginekolog gabinet nr  24 dr Hanna Łyszkowska - Mękus 

urolog gabinet nr 54 dr Krzysztof Idzikowski 

laryngolog gabinet nr  45            dr Teresa Markiewicz

dermatolog gabinet nr  17                   dr Marek Makarewicz

onkolog gabinet nr  21                     dr Adam Jankowski

pulmonolog gabinet nr  8                    dr Jacek Dąbrowski

Porady lekarza ginekologa w zakresie problemu 
nietrzymania moczu - metody leczenia gabinet nr  24 dr Hanna Łyszkowska - Mękus 

Badania cytologiczne gabinet nr  24 położna mgr Renata Mędza

Nauka badania piersi - techniki samobadania gabinet nr  24 położna mgr Renata Mędza

Konsultacje psychologiczne 

gabinet nr 162                                   
(I piętro)                            

w godz. 10.00-14.00                
z przerwą na wykład                           

o godz. 11.00 

mgr Magdalena Kozłowska 

Porady z zakresu higieny stomatologicznej oraz 
przegląd uzębienia dla dorosłych i dzieci 
realizowane przez lekarza stomatologa

gabinet nr 166                                   
(I piętro)    dr  Teresa Żak

Pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczanie poziomu 
cholesterolu oraz cukru glukometrem gabinet nr  56 pielęgniarki zabiegowe

Spirometria gabinet nr  57 pielęgniarki zabiegowe 

Badanie słuchu gabinet nr 161                              
(I piętro) specjalista protetyk słuchu

Profilaktyczne badanie stóp dzieci i dorosłych gabinet nr 19 A Anna Michalik - lic. fizjoterapeuta

Profilaktyka epidemiologiczna: pielęgnacja ran 
przewlekłych, higiena rąk, zachowania bezpieczne  
w szpitalu i w środowisku.

gabinet nr 19                            mgr Dorota Tomaszewska

Akceptacja siebie  godz. 11 mgr Magdalena Kozłowska 

Pokaz udzielania pierwszej pomocy (będzie można nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy, sprawdzić swoje umiejętności na 
fantomie, dowiedzieć się wielu niezbędnych informacji na temat 

ratowania życia) 

 godz. 11.30; 12.30; 
13.30

Anna Kosterkiewicz - ratownik 
medyczny                                                         

Zapraszamy na kolejny  dzień otwarty dla pacjentów organizowany 13 maja 2017 r. 

Na stoiskach będą wyłożone materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień. 

Konsultacje lekarzy specjalistów:

Cykl prelekcji i instruktażu  (Sala Konferencyjna I piętro) w godzinach 10 -14.

 Dla pacjentów będą dostępne vouchery na oznaczenie poziomu witaminy D3.

pod hasłem "W TROSCE O  ZDROWIE KOBIET".

WIKTOR MASŁOWSKI
Prezes Zarządu Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty dla pacjentów w ramach akcji „Biały Weekend”

w siedzibie Centrum ATTIS Spółka z o. o. przy ul. Górczewskiej 89

w dniu 11 marca 2017 r. w godzinach 10.00 – 14.00.
W pomieszczeniach Przychodni odbędą się porady, konsultacje, badania diagnostyczne

 oraz wykłady specjalistów 

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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Na lutowej sesji rada Bielan przyję-
ła sprawozdanie z działalności siedmiu 
komisji za 2016 rok oraz plany ich 
pracy na rok 2017.

Przewodniczący siedmioosobowej 
komisji rewizyjnej, Stefan Kulesza 
poinformował, że w ub. roku odbyła 
ona 11 posiedzeń, w tym 3 wspólnie 
z komisją mieszkaniową. W ich trakcie 
podjęto 14 uchwał. Komisja rozpatrzy-
ła 7 skarg, z czego 3 powtórnie. Sześć 
uznała za bezzasadne, a jedną, w części 
dotyczącej nieudzielenia odpowiedzi 
na pismo, za zasadną, natomiast w po-
zostałej części za bezzasadną, co sto-
sowną uchwałą zostało przyjęte przez 
radę Bielan.

Komisja rewizyjna w okresie spra-
wozdawczym pozytywnie zaopiniowa-
ła projekt uchwały rady w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania 
załącznika budżetowego dzielnicy 
za 2015 rok. Przeprowadziła też kon-
trolę w zakresie wydatkowania środ-
ków na przygotowanie realizacji budo-
wy przedszkola przy ul. Samogłoska. 
Starała się również pozyskać szczegó-
łowe dane z biura gospodarki nieru-
chomościami, zarówno z jego bielań-
skiej delegatury jak i biura stołeczne-
go urzędu, na temat ilości, lokalizacji 
i przebiegu prac nad przekazywaniem 
nieruchomości ich prawowitym wła-
ścicielom w ramach reprywatyzacji 
na terenie Bielan. Wnioskowała także 
o wystąpienie do biura spraw dekreto-

wych stołecznego urzędu o uszczegó-
łowienie spraw dotyczących procesu 
przekazywania spadkobiercom daw-
nych właścicieli nieruchomości poło-
żonych na terenie dzielnicy, również 
tych, na których znajdują się placówki 
oświatowe, w tym żłobki, przedszkola 
i szkoły.

W zatwierdzonym przez radę Bie-
lan planie kontroli na 2017 rok są m.in. 
sprawy bieżące, wynikające z aktual-
nych potrzeb i zlecone komisji rewi-
zyjnej, a także przygotowanie projek-
tów rozstrzygnięć w sprawach skarg, 
w których organem właściwym do ich 
rozpatrzenia jest rada dzielnicy.

Poprawa bezpieczeństwa
Piotr Śląski, wiceprzewodniczący 

komisji bezpieczeństwa i porządku 
publicznego przypomniał, że komisja 
funkcjonuje od połowy września ub. 
roku, kiedy nastąpiło jej wydzielenie 
z komisji samorządowej, bezpieczeń-
stwa i dialogu społecznego. Zajmuje 
się sprawami bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, współdziałania 
z mieszkańcami, jednostkami samo-
rządowymi niższego rzędu i organiza-
cjami samorządowymi.

Komisja bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego w okresie sprawoz-
dawczym odbyła 4 posiedzenia, w tym 
także wspólnie z innymi komisjami 
rady, w trakcie których podjęła 4 
uchwały. W posiedzeniach uczestni-

czyli m.in. przedstawiciele jednostek 
samorządowych, straży miejskiej 
(udzielający informacji na temat stanu 
bezpieczeństwa na bielańskich placach 
zabaw), policji, straży pożarnej, ZDM, 
GDDKiA, lasów miejskich i WSM. 
W trakcie posiedzeń omawiano m.in. 
sprawy dotyczące prezentacji progra-
mu budowy placów zabaw „Bieluś”, 
zagospodarowania podwórek będą-
cych pod zarządem ZGN w zakresie 
zieleni, małej architektury i urządzeń 
zabawowych. Odbyła się też dyskusja 
nt. niestosowania się do znaków za-
kazu postoju na ul. Kochanowskiego 
przy nieruchomościach oznaczonych 
numerami 2, 4, 6 i 8 oraz zakazu wjaz-
du w rejonie budynków przy ul. Bro-
niewskiego 41 i 43 oraz możliwości 
egzekwowania przestrzegania przez 
kierowców ww. zakazów.

Komisja zajęła się także sprawą 
wycinki drzew towarzyszącej budowie 
przebiegającego przez Bielany odcinka 
gazociągu wysokiego ciśnienia Rem-
belszczyzna-Mory-Wola Karczew-
ska, kwestią budowy łącznika ul. Li-
terackiej z trasą S-8 i planowanym 
remontem ul. Rudnickiego, a także 
problemem utrudnień w ruchu przy 
ul. Wolumen, występujących głównie 
w dni targowe i weekendy.

Pod koniec ub. roku odbyło się 
posiedzenie, na którym omawiano za-
dania, cele i funkcje obrony cywilnej 
na terenie dzielnicy oraz kwestie do-
tyczące zasobu i utrzymania schronów 
i innych tego typu obiektów.

W 11-punktowym planie pracy ko-
misji bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego na 2017 rok znalazły się 

m.in. sprawy związane z poprawą 
stanu technicznego i bezpieczeństwa 
na bielańskich chodnikach, drogach, 
ścieżkach rowerowych, placach za-
baw oraz inicjowanie i opiniowanie 
zmian dotyczących organizacji ruchu 
na osiedlach. W planach prac komisji 
znalazły się także działania związane 
z utrzymaniem porządku w dzielnico-
wych parkach, na skwerach i zielonych 
podwórkach na terenach komunalnych. 
Na komisji mają być także prezen-
towane i przyjmowane sprawozdania 
z działalności straży miejskiej i policji.

Oświata
Dziewięcioosobowa komisja 

oświaty odbyła w ub. roku 12 po-
siedzeń, w tym 5 wspólnych z inny-
mi komisjami rady. Współpracowała 
z wydziałami urzędu dzielnicy, opi-
niowała projekty uchwał rady i oma-
wiała potrzeby bielańskich placówek 
oświatowych. Komisja zapoznała się 
z planem przeprowadzania ich remon-
tów. Radni przeprowadzili wizytację 
w dwóch przedszkolach. W placówce 
nr 307 im. „Wesołych Ekoludków” 
przy ul. Księgarzy przyczynili się 
do przeprowadzenia pilnego remontu, 
a w Przedszkolu nr 39 „Pod Topolami” 

przy ul. Doryckiej komisja zapoznała 
się z ofertą placówki po zakończeniu 
remontu, podczas którego rozbudowa-
no pomieszczenia i unowocześniono 
wyposażenie. Radni zainteresowa-
ni byli organizacją wypoczynku dla 
bielańskich uczniów w ramach akcji 
„Zima w mieście” i „Lato w mieście”.

Komisja złożyła także wniosek 
do zarządu o zabezpieczenie środków 
na rewitalizację terenu młodzieżowego 
domu kultury „Bielany” przy ul. Ce-
głowskiej.

W 2017 roku komisja oświaty 
zamierza się zająć m.in. potrzebami 
bielańskich placówek oświatowych 
w związku z wdrażaniem reformy edu-
kacji, a także organizacją wypoczynku 
dla dzieci. Po udanej „Zimie w mie-
ście” prowadzone są przygotowania 
do „Lata w mieście”. Omawiane będą 
także sprawozdania z roku szkolnego 
2016/17 dotyczące egzaminu gimna-
zjalnego i maturalnego w dzielnicy. 
Komisja zamierza też podsumować 
nabór do przedszkoli na rok szkolny 
2017/18, a także zająć się przygotowa-
niami do organizacji roku przedszkol-
nego i szkolnego 2017/18.

(PON)

Jeżeli coś jest organizowane od kil-
kunastu lat to czy możemy powiedzieć, że 
„tradycja”? Moim zdaniem nasz kiermasz 
już się na tyle „zasiedział”, że „tradycja” 
jak najbardziej. Tak więc ponownie za-
praszamy do Bielańskiego Ośrodka, adres 
ogólnie znany Goldoniego 1, na tradycyj-
ny kiermasz sygnalizujący nadejście świąt 
Wielkanocnych. Będą palmy, pierniki, jaja 
malowane, wyroby rękodzieła, którymi 
chcą się pochwalić przed państwem miesz-
kańcy Bielan i Warszawy, smakołyki regio-
nalne, czyli w dwóch słowach „Jarmark 
różności”.

Różnorodność zapewnią nam dwa po-
południowe koncerty towarzyszące Jarmar-
kowi. W sobotę (18.03, godz. 17.00) zagrają 
muzycy z kapeli Warszawskie Przedmieście. 
I tu cytuję:

„…Warszawskie Przedmieście – war-
szawski sznyt, stołeczna nuta. Zagrane pod 
Warszawą, na obrzeżach, praska strona 
– gdzieś między Dworcem Wschodnim 
a Mińskiem Mazowieckiem… Szlagiery re-
wii i podwórek połowy minionego wieku. 
Fokstroty, poleczki, tanga, walczyki pod 
nogę i do posłuchu. Kanon odegrany w cza-
sach pewnego już rozpowszechnienia tran-
zystorów i głośników oraz maniery wyko-
nawczej retro”. Zagrają: Jakub Zimończyk 
– harmonia; Mateusz Niwiński – skrzypce, 
śpiew; Heniek Małolepszy – bandżo, śpiew; 
Agnieszka Niwińska – baraban, śpiew.

W niedzielę (19.03, godz. 17.00) 
na poważniejszą nutę zaśpiewa zespół Wy-
raj. Koncert „Żegnaj ciało/прощай тіло” 
to tradycyjne psalmy i pieśni wielkopostne 
wschodniosłowiańskie.

Pozostaje tylko napisać za Warszaw-
skim Przedmieściem „Galant fason! Ser-
decznie zapraszamy, polecamy się!”.

Justyna Gębska, BOK

Na Bielanach

Prace komisji

Jarmark Kazimierski na Bielanach (18-19.03.2017)

Na lutowej sesji rada Bielan jed-
nogłośnie podjęła uchwałę w sprawie 
powołania komisji mieszkaniowej. 
Jej pięcioosobowy skład, do którego 
wchodzili radni: Teresa Renata Bana-
siak, Tomasz Herbich, Natalia Krupa, 

Iwona Walentynowicz i Ryszard Za-
krzewski został rozszerzony. Nowymi 
członkami zostali Małgorzata Poręba 
i Łukasz Świderski.

(PON) 

Poszerzony skład



str. 4 10 marca 2017 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan   Nr  5

Czy zapowiadane zmiany w usta-
wie o ochronie przyrody pomogą ocalić 
warszawskie drzewa? Warszawa po raz 
kolejny apeluje o szybką zmianę złego 
prawa.

– Ze strony 
rządzących padła 
deklaracja pro-
cedowania zmian 
na najbliższym po-
siedzeniu Sejmu. 
Jednak do tego 
czasu w stolicy 
może zostać ścię-
tych kolejnych kil-
kaset drzew. Tego 
typu zapowiedzi 
jeszcze bardziej 
nasilają wycinki. Każdy teraz będzie 
chciał zdążyć przed zmianą – mówił 
podczas briefingu Michał Olszewski, 
wiceprezydent Warszawy. Ustawę, któ-
ra zezwoliła na te wycinki uchwalo-
no zaledwie w 9 dni. Oczekujemy, że 
w takim samym tempie przegłosowane 

zostaną poprawki zatrzymujące siekie-
ry. Jeszcze raz apelujemy, aby parla-
mentarzyści powstrzymali piły i drwali, 
którzy coraz śmielej poczynają sobie 

z drzewami. Także w centrum stolicy 
– dodał.

Briefing zorganizowano u zbiegu 
ulic Marszałkowskiej i Świętokrzy-
skiej, gdzie właściciel prywatnej dział-
ki wyciął kilkanaście rosnących tam 
drzew.

Tylko ustawa może 
zapobiec rzezi drzew

27 lutego wszyscy stołeczni po-
słowie otrzymali od miasta sadzonki 
świerków. W ten sposób Warszawa 
chciała zwrócić parlamentarzystom 
uwagę na zbyt daleko idące zmiany 
w ustawie o ochronie przyrody oraz jej 
negatywne konsekwencje.

Wręczenie drzewek było wypeł-
nieniem zapowiedzi wiceprezydenta 
Olszewskiego, który po śmiałych wy-
cinkach w centrum Warszawy zapre-
zentował projekt zmian znoszących 
nowelizację ustawy, znaną jako #Le-
xSzyszko.

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 odpo-
wiednie służby m.in. straż miejską.

Od 18 lutego do miejskiego cen-
trum kontaktu wpłynęło ponad 180 
zgłoszeń dotyczących wycinki drzew. 
Sygnały mieszkańców dotyczyły 
wszystkich dzielnic Warszawy, jednak-
że liderem negatywnego rankingu wy-
cinek jest Białołęka, skąd otrzymano 
37 zgłoszeń, po niej jest Mokotów (32) 
i Wawer (31).

Henio szuka 
domu

Henio jest średniej wielkości, wie-
kowym już psem. Może mieć około 10 
lat. Trafił do schroniska po interwencji 
w jednej z podpasłęckich wsi. Został 
odebrany z fatalnych warunków, w któ-
rych musiał wcześniej bytować. Henio 
w stosunku do ludzi jest bardzo przy-
jazny, kocha ludzi. Ciągle domaga się 
pieszczot, chodzi krok w krok za opie-
kunem. Henio bywa zadziorny wzglę-
dem innych psów, potrafi chodzić na 
smyczy. Kto podaruje mu prawdziwy 
dom i miłość do końca jego dni? Dane 
kontaktowe: Jowita tel. 794 142 070

Do 18 marca potrwają w dziel-
nicach spotkania dyskusyjne, podczas 
których będzie można porozmawiać 
o pomysłach zgłoszonych w ramach 
czwartej edycji budżetu partycypacyj-
nego. Warto wziąć udział w dysku-
sjach, ponieważ jest to okazja do ulep-
szenia zgłoszonych pomysłów.

W czwartej edycji budżetu party-
cypacyjnego w Warszawie mieszkańcy 
zgłosili 2781 pomysłów. W czerwcu 
warszawiacy wybiorą spośród nich te, 
które warto zrealizować w przyszłym 
roku. 1 marca rozpoczęły się spotkania 
dyskusyjne o zgłoszonych pomysłach. 
Warto wziąć w nich udział, przeka-
zać swoje sugestie lub wyrazić popar-
cie albo sprzeciw. Na ich podstawie 

każdy pomysł może być uzupełniony 
i dopracowany, aby lepiej odpowiadał 
na potrzeby mieszkańców. Wszystkie 
zgłoszone pomysły można przejrzeć 
i skomentować na stronie www.twoj-
budzet.um.warszawa.pl.

W jaki sposób można dyskutować 
o zgłoszonych pomysłach?

– internetowo – wypowiadając się 
na forum dyskusyjnym na stronie twoj-
budzet.um.warszawa.pl lub wysyłając 
wiadomość z pytaniem lub propozycją 
zmian bezpośrednio do autora pomysłu,

– na spotkaniach dyskusyjnych 
w swojej dzielnicy (terminy spotkań 
na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl 
lub w urzędzie dzielnicy).

Czy uda się ocalić drzewa? Weź udział w dyskusji!

„Od ponad 7 lat z bólem barku i kręgosłupa „jechałem” tylko 
na lekach. Operacji bałem się jak ognia. Po lekach dostałem 
zapaści.

Rehabilitacja i zwykłe masaże tylko potęgowały ból. Wylądo-
wałem w szpitalu – ale nie wymyślono nic specjalnego. O ośrodku 
NATURMED wiedziałem od dawna, ale nie dowierzałem. Dopie-
ro teraz wiem, że straciłem parę lat przychodząc tu tak późno, jak 
po ostatni ratunek.

To niesamowite! Czuję się po prostu świetnie.”
(prosił o anonimowość, l. 56)

Z powodu chorego kręgosłupa boli często nie tylko krę-
gosłup, ale wiele innych organów i zaczyna się bieganie 
od gabinetu do gabinetu, serie kolejnych badań, kolejne leki 
i wytwarza się błędne koło.

Taka walka z wiatrakami.

„Po wypadku samochodowym przez wiele miesięcy bolał 
mnie bark, szyja i kolano. Wykorzystałem „normalne” leczenie, 
byłem prywatnie w sanatorium, wszystko bezskutecznie. Utyka-
łem na nogę, ból barku nasilał się przy każdym ruchu. Dopiero 
decyzja przyjścia po pomoc do p. mgr Jakuba Górnickiego w NA-
TURMEDZIE wyzwoliła mnie zupełnie z bólu”

(Tadeusz R. l. 48)

Mgr Jakub Górnicki – osteopata – zajmuje się trudnymi 
przypadkami klinicznymi leczonymi bezskutecznie metodami 
innymi. Jego zabiegi zapobiegają niezwykle często operacjom 
przepuklin , wypuklin kręgosłupa oraz leczą stawy kolanowe, 
biodrowe, łokciowe i ramienne. Poprawiane jest ukrwienie 
wokół każdego stawu, co zmniejsza problemy bólowe i ru-
chowe, likwiduje zapalenia, zaburzenia czuciowe, drętwienia.

To doskonała metoda akademicka – bez konieczności zaży-
wania leków. Jest ogromną alternatywą dla osób nie mogących 
poddać się operacji ani brać leków, w każdej grupie wiekowej.

Mgr Jakub Górnicki jest wykładowcą w jednej z war-
szawskich uczelni na wydziale fizjoterapii i medycyny oste-
opatycznej. Innych wiele podziękowań za zlikwidowanie pro-
blemów bólowych znajdą Państwo w ośrodku NATURMED 
w księdze wpisów.

„Mgr Górnicki wyrównał poziom nierówno ułożonych łopa-
tek spowodowany skoliozą u mojej 9-letniej córki. Gimnastyka 
i pływanie niewiele pomagały, choć walczyłyśmy 3 lata.”

Matka 9-letniej Ani

„Jestem lekarzem, zawsze byłem oburzony na wszelkie me-
tody alternatywne, czy nawet akademickie – ale bez leków. Dziś 
jednak z pokorą dziękuję p. Górnickiemu za pomoc właśnie 
takimi metodami jak osteopatia: pomógł mi rewelacyjnie w bólu 
barku i biodra, zlikwidował sztywność nadgarstka.”

Janusz B. (internista)

„Miałem uraz kolana i łokcia. Żadne leki, ani laser – nie 
pomagały. Zlikwidował mi ból p. mgr Górnicki. To wspaniałe 
zaskoczenie.”

Andrzej Bodnar, l. 51

„Skręciłam sobie podczas ćwiczeń nogę w kostce, zwichną-
łem staw kolanowy, strasznie przeciążyłem mięśnie i stawy rąk. 
Nie ustępował ból i ograniczona ruchomość przez ponad 5 tygo-
dni. Leki nie pomagały. Pan Górnicki usprawnił mnie po prostu 
fantastycznie.”

Tomasz, l. 36 (Ursus)

OSTEOPATIA
– na bó le  nagłe ,  pr zewlekłe ,  pourazowe

Jeśli jesteś mieszkańcem 
Bielan lub Żoliborza 

i interesują Cię epizody z historii 
Twojej dzielnicy 

przeczytaj 

SKLEP Z PAMIĄTKAMI.
Zamów w księgarni  

lub w internecie.

PROMOCJA   b   PROMOCJA    b   PROMOCJA    b   PROMOCJA    b   PROMOCJA    b   PROMOCJA

PROMOCJA   b   PROMOCJA    b   PROMOCJA    b   PROMOCJA    b   PROMOCJA    b   PROMOCJA

OŚRODEK MEDYCYNY 
NATURALNEJ i OSTEOPATII

NATURMED
Warszawa-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

Zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00

Telefon: 604 092 007 i 22 662 49 07
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Każdego roku dwa europejskie mia-
sta otrzymują zaszczytne miano Euro-
pejskiej Stolicy Kultury. W 2017 roku 
tytuł ten przypadł duńskiemu Aarhus 
oraz Pafos na Cyprze.

Aarhus 
– miasto Wikingów

Aarhus założone zostało w średnio-
wieczu przez Wikingów na wschodnim 
wybrzeżu Jutlandii. W XVII wieku pol-
ska dywizja jazdy, dowodzona przez 
hetmana Stefana Czarneckiego, odbiła 
miasto z rąk Szwedów.

Obecnie Aarhus jest nowoczesnym 
i dynamicznie rozwijającym się mia-
stem, a tutejszy ratusz uważany jest 
za jeden z najlepszych przykładów 
duńskiej architektury. Jest tu kilkana-
ście uczelni, gdzie kształci się kilka-
dziesiąt tysięcy studentów z całego 
świata, którzy wieczorami zapełniają 
liczne kawiarnie i restauracje w starej 
części miasta.

Dumą miasta jest gotycka katedra 
pod wezwaniem św. Klemensa – naj-
dłuższy kościół Danii (93 m), ozdo-
biony XV-wiecznymi malowidłami 
z ogromnym ołtarzem – monumen-
talnym tryptykiem bogato zdobio-
nym dziesiątkami pozłacanych rzeźb. 
W podziemiach banku obok katedry 
jest niewielkie Muzeum Wikingów 
z fragmentem wykopalisk archeolo-
gicznych z tego okresu. Można też 
zwiedzić Muzeum Okupacji oraz Mu-

zeum Kobiet (Kvindemuseet), groma-
dzące eksponaty i zdjęcia dokumentu-
jące życie duńskich kobiet i obrazujące 
przemiany zachodzące w duńskim spo-
łeczeństwie przez stulecia.

Arhus jest też centrum muzycznym 
z Domem Muzyki, w którym miesz-
czą się liczne instytucje, takie jak Or-
kiestra Symfoniczna, Opera i Duński 
Instytut Muzyki Elektroakustycznej. 
Można tu posłuchać muzyki klasycz-
nej, współczesnej, jazzu lub rocka. 
W udostępnionym publiczności rozle-
głym parku Marseliborg w południowej 
części miasta, stoi letni pałac duńskiej 
królowej Małgorzaty II.

W Aarhus, nazywanym też „Naj-
większym na świecie małym miastecz-
kiem” znajduje się najciekawszy duń-
ski skansen Den Gamle By, w którym 
zgromadzono 75 zabytkowych budyn-
ków. W miasteczku jest poczta, szkoła, 
kościół teatr i wiatrak, a po stawie 
pływają żywe kaczki.

Można tu zobaczyć jak niegdyś żyli 
Duńczycy, bowiem pieczołowicie od-
tworzono tradycyjne zajęcia rzemieśl-
ników – złotników, kowali, garncarzy 
i stolarzy, którzy w strojach z epoki 
prezentują swoje umiejętności. W skle-
pie można kupić świeże, upieczone 
w zabytkowej piekarni bułki i ciastka, 
śledzie z beczki, grubo mieloną razową 
mąkę czy słodycze. Pachnie świeżo 
zaparzoną kawą, a na ladzie leży gazeta 
z 1864 roku. W salonie posłuchać moż-

na gry na klawikordzie w wykonaniu 
starszej pani w XIX-wiecznym stroju, 
a w kuchni spróbować dopiero co ugo-
towanego kapuśniaku. Najmłodsi mogą 
pobawić się w gry, w które bawiły się 
dzieci w średniowieczu.

W podmiejskim XVIII-wiecznym 
dworze w Moesgård znajduje się znane 
Muzeum Prehistoryczne, gdzie eks-
ponowane jest znalezione w torfowi-
sku zmumifikowane ciało Człowieka 
z Grauballe. Są tu także kamienie ru-
niczne oraz broń i narzędzia używane 
przez Wikingów. W rozległym parku 
zrekonstruowano dolmen, świątynię 
z epoki kamiennej, dom z epoki że-
laza, szachulcowy młyn wodny oraz 
osadę Wikingów. Pod koniec lipca 
można wziąć udział w odbywającym 
się tu zlocie współczesnych Wikin-
gów. Pokazom walk i jazdy konnej 
towarzyszy strzelanie z łuku i rzucanie 
dwustronnym toporem, a także jarmark 
wyrobów rzemieślniczych z drewna, 
skóry i metalu, biżuterii na motywach 
nordyckich oraz degustacja tradycyj-
nych potraw skandynawskich wojow-
ników, pieczonego mięsiwa i pysznych 
placków z miodem i konfiturami.

Miasto jest kulinarną stolicą Da-
nii. W 2015 roku dzięki gwiazdkom 
Michelin nadaną trzem miejscowym 
restauracjom: Frederikshoj, Gastro-
mé i Substans, to drugie największe 
miasto Danii wyprzedziło Kopenhagę. 
Rok później Aarhus uhonorowane zo-
stało tytułem Europejskiego Regionu 
Gastronomii 2016. Co roku, w sierp-
niu w ramach 10-dniowego festiwa-
lu kultury i sztuki Aarhaus Festuge, 
na wybrzeżu, odbywa się sławny Food 
Festival.

Aarhus to także jedno z najbar-
dziej przyjaznych rowerom miejsc 
w Europie. Z wyspą Zelandią, na któ-
rej leży Kopenhaga, łączy je najszyb-
szy na świecie prom, a obecnie trwa 
tu budowa największej w Skandynawii 
publicznej biblioteki. Dumą miasta jest 
Muzeum Sztuki Współczesnej ARoS, 
w którym zgromadzono kolekcję 1100 
obrazów, 400 rzeźb i instalacji, 200 
materiałów wideo, a także ponad 7000 
rysunków, zdjęć i grafik. W nowo-
czesnym gmachu z 2004 roku można 

obejrzeć dzieła m.in. Warhola i Cezan-
ne’a oraz prace takich międzynarodo-
wych artystów, jak: Bill Viola, Tony 
Oursler, Carsten Höller, Miwa Yanagi 
oraz James Turrell.

Podmiejskie osiedle Nye będzie 
całkowicie pozbawione ruchu samo-
chodowego. Zamieszka w nim 15 tys. 
osób. Otoczone polami i zagajnikiem 
osiedle zostało podzielone na strefy 
oddzielone od siebie parkami i jezio-
rami, połączy z centrum miasta linia 
tramwajowa.

Pafos 
– miasto Afrodyty

W pobliżu Pafos na południowym 
brzegu Cypru, w miejscu, gdzie fale 
Morza Śródziemnego rozbijają się o sa-
motne skały, z morskiej piany narodzi-
ła się Afrodyta, grecka bogini piękna 
i miłości. W pobliżu zbudowano jej 

wspaniałą świątynię, do której przy-
bywali pielgrzymi z całego świata sta-
rożytnego. Dzisiaj na tę wyspę słońca 
i miłości pielgrzymują turyści z całej 
Europy, spragnieni wypoczynku nad 
ciepłym morzem.

Cypr to wyspa o wspaniałym kli-
macie, pełna zabytków liczącej kilka 
tysięcy lat historii, ma czyste morze 
i słońce świecące przez 300 dni w roku.

Tu – według mitologii greckiej – 
żył boski kochanek Afrodyty – Apollo. 
Tu, w mieście Kition (obecnie Larna-
ka), urodził się filozof Zenon, nauczał 
św. Paweł, a Łazarz – ten wskrzeszony 
przez Jezusa – był przez lata biskupem 
Larnaki. Cypr odwiedził też podczas 
wyprawy krzyżowej król Anglii, Ry-
szard Lwie Serce.

Po Egipcjanach, Grekach, Rzy-
mianach, krzyżowcach, Wenecjanach, 

Turkach, Anglikach i wielu innych na-
jeźdźcach pozostały liczne pamiątki. 
W zacisznych dolinach gór Troodos, 
których najwyższy szczyt ma prawie 
2 tysiące metrów, kryją się malowni-
cze klasztory, powstałe w czasach, gdy 
wyspę we władanie obejmowało chrze-
ścijaństwo, wypierając kult dawnych 
greckich bogów. W kilku z nich są iko-
ny Matki Bożej, według legendy nama-
lowane przez św. Łukasza. W górskich 
kościółkach zobaczyć można wspaniałe 
wenecko-bizantyjskie freski, zaliczane 
do światowego dziedzictwa kultury. 
W górach zachowało się najwięcej 
obyczajów i tradycji cypryjskich. Prze-
trwał kunszt dawnego rękodzieła, moż-
na kupić wspaniałe koronki, ceramikę, 
wyroby ze skóry i srebra.

W starożytnym Pafos warto posie-
dzieć w malowniczym porcie w rybac-

kiej tawernie, gdzie między stolikami 
spacerują oswojone pelikany, odwie-
dzić rzymskie wille ze wspaniałymi 
mozaikami odkrytymi przez polskich 
archeologów, a w pobliskim Palea 
Pafos zwiedzić ruiny najważniejszej 
w całym greckim świecie antycznym 
świątyni bogini Afrodyty i zażyć od-
świeżającej kąpieli w miejscu, gdzie, 
według legendy, narodziła się z mor-
skiej piany ta bogini piękna i miłości.

Chociaż na pierwszy rzut oka Pafos 
wydaje się bardziej nadmorskim ku-
rortem niż stolicą kultury, jednak jest 
to jedno z najstarszych miast w Euro-
pie. Ślady pierwszych osad pochodzą 
jeszcze z neolitu, a Pafos widziało roz-
wój i upadek niejednego imperium.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Połowa Polaków kupuje owoce 
i warzywa tylko na targowiskach. Są 
to zazwyczaj ci klienci, którzy szu-
kają żywności bezpiecznej, świeżej, 
prosto od rolnika. Jednak gdy wypa-
trują żywności ekologicznej, nie jest 
pewne, na ile zapewnienia sprzedawcy 
co do jakości eko są prawdziwe.

Inaczej rzecz wygląda w skle-
pach z bio żywnością i z produktami 
na „zielonych półkach” w marketach. 
Tam potwierdzeniem ekologiczności 
musi być unijny symbol z gwiazd-
kami na zielonym tle. Dodatkowo 
na etykiecie ma być numer jednost-
ki, która taki produkt i gospodarstwo 
certyfikowała. Od niedawna sklepy 
wielkopowierzchniowe przywiązują 
dużą uwagę do warzyw i owoców 
w jakości eko.

Dlaczego? Zapotrzebowanie na tę 
kategorię żywności zwiększa się o 18– 
20% rocznie, rośnie bowiem świado-
mość konsumentów i wiedza na temat 
wartości odżywczej produktów certyfi-
kowanych. Coraz więcej badaczy wy-
jaśnia różnice między żywnością bio 
a tzw. konwencjonalną. Dr inż. Aneta 
Załęcka z zakładu żywności ekolo-
gicznej na wydziale nauk o żywieniu 
człowieka i konsumpcji SGGW mówi, 
że eko marchew, sałata, a także inne 
warzywa i owoce mają intensywniejszy 
smak i zapach, bardziej zbliżony do ro-
ślin rosnących dziko.

– W surowcach konwencjonalnych, 
przez stosowanie nawozów syntetycz-
nych, które są bezproblemowo rozpusz-
czalne (i w przeciwieństwie do nawo-
zów organicznych – łatwo dostępne 

dla roślin) dochodzi do nadmiernego 
gromadzenia się wody, która pobiera-
na jest w nadmiarze przez tkanki ro-
ślin wraz z solami mineralnymi. W ten 
sposób ziemiopłody konwencjonalne 
rosną szybko, są duże i dają rolnikowi 
większy plon niż te ekologiczne, a kon-
sument zostaje uraczony „rozwodnio-
nym” smakiem i zapachem oraz gor-
szą jakością odżywczą takich owoców 
i warzyw.

Wyniki badań marchwi z upraw 
ekologicznych w Instytucie Warzyw-
nictwa w Skierniewicach także po-
twierdziły jej wyższość: stwierdzono 
wyższą o 8 proc. zawartość cukrów 
ogółem i o 18 proc. beta-karotenu, 
a także niższe o 29 proc. stężenie azo-
tanów w porównaniu z marchwią kon-
wencjonalną (Anna Wrzodak i Krysty-
na Elkner; 2009 r.).

Warto wiedzieć, że karotka należy 
do grupy warzyw o największej warto-

ści odżywczej i zdrowotnej. Jej obec-
ność w codziennej diecie zmniejsza 
ryzyko udaru mózgu o 68 proc. Cenny 
beta-karoten działa przeciwutleniająco, 
przeciwmiażdżycowo, zapobiega cho-
robom oczu i wzmacnia ogólną odpor-
ność organizmu.

W skierniewickim Instytucie bada-
no także paprykę i stwierdzono ko-
rzystny wpływ uprawy ekologicznej 
na jej wartość zdrowotną. Warzywa ba-
danych odmian z uprawy ekologicznej 
miały wyższą zawartość kwasu askor-
binowego, beta-karotenu, flawonoidów 
i związków fenolowych w porównaniu 
do papryki z uprawy konwencjonalnej.

W sprawozdaniu Instytutu przed-
stawiono korzystny wpływ uprawy 
ekologicznej na skład chemiczny wie-
lu warzyw. Także pomidory i dynia 
z ekologicznego systemu uprawy miały 
istotnie wyższą zawartość witaminy C, 

karotenoidów, flawonoidów i związ-
ków fenolowych, a buraki ekologicz-
ne podwyższony poziom barwników 
czerwonych w porównaniu do warzyw 
z uprawy konwencjonalnej. Ponad-
to wszystkie analizowane warzywa 
z uprawy ekologicznej charakteryzo-
wały się wyraźnie obniżonym pozio-
mem zawartości azotanów.

Równolegle badania Instytutu po-
twierdziły większy stopień pożądania 
przez konsumentów w odniesieniu 
do kilku przetworów z warzyw eko-
logicznych w porównaniu z do tych 
konwencjonalnych.

Ekologiczne metody produkcji 
żywności przyczyniają się do ochrony 
zdrowia społeczeństwa i pozwalają za-
chować bioróżnorodność środowiska.

Jedzmy więc eko witaminy 5, a na-
wet 10 razy dziennie dla zdrowia!

Bohdan Juchniewicz

Wędrówki z Naszą Gazetą

Europejskie stolice kultury 2017

Jedzmy eko witaminy!
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Nowe Veturilo już działa. Od 1 mar-
ca warszawiacy mogą już wypożyczać 
nowe rowery, korzystając z nowocze-
snych terminali i specjalnie przygoto-
wanej aplikacji.

W szóstym sezonie Veturilo do dys-
pozycji rowerzystów będzie aż 316 sta-
cji i 4660 rowerów, w tym 60 rower-
ków dziecięcych, 45 tandemów i 100 
rowerów elektrycznych. Nowe jedno-
ślady mają wygodniejszą kierownicę, 
obrotowy dzwonek, przedni bagażnik 
i szerokie, nieprzemakalne siodełko. 
Na każdym z nich umieszczono kod 
QR, który umożliwia szybkie wypoży-
czenie roweru bez terminala, poprzez 
aplikację mobilną.

Nowoczesne terminale z koloro-
wym wyświetlaczem i ekranem doty-

kowym, zapewniają obsługę płatności 
zbliżeniowych i są wyposażone w uni-
wersalną pompkę rowerową. Jedno-
ślady można wypożyczać i zwracać 
za pomocą aplikacji mobilnej, a każ-
dy stojak ma diodę, sygnalizującą czy 
dany rower jest sprawny i można go 
wypożyczyć.

Wszelkie zgłoszenia i uwagi do-
tyczące funkcjonowania systemu są 
przyjmowane przez całą dobę przez 
miejskie centrum kontaktu Warszawa 
19115.

W ubiegłym sezonie rowery zostały 
wypożyczone 1 866 423 razy, a do gro-
na użytkowników dołączyło 70 771 
osób. Od startu systemu w sierpniu 
2012 r. miejskie rowery wypożyczono 
7 919 556 razy, a w systemie zarejestro-
wało się 445 495 użytkowników.

Kończy się montaż pomnika rot-
mistrza Witolda Pileckiego. Bohater-
ski żołnierz Wojska Polskiego i Armii 
Krajowej, dobrowolny więzień Au-
schwitz, autor pierwszych raportów 
o Holokauście, honorowy obywatel 
m.st. Warszawy zostanie upamiętnio-
ny na Żoliborzu.

– W stolicy zostanie upamiętniony 
człowiek, którego postawa i bohater-
stwo budzi olbrzymi szacunek i wręcz 
niedowierzanie co do bezmiaru jego 
poświęcenia – mówi Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, prezydent Warszawy. – 
Do tej pory jego grób nie został odna-
leziony, ale przy tym pomniku będziemy 
go wspominać i oddawać mu cześć.

Pomnik powstał w wyniku uchwa-
ły Rady Warszawy z marca 2014 r. 
popierającej inicjatywę stowarzysze-
nia Młodzi dla Polski. We wrześniu 
2014 r. stołeczny ratusz ogłosił konkurs 
na projekt, na który wpłynęły 42 pra-
ce. Zwyciężyła rzeźba autorstwa Jacka 
Kicińskiego i Rafała Stachowicza. Mo-
nument został zrealizowany z budżetu 
miasta, jego koszt to blisko 1,4 mln zł.

Pomnik Witolda Pileckiego po-
wstaje po północnej stronie pasa dzie-
lącego jezdnię al. Wojska Polskiego 
u zbiegu z ul. Bitwy pod Rokitną. 
Lokalizacja monumentu nawiązuje 
do miejsca, w którym rotmistrz Pilec-

ki w 1940 r. dołączył do łapanki, aby 
znaleźć się wśród osób wywiezionych 
do obozu koncentracyjnego.

Pomnik składa się z granitowego 
sześcianu z pęknięciem na całej wy-
sokości, w którym umiejscowiona jest 
brązowa postać rotmistrza Pileckiego. 
Na bokach kamiennej bryły powtarza 
się wielokrotny cień jego sylwetki oraz 
opisane jest dzieło życia rotmistrza 
oraz śmierć w wyniku mordu sądowego 
w 1948 roku.

Witold Pilecki – rotmistrz kawale-
rii Wojska Polskiego, współzałożyciel 
Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Związku 
Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, ofi-
cer Komendy Głównej Armii Krajo-
wej i ,,NIE”. Jako dobrowolny więzień 
KL Auschwitz zorganizował w obozie 
ruch oporu. Autor pierwszych raportów 
o Holokauście, tzw. Raportów Pilec-
kiego. Dzięki jego działalności świat 
dowiedział się o zbrodniach niemiec-
kich. Po wojnie został wrogiem Pol-
ski Ludowej, ofiarą mordu sądowego. 
15 marca 1948 roku został skazany 
na karę śmierci. Pośmiertnie odznaczo-
ny Orderem Orła Białego (2006) oraz 
awansowany do stopnia pułkownika 
(2013). Uznany za jednego z najod-
ważniejszych ludzi II wojny światowej. 
Honorowy obywatel m. st. Warszawy 
(2009).

Veturilo wystartowało
po nowy rekord

Pomnik rotmistrza 
Pileckiego

Rozpoczęła się druga odsłona 
kampanii „Masz prawo”, której celem 
jest wzrost świadomości mieszkańców 
stolicy w zakresie praw konsumentów 
i wiedzy o mechanizmach rynkowych. 
Potrwa do końca kwietnia. Będzie pro-
wadzona m.in. w komunikacji miej-
skiej – metrze, tramwajach, autobu-
sach, SKM oraz w urzędach dzielnic. 
Dzięki reklamom w prasie dzielnicowej 
i ogólnomiejskiej, materiałom eduka-
cyjnym udostępnionym w ośrodkach 
sportu i rekreacji oraz zakładach opieki 
zdrowotnej przekaz kampanii ma szan-
sę dotrzeć do szerokiej grupy odbior-
ców. W marcu uruchomiono punkty 
konsultacyjne w centrach handlowych, 
gdzie porad udzielają eksperci miej-
skiego rzecznika konsumentów.

– Kolejna odsłona kampanii dotyka 
ważnego problemu, z którym my jako 
konsumenci często się spotykamy, tj. 
stosowaniem przez przedsiębiorców 
nieuczciwych praktyk rynkowych – 
mówi Małgorzata Rothert, miejski 
rzecznik konsumentów. Konsumenci 
wielokrotnie sygnalizują, że przy za-
wieraniu umowy lub jej zmianie zosta-
li wprowadzeni w błąd, nie otrzymali 
wyczerpujących informacji. Wiedza 
na temat obowiązków przedsiębiorcy 
i przysługujących nam praw jest nie-
zbędna, dlatego też poprzez działania 

edukacyjne chcemy zwrócić uwagę 
na konieczność dokonywania rozważ-
nych wyborów.

Masz prawo – vademecum 
konsumenta

Masz prawo do pełnej, rzetelnej 
i prawdziwej informacji o towarze lub 
usłudze.

Obowiązkiem przedsiębiorcy pro-
ponującego konsumentowi zawarcie 
umowy jest udzielenie jasnych, zrozu-
miałych i niewprowadzających w błąd 
informacji. Zanim zdecydujesz się pod-
pisać umowę sprawdź, czy potwier-
dza ona warunki, na które umówiłeś 
się z przedsiębiorcą. Zwróć uwagę, 
z kim zawierasz umowę, jaki jest jej 
przedmiot, czas trwania i wartość. Nie-
które umowy konsumenckie mogą być 
zawarte ustnie. W takim przypadku 
powinieneś domagać się paragonu lub 
faktury. Wskazują one z kim i kiedy 
zawarłeś umowę oraz czego ona do-
tyczyła.

Masz prawo do niewymuszonej, 
samodzielnej decyzji czy skorzystasz 
z oferty.

Przed podpisaniem umowy warto 
jak najwięcej dowiedzieć się o ofero-
wanym towarze lub usłudze i porównać 
ofertę z innymi dostępnymi na rynku. 
Promocja nie zawsze oznacza korzyść. 

W kontaktach z przedsiębiorcą nale-
ży być ostrożnym i stosować zasadę 
ograniczonego zaufania. Warto pamię-
tać, że podpis na umowie oznacza, że 
konsument zapoznał się z warunkami 
umowy, zrozumiał je i zaakceptował. 
Nie podpisuj umowy tylko dlatego, 
że sprzedawca nalegał, był miły albo 
wręczył ci prezent.

Masz prawo do ochrony przed nie-
uczciwymi praktykami przedsiębiorcy

Postępowanie przedsiębiorcy, które 
jest sprzeczne z dobrymi obyczajami 
i wprowadza konsumentów w błąd 
co do warunków umowy uważa się 
za nieuczciwą praktykę rynkową. Je-
śli przy zawieraniu umowy zostałeś 
wprowadzony w błąd, masz prawo do-
magać się jej unieważnienia, a także 
zaniechania praktyki oraz usunięcia jej 
skutków. Jeśli przedsiębiorca nie jest 
skłonny do porozumienia możesz po-
prosić o wsparcie miejskiego rzecznika 
konsumentów.

W Warszawie z pomocy miejskiego 
rzecznika konsumentów skorzystało 
ponad 220 tysięcy mieszkańców.

Na stronie internetowej rzeczni-
ka: www.konsument.um.warszawa.pl 
mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się 
z bogatym materiałem na temat praw 
konsumentów w poszczególnych seg-
mentach rynku.

Prawo po stronie konsumenta
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 MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”  
% 22 668 70 00

• POLICJA % 997
Komisariat Warszawa-Żoliborz
ul. Rydygiera 3A, % 22 603 71 04
Komisariat Warszawa-Bielany
ul. Żeromskiego 7, % 22 603 71 55

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 6, ul. Marymoncka 88/91  
  % 22 596 70 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 11, ul. Zgrupowania AK 
„Kampinos”   % 22 596 71 10

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

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

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

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

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

•  A PRZEPROWADZKI 24h/7 WYWÓZ 
I UTYLIZACJA zbędnych przedmiotów, 
mebli z mieszkań i piwnic. Tel. 607 663 330

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 
odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. 
Tel. 504 017 418

•  ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI i inne 
rzeczy. Tel. 22 663 39 19, 509 548 582

•  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:
•  17 marca (piątek) godz. 18.00 – Moja 

baśń – wernisaż malarstwa Adama 
Kołakowskiego. Wstęp wolny

•  18 marca (sobota) godz. 10.30 – 
Akademia Einsteina – doświadczenia 
i eksperymenty. Zajęcia jednorazowe 
25 zł, obowiązują zapisy do 16 marca

•  18 marca (sobota) godz. 12.30 – 
Co w trawie piszczy – edukacyjny 
koncert familijny. Muzyczna i literac-
ka opowieść o wiosennej łące pełnej 
zaskakujących oryginalnych dźwię-
ków. Bilet 5 zł

•  21 marca (wtorek) godz. 10.45 – Sma-
kołyki na cztery smyki – edukacyjny 
koncert Filharmonii Narodowej. Bilet 
4 zł

•  23 marca (czwartek) godz. 18.00 – 
Warsztaty serigrafii/sitodruku. Koszt 
40 zł, obowiązują zapisy do 20 marca

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w marcu:
•  12 marca (niedziela) godz. 19.00 – 

Spektakl „Obłoczni. Sen o Chopinie”. 
Bilety 30 zł, przedsprzedaż od 1.03

•  15 marca (środa) godz. 19.00 – Wie-
czór muzyczno-kabaretowy „Marek 
Majewski i goście”. Bilety 25 zł, 
przedsprzedaż od 6.03

•  18 – 19 marca (sobota-niedziela) 
w godz. 11.00 – 17.00 – Jarmark Ka-
zimierski na Bielanach – kiermasz rę-
kodzieła i przysmaków regionalnych

•  18 marca (sobota) godz. 17.00 – Kon-
cert kapeli Warszawskie Przedmie-
ście. Bezpłatne wejściówki do odbio-
ru w sekretariacie BOK od 13.03

•  19 marca (niedziela) godz. 17.00 – 
Koncert „Żegnaj ciało” zespołu „Wy-
raj” (tradycyjne psalmy wschodnio-
słowiańskie). Bezpłatne wejściówki 
do odbioru w sekretariacie od 13.03

•  22 marca (środa) godz. 18.00 – Re-
cital Anny Adamiak „Lata 20-te, lata 
30-te. Koncert retro”. Bilety 15 zł

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w marcu:
•  13 marca (poniedziałek) godz. 9.00 

i 14 marca (wtorek) godz. 11.00 – 
Czytelnia Pod Sowami ul. Gen. J. Za-
jączka 8 – „Byli za młodzi by iść 
do Powstania, czyli „uczniowie wy-
klęci” – warsztaty dla młodzieży li-
cealnej opowiadające o młodzieży 
z lat 1944-1956 poprowadzi Marcin 
Łaszczyński z IPN

•  17 marca (piątek) w godz. 11.00 – 
19.00 – Wypożyczalnia przy ul. Mic-
kiewicza 65 – W Światowy Dzień 
Poezji zapraszamy do podzielenia się 
swoimi ulubionymi wierszami i za-
wieszenia ich na „Magicznym Drze-
wie Poezji” w bibliotece

•  22 marca (środa) godz. 11.00 – Bi-
blioteka przy ul. Śmiałej 24 – „Kim 
zostanę gdy dorosnę” – spotkanie 
przedszkolaków z pielęgniarką zapo-
znające z jej zawodem

Ogłoszenia drobne
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) w oknie; 7) ułatwia jazdę konną; 8) do wzruszenia lub tulenia; 
9) jedno z uczuć; 10) zmiana na skórze; 12) spis towarów z podaniem ich ceny; 
14) 100 arów; 16) rzadkość; 19) służy do spulchniania ziemi; 21) założyciel Mi-
letu; 22) w jajku; 23) księżycowe pieczywo.

Pionowo: 1) nadzienie; 2) na stacji lub w teatrze; 3) przyjął nową wiarę; 4) her-
baciany stan w Indiach; 5) powitalny przed władcą; 6) sekutnica; 11) gmina poło-
żona w dolinie rzeki Bzury; 13) badacz kultur pierwotnych; 15) popularna marka 
samochodu; 17) fartuch; 18) bywa pomocny w kuchni; 20) rzymski bóg miłości.

Horoskop
od 12 do 25 marca 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Bardzo dobry czas zawodo-
wo: awans, nowe projekty 
i pomysły, wszystko będzie 

się dobrze układało. W uczuciach także 
zapowiada się pomyślny okres. Gwiazdy 
Cię wspomogą bez względu na to, czy 
zechcesz zalegalizować związek, czy po-
znać kogoś nowego i zaangażować się 
w romans. Finanse w rozkwicie.

RYBY (19 II – 20 III)
Zarówno w sprawach za-
wodowych, jak i sercowych, 
opadną Cię wątpliwości. 

Mimo starań, nie udaje Ci się znaleźć 
wyjścia z trudnej sytuacji. Wsłuchaj 
się w siebie, zaufaj intuicji. Pamiętaj, 
że nikt inny nie powinien decydować 
o Twoim życiu. A Ty w końcu będziesz 
musiała podjąć decyzję – może lepiej 
zrobić to wcześniej, niż za późno?

BARAN (19 II – 20 IV)
Dużo dobrego: w pracy 
wiele będzie się działo. Bez 
obaw korzystaj z nowych 

możliwości i szans, uważaj jednak 
na pułapki. Postaraj się nie żyć przez 
chwilę ponad stan. W uczuciach – jeśli 
jesteś samotny, rozejrzyj się w pracy. 
Powinieneś znaleźć tam fascynującą 
osobę, z którą dane Ci będzie przeżyć 
wiele przyjemnych chwil.

BYK (21 IV – 21 V)
Teraz masz dobry czas, żeby 
uporządkować każdy ba-
łagan, zrealizować plany, 

wcielić w życie postanowienia. Będziesz 
musiał wykazać się pracowitością, od-
powiedzialnością, systematycznością 
i dyscypliną. Od tego będzie zależało 
wszystko – sukces i stabilizacja finan-
sowa. W uczuciach – nie powinieneś 
narzekać na brak powodzenia.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Dla spraw zawodowych do-
bre perspektywy. Musisz 
jednak być cierpliwy i syste-

matyczny. Czekając na kolejny awans, 
zainwestuj w podnoszenie kwalifika-
cji. W finansach – możliwa poprawa, 
a w uczuciach – konflikty wywołane 
tym, ze za bardzo skupisz się na swoich 
sprawach i zainteresowaniach, tracąc 
z oczu bliskich i znajomych.

RAK (22 VI – 22 VII)
Możesz spodziewać się 
korzystnych rozwiązań 
w pracy, ale nie będzie ła-

two. Musisz być dobrze przygotowany 
i czujny. Zwracaj uwagę na wszystkie 
pisma i urzędowe druki. W uczuciach 
powinieneś zawalczyć o to, by sprawy 
wyglądały tak, jak Ty to sobie wyobra-
żasz. Twoja wizja będzie korzystna i dla 
Ciebie, i dla Twoich bliskich.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Najbliższe tygodnie sprzyja-
ją powolnemu realizowaniu 
wcześniej sprecyzowanych 

celów. Jeśli od jakiegoś czasu wcielasz 
w życie precyzyjnie obmyślany plan, te-
raz świat będzie Ci pomagał na każdym 
kroku. W uczuciach postaraj się tym 
razem pójść na kompromis. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Nie wspominaj dawnych, 
dobrych czasów, tylko wy-
znacz sobie nowe cele i dro-

gę do ich realizacji. W uczuciach też 
przyda Ci się powrót do rzeczywistości. 
Zastanów się, jak dodać nieco pieprzu 
do waszej relacji. Teraz powinnaś bar-
dziej kierować się swoją wrażliwością, 
ona podpowie Ci najlepsze rozwiąza-
nia. W finansach – dobrze.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Możesz spodziewać się mi-
łych niespodzianek, które 
znacznie poprawią Ci hu-

mor. Jednak nie można mieć wszystkie-
go – szykuj się na spore wydatki. W sfe-
rze uczuć – zaskakująca niespodzianka. 
Okaże się, że jednak masz gorące ser-
ce skłonne do wielkich uniesień. Wraz 
z wiosną wkroczy w Twoje życie miłość 
– może nawet ta na całe życie?

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nawał pracy i propozycji. 
Nie będziesz wiedział, czy 
się cieszyć czy martwić. 

Z jednej strony pragnienie sukcesu, 
z drugiej jednak – brak entuzjazmu 
do wiosennego wysiłku. Przełam się, nie 
pożałujesz. W uczuciach – bez rewolucji 
i uniesień, ale możesz liczyć na intelek-
tualną fascynację kimś zupełnie nowym. 
Finanse – bez większych zmian.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Musisz pogodzić się ze zmia-
nami – są nieuniknione. 
To może być nieco bolesny 

proces, ale wszystko dobrze się skończy 
i będziesz zadowolony z nowości, które 
pojawią się w Twoim życiu. W uczu-
ciach – smutek i żal, rozstanie lub roz-
czarowanie. Warto byś się zastanowił 
nad swoją odpowiedzialnością za ten 
przebieg wydarzeń.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
W pracy mogą Cię zasko-
czyć niemiłe niespodzianki. 
Zachowaj czujność i nie daj 

się wykorzystać czy wciągnąć w intrygi. 
W uczuciach nadszedł czas na porząd-
ki. Te nieporozumienia niszczą zwią-
zek. Dobrym pomysłem będzie poważ-
na rozmowa i wyjaśnienie wszystkie-
go, co wprowadza niepokój w wasza 
relację. Ale oboje nie będziecie mieć 
na to ochoty.



19 marca (niedziela) godz. 19.00
Kościół pw. Św. Marii Magdaleny, 
Warszawa - BIELANY, ul. Wólczyńska 64

REPERTUAR:
Antonio Vivaldi – Cztery pory roku op. 8 (Wiosna, Zima) 
Ennio Morricone – muzyka z � lmów m.in. Dawno temu w Ameryce, Misja, 
Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, Zawodowiec, Magdalena, Quartiere, 
D’amore si muore

VIVALDI 
MORRICONE
KONCERT 

ORKIESTRY KAMERALNEJ 
FILHARMONII NARODOWEJ
Jan Lewtak kierownictwo artystyczne, skrzypce

Maria Machowska skrzypce
Seweryn Zapłatyński � et
Magdalena Schabowska sopran
Joanna Monachowicz obój
Maria Lewicka � et

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
zapraszają na

WSTĘP WOLNY


