
W 2016 roku zostało podpisane poro-
zumienie między dzielnicą a metropoli-
talnym seminarium duchownym św. Jana 
Chrzciciela, na podstawie którego zostały 
określone ramy współpracy w zakresie 
przygotowania projektu unijnego na po-
zyskanie funduszy na renowację zabyt-
kowego klasztoru oo. Kamedułów oraz 
rozwój oferty kulturalnej orgaznizowanej 
w tym miejscu dla mieszkańców Bielan.

Zespół klasztorny oo. Kamedułów 
to jeden z najważniejszych, o ile nie naj-
ważniejszy, zabytek na Bielanach. Obiekt 
jest licznie odwiedzany, nie tylko przez 
mieszkańców dzielnicy, zarówno z powo-
dów religijnych, jak i licznych organizo-
wanych tu wydarzeń kulturalnych. Od lat 
wymagał remontu. O środki na ten cel 
ubiegał się dyrektor pobliskiego katolic-
kiego centrum kultury „Dobre miejsce”, 
ks. Bogusław Jankowski przy wsparciu 
ks. proboszcza Wojciecha Drozdowicza. 
Urząd dzielnicy, w ramach swoich kom-
petencji, wspierał te działania, wiedząc, 
że ten cenny zabytek jest równocześnie 
bardzo ważnym elementem tożsamości 
historycznej i kulturowej mieszkańców 
Bielan. Dzięki pozyskanym 3,5 mln zło-
tych uda się przeprowadzić remont ka-
nalizacji, która zawilgaca dolny kościół, 
wykonać izolację fundamentów, renowa-
cję tynków zewnętrznych i w dolnym ko-
ściele oraz zabezpieczyć poddasze przed 
grzybami i pleśnią.

Remont nie tylko zabezpieczy obiekt 
przed niszczeniem, ale również polep-
szy warunki, w jakich będą się odbywać 
wydarzenia kulturalne, edukacyjne i re-
ligijne.

– Kościół pokamedulski to wyjatko-
we miejsce na Bielanach, dlatego bar-
dzo mnie cieszy nasz wspólny sukces. 

Od dawna staramy się wspierać ks. dy-
rektora Bogusława Jankowskiego oraz 
proboszcza ks. Wojciecha Drozdowi-
cza przy większości wydarzeń plenero-
wych organizowanych dla mieszkańców 
na terenie wokół kościoła. Urząd dziel-
nicy, przy współudziale uznanych agencji 
koncertowych, od wielu już lat organizuje 
w piwnicach kościoła znane w całej War-
szawie cykle koncertowe, takie jak „Jazz 
w podziemiach kamedulskich” czy „Pio-
senka autorska”. Mam nadzieję, że kolej-
ne nasze przedsięwzięcia przyczynią się 

do jeszcze większej aktywizacji społecz-
no-kulturalnej mieszkańców Bielan oraz 
do zwiększenia świadomości historycznej 
w naszej dzielnicy” – mówi Tomasz Men-
cina, burmistrz Bielan.

Urząd dzielnicy, jako partner projek-
tu, będzie odpowiedzialny za organizację 
wielu wydarzeń o charakterze kulturalno-
-edukacyjnym, m.in. koncertów, wystaw 
młodych artystów, zabaw ludowych i za-
jęć historycznych dla dzieci i młodzieży, 
warsztatów czy wykładów dla różnych 
grup wiekowych.

N
AS

ZA

24 marca 2017 • Nr  6 (224) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 1896-5245 •  rok XIII 

b    Pieszy bezpieczny na przejściu   b    Miasto śmiechu    b    Pies warszawiak    b    Odzyskać pieniądze    b

Na Bielanach

Remont 
klasztoru 

Stołeczni radni na sesji 16 marca zde-
cydowali o dotacji dla Szpitala Bielań-
skiego. Dotacja na lata 2018-2021 w wy-
sokości 108 mln zł zostanie przeznaczona 
na budowę nowego budynku, w którym 
znajdzie się nowoczesny blok operacyjny 
z 10 salami, sala pooperacyjna, oddział 
intensywnej terapii, centralna sterylizacja 
oraz oddział psychiatrii, zakupione bę-
dzie także wyposażenie. Budowa nowego 
pawilonu o powierzchni 9 300 m2 potrwa 
do 2020 r. W tym roku planowane jest po-
zyskiwanie zezwoleń. Prace budowlane 
rozpoczną się w 2018 r.

Na rok 2021 planowany jest remont 
zwolnionych pomieszczeń w starym bu-

dynku szpitala o powierzchni ok. 3200 m2, 
które po przeniesieniu funkcji medycz-
nych do nowego pawilonu będą wykorzy-
stane dla potrzeb istniejących lub nowo 
utworzonych oddziałów łóżkowych.

W związku z planami rozbudowy 
Szpital Bielański otrzymał 1,2 mln zł 
na rok 2017 na sesji budżetowej w grud-
niu 2016 roku, z przeznaczeniem na wy-
konanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej.

– To bardzo ważna inwestycja dla na-
szej dzielnicy. Znaczna część istniejącego 
budynku szpitala została już wyremonto-
wana w poprzednich latach. Teraz dzięki 
kolejnemu, olbrzymiemu zastrzykowi pie-

niędzy możliwe będzie jego rozbudowanie 
i unowocześnienie – mówi Tomasz Menci-
na, burmistrz Bielan.

Remonty i modernizacje w Szpitalu 
Bielańskim odbywają się etapami. W la-
tach 2007-16 placówka otrzymała 76,8 
mln zł. W szpitalu powstał m.in. nowy 
pododdział patologii noworodka, dzięki 
nadbudowie dwóch pawilonów zwięk-
szono liczbę łóżek internistycznych, prze-
niesiono do zmodernizowanych pomiesz-
czeń oddział chirurgii naczyniowej, wy-
remontowano oddział gastroenterologii, 
oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
neurologiczny, pediatryczny, chirurgii 
dziecięcej i chirurgii ogólnej.

Rozbudowa Szpitala Bielańskiego 

• Połowa obecnej kadencji już 
za nami. Jakie główne zadania wyzna-
czył Pan sobie, obejmując już po raz 
drugi stanowisko burmistrza Żolibo-
rza? Co z nich udało się do tej pory 
zrealizować?

– Żoliborz w minionym dwudziesto-
siedmioleciu charakteryzował się tym, 
że kadencyjność nie kładła się cieniem 
na ciągłości rozwoju. Nowa kadencja 
nie oznaczała, że zaczynano wszystko 
od nowa. Władze samorządowe potrafi-
ły porozumiewać się ponad podziałami 
w sprawach dla dzielnicy najważniej-
szych. Moją ambicją było, by tak stało 
się i tym razem, chociaż startowaliśmy, 
mam tu na myśli koalicję, która wyłoni-
ła zarząd dzielnicy, w sytuacji znacznie 
trudniejszej, niż cztery lata temu. W mo-
jej ocenie nie zawsze nam się to uda-
je. Chociaż jak do tej pory uniknęliśmy 
spektakularnych porażek.

Połowa kadencji nie jest jakąś szcze-
gólną cezurą, bo to okres krótki. Wiele 
procesów inwestycyjnych rozkłada się 
na większą liczbę lat. Ale z dumą możemy 
poinformować, że to, co do niedawna wy-
glądało jak mrzonka, staje realne. Na Żo-
liborzu Południowym rozpoczęła się bu-
dowa zespołu przedszkolno-żłobkowego 
(bardziej zawansowana) i szkolno-przed-
szkolnego (w fazie projektowania). Każdy, 
kto śledził perturbacje związane z inwe-
stycjami celu publicznego na tym osie-
dlu, doceni ten sukces. Trwa rozbudowa 
przedszkola przy ul. Rybińskiego, zmoder-
nizowaliśmy przedszkole na pl. Henkla, 
zmodernizowana została ul. Kaniowska, 
wykonane zastały prace modernizacyjne 
w OSiR przy ul. Potockiej 1. Wzbogaceniu 
uległa infrastruktura rowerowa, rozbudo-
wana została sieć siłowni plenerowych, 

zbudowano kilka bulodromów, a będą 
jeszcze następne. Trwa budowa boiska 
Gimnazjum Nr 56 przy ul. Filareckiej. 
Wiele sobie obiecujemy po centrum lo-
kalnym Plac Grunwaldzki. Wprowadzane 
na tym obszarze zmiany uczynią tę okolicę 
atrakcyjną dla mieszkańców, a także przy-
bliżą Żoliborz Historyczny do nowego 
Żoliborza co ma znaczenie dla integracji 
społeczności lokalnej.

• Na jakie dziedziny życia i funk-
cjonowania dzielnicy zwraca Pan naj-
większą uwagę?

– Wszystkie zadania samorządu są 
ważne, bo przekładają się na komfort 
życia mieszkańców. Moją uwagę w ostat-
nim czasie zaprzątały sprawy zawiązane 
z oświatą, kulturą oraz infrastrukturą. 
Zwłaszcza te pierwsze są przedmiotem 
szczególnej troski. Chciałbym zatem nie-
co dłużej zatrzymać się na oświacie.

Zbliża się moment, w którym zapad-
ną ostateczne decyzje związane z dosto-
sowaniem sieci szkół i ich organizacji 
do obowiązującego prawa oświatowego. 
Na poziomie ustawowym sprawa została 
już jednoznacznie rozstrzygnięta. Sejm 
RP 14 grudnia 2016 r. uchwalił ustawę 
wprowadzającą przepisy nowego prawa 
oświatowego Teraz najtrudniejsze zada-
nie stoi przed samorządami oraz przed 
rodzicami, którzy niebawem podejmować 
będą pierwsze decyzje związane z nowym 
kształtem systemu oświaty. Od 1 wrze-
śnia 2017 r. rozpoczyna się okres przej-
ściowy: wkraczamy w fazę wygaszania 
gimnazjów i wydłużania do ośmiu lat na-
uki w szkołach podstawowych. A za dwa 
lata reforma dotrze na poziom liceów 
i szkół zawodowych.

Żoliborski fenomen 
społeczności lokalnej

ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM BUGLĄ
BURMISTRZEM DZIELNICY ŻOLIBORZ

M. ST. WARSZAWY

ciąg dalszy na str. 3
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Na marcowej sesji rady Żolibo-
rza radni jednogłośnie, pozytywnie 
zaopiniowali zmiany w tegorocznym 
załączniku budżetowym dzielnicy 
oraz w tzw. wieloletniej prognozie 
finansowej. Nastąpiło to w związku 
z ogłoszeniem listy rankingowej dla 
projektów składanych do dofinanso-
wania w ramach II naboru do działa-
nia pn. „Poprawa jakości środowiska 
miejskiego – program operacyjny 
infrastruktura i środowisko w latach 
2014-2020”.

Wniosek Żoliborza w sprawie za-
gospodarowania parku Żeromskiego 
znalazł się na niej na 3. miejscu i dla-
tego wnioskowano o wprowadzenie 
nowego zadania inwestycyjnego pn. 
„Rozwój i uporządkowanie terenów 
zieleni wraz z elementami rekreacyj-
nymi na terenie parku Żeromskiego”.

Będzie to zadanie dwuletnie. 
W tym roku planowane jest wykona-
nie dokumentacji projektowej za kwo-
tę 150 tys. zł, a w 2018 roku 2 mln zł 
przeznaczone będzie na budowę uję-
cia wody podziemnej do zasilania 
fontanny i okresowego nawadniania 
zielni parkowej oraz na wykonanie 
studni wierconej z wodą pochodzącą 
z warstw czwartorzędowych. Na te-
renie parku założona także zostanie 
na powierzchni ok. 800 m kw. rabata 
różana. Jej projekt zakłada nowo-
czesne, geometryczne nasadzenia 

na dwóch fragmentach zieleńców 
pomiędzy istniejącymi chodnikami 
a skarpą, dostosowane do istnieją-
cych zadrzewień oraz infrastruktury 
naziemnej i podziemnej. Niezbędny 
remont przejdzie też słynna fontanna 
„Alina – dziewczyna z dzbanem”. 
Głównym założeniem postępowania 
konserwatorskiego podczas remon-
tu będzie powstrzymanie procesów 
niszczących substancję tej zabytko-
wej fontanny. W tym celu przeprowa-
dzone zostanie osuszenie elementów 
fontanny, dezynfekcja, usunięcie sil-
nie scalonych nawarstwień, zlikwido-
wanie korozji, przywrócenie poleru 
oraz ewentualne zabezpieczenie ma-
teriału zabytkowego poprzez wzmoc-

nienie powierzchniowe oraz pokrycie 
substancją zabezpieczającą.

W parku przeprowadzona zosta-
nie też renowacja skarp, polegająca 
na wyrównaniu powierzchni skłonu 
obwałowań za pomocą odpowied-
niego rodzaju ziemi, w tym także 
urodzajnej. Powierzchnia skarp 
w miejscach szczególnie narażonych 
na osunięcia ziemi, wypłukiwanie 
lub wydeptanie, wzmocniona zo-
stanie za pomocą specjalistycznych 
elastycznych geokrat. W ramach re-
nowacji skarp wykonane będą też 
niezbędne uzupełnienia ubytków 
gruntowych, zostaną założone traw-
niki, nasadzenia krzewów, założone 
sezonowe rabaty bylinowo-kwietne 
oraz posadzona będzie roślinność 
okrywowa i dosadzone zostaną drze-
wa.

(PON)

Projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu 
Żoliborza Południowego został już 
wyłożony do publicznego wglądu.

Projekt obejmuje teren ograniczo-
ny ul. Powązkowską, Zygmunta Kra-
sińskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, 
al. Jana Pawła II oraz linią kolejową. 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego określi co można, 
a czego nie będzie można zbudo-
wać na Żoliborzu Południowym, jaki 
charakter będzie miała zabudowa 
i przestrzeń na całym tym obszarze. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 

mieszkańców do włączenia się w pro-
cedurę uchwalania planu i zgłaszania 
swoich uwag.

Projekt planu miejscowego bę-
dzie wyłożony do 12 kwietnia. Moż-
na się z nim zapoznać bezpośrednio 
w terenie – na specjalnej wystawie 
plenerowej na pl. Grunwaldzkim, on-
line przy pomocy specjalnej aplikacji 
dostępnej na stronie: www.architek-
tura.um.warszawa.pl oraz w siedzi-
bie biura architektury i planowania 
przestrzennego, w sali na parterze 
przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 16.00. 

Do 12 kwietnia w biurze archi-
tektury i planowania przestrzennego, 
w każdy wtorek od 10.00 do 15.00 
i czwartek od 11.00 do 16.00 oraz 
w sobotę, 25 marca br. w godz. 10.00 
– 14.00 w Liceum im. S. Sempołow-
skiej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 
5, na wszelkie pytania dotyczące pla-
nu będzie odpowiadał jego projek-
tant. W poniedziałek, 27 marca br. 
o godz. 17.00 w tej samej szkole od-
będzie się otwarta dyskusja na temat 
przyjętych rozwiązań i zapisów.

Pisemne uwagi do projektu planu, 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, na-
leży zgłaszać do prezydent Warszawy 
do 10 maja br. 

W ubiegłym roku 9-osobowa ko-
misja zdrowia, rodziny i pomocy spo-
łecznej odbyła 9 posiedzeń, podczas 
których radni rozpatrywali i opiniowali 
kwestie dotyczące ochrony zdrowia, 
rodziny i pomocy społecznej w dzielni-
cy. Komisja podjęła 13 uchwał, a także 
stanowisko w sprawie budowy nowej 
przychodni na ul. Przy Agorze 22A.

Na posiedzeniu nadzwyczajnym, 
w całości poświęconym propozycji li-
kwidacji oddziału chirurgii dziecięcej 
w Szpitalu Bielańskim, komisja przy-
gotowała projekt stanowiska, przyjęte-
go przez radę, wyrażającego sprzeciw 
wobec proponowanej likwidacji tego 
oddziału w bielańskim szpitalu. Protest 
władz dzielnicy i mieszkańców oka-
zał się skuteczny i chirurgię dziecięcą 
uratowano.

Na swoich posiedzeniach komisja 
omawiała niejednokrotnie inne kwe-
stie dotyczące Szpitala Bielańskiego, 
m. in. zainteresowana była sprawoz-
daniem z realizacji kontraktu tej pla-
cówki z NFZ w roku 2015 i 2016 oraz 
perspektywami jej rozwoju, a także 
tematy związane z realizacją umowy 
z NFZ w 2015 roku oraz plany rozwoju 
usług medycznych w 2016 roku rów-
nież w innych bielańskich placówkach 
opieki zdrowotnej.

Komisja zajmowała się także 
wdrażaniem programów zdrowotnych 
i profilaktycznych, realizowanych 
na terenie dzielnicy, a finansowanych 
ze środków miasta, zagadnieniami do-
tyczącymi inwestycji w bielańskich 
placówkach ochrony zdrowia podle-
głych SPZZLO Warszawa-Żoliborz 
w latach 2010-2015 z uwzględnieniem 

nakładów finansowych oraz omawiała 
plany na najbliższe lata.

Komisja odbyła dwa posiedze-
nia wyjazdowe. Podczas pierwszego 
z nich, w siedzibie ośrodka wsparcia 
dla seniorów w al. Zjednoczenia 13, 
radni zapoznali się z działalnością pla-
cówki oraz zaopiniowali sprawozdanie 
z działalności bielańskiego ośrodka po-
mocy społecznej za 2015 rok.

Drugie posiedzenie wyjazdowe 
komisja odbyła w siedzibie specjali-
stycznej poradni rodzinnej w al. Zjed-
noczenia 11, gdzie pozytywnie zaopi-
niowała sprawozdanie z jej działalności 
za 2015 rok.

Na lutowej sesji rada przyjęła, za-
prezentowany przez przewodniczące-
go, Wojciecha Borkowskiego, 11-punk-
towy plan pracy komisji zdrowia, ro-
dziny i pomocy społecznej na 2017 
rok. Do najważniejszych zadań nale-
ży współpraca z wydziałami urzędu 
dzielnicy i jego jednostkami pomoc-
niczymi oraz z organizacjami poza-
rządowymi, działającymi w obszarach 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
a także opiniowanie projektów uchwał 
rady w zakresie działania komisji oraz 
przyjmowanie sprawozdań z działal-
ności OPS i specjalistycznej porad-
ni rodzinnej. Ponadto komisja będzie 
zajmować się problematyką służby 
zdrowia na terenie Bielan, problemami 
osób starszych i niepełnosprawnych, 
sytuacją w zakresie ochrony zdrowia 
dzieci i młodzieży, a także sprawami 
przeciwdziałania przemocy i uzależnie-
niom od alkoholu i narkotyków.

(PON)

We wtorek, 21 marca, kilka minut 
po 20.00 do urzędu pocztowego przy 
ul. Broniewskiego na Żoliborzu wtar-
gnął mężczyzna i zagroził znajdującym 
się wewnątrz pracownikom i klientom, 
żądając wydania pieniędzy. Powia-
domione o zaistniałej sytuacji patrole 
policyjne niezwłocznie pojawiły się 
na miejscu zdarzenia. Policjanci usta-
lili, że napastnik ma przy sobie przed-
mioty przypominające broń, którymi 
groził zarówno pracownikom poczty, 
jak i interesantom, w tym rodzinie 
z małym dzieckiem.

Funkcjonariusze szybko zebrali 
wiedzę niezbędną do podjęcia dzia-
łań. Dynamicznie, ale z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności zabez-
pieczyli cały teren, na którym znajdo-
wał się budynek poczty, jak również 
wszystkie wejścia do niego tak, aby 
uniemożliwić napastnikowi ucieczkę.

Mężczyzna, widząc że policjanci 
zablokowali mu możliwość wyjścia 
z lokalu, zaczął szukać innej drogi 
ucieczki. W tym celu udał się na klatkę 
schodową. Tam policjanci nawiązali 
z nim kontakt słowny, próbując na-
kłonić napastnika, aby zaniechał zre-
alizowania swoich zamiarów. Po roz-
mowie i przeprowadzonych negocja-
cjach mężczyzna został obezwładniony 
i przewieziony do jednostki policji. 
Jednocześnie policjanci zabezpieczyli 
broń hukową, którą się posługiwał. Jak 
ustalili funkcjonariusze, napastnikiem 
okazał się 37-letni Grzegorz B. za-
mieszkały poza Warszawą.

Policjanci prowadzą w tej sprawie 
intensywne czynności. Wkrótce zo-
staną przesłuchani świadkowie tego 
zajścia. O ostatecznym charakterze 
przedstawionych zarzutów zdecyduje 
prokurator.

Na Żoliborzu

Alina z dzbanem

Będzie plan miejscowy

Na Bielanach

Uratowali chirurgię dziecięcą

Na Żoliborzu

Rozbój na poczcie

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

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl



str. 324 marca 2017Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan    Nr  6

Od kilku miesięcy w dialogu z na-
uczycielami i rodzicami prowadzili-
śmy prace przygotowawcze do reform 
oświaty. Wspólnie szukaliśmy propo-
zycji rozwiązań najkorzystniejszych 
dla uczniów, bo oni są najważniejszym 
podmiotem wszelkiej działalności 
szkół. Ale dokonując różnych wyborów 
nie mogliśmy pominąć kwestii związa-
nych z sytuacją nauczycieli, a także re-
alnych możliwości związanych ze sta-
nem bazy oświatowej. Ponadto efekty 
naszych ustaleń na szczeblu dzielnico-
wym podlegają weryfikacji na szczeblu 
stołecznym. Siłą sprawczą jest tu Rada 
m.st. Warszawy i Biuro Edukacji Urzę-
du m.st. Warszawy. Nie zawsze zatem 
do nas należy ostatni głos. Zdajemy 
sobie przy tym sprawę z faktu, że nie 
jesteśmy w stanie zaspokoić wszyst-
kich zgłaszanych oczekiwań. Naszym 
głównym przeciwnikiem jest tu czas 
i realne warunki tu i teraz. Perspektywa 
nowych inwestycji, które są już w toku, 
pozwala myśleć o dalszej przyszłości 
bardzie optymistycznie. Zawsze jednak 
jesteśmy gotowi poszukiwać w kon-
struktywnym dialogu rozwiązań naj-
korzystniejszych dla uczniów, a także 
dla szkoły.

• Co myśli Pan o budżecie par-
tycypacyjnym i efektach jego reali-
zacji?

– Początek był trudny, jak zazwy-
czaj każde nowe zadanie na starcie. 
Ale kolejne lata potwierdzają, że jest 
to przedsięwzięcie bardzo pożyteczne 
i przynoszące skutki daleko wykracza-

jące poza efekty wynikające z realiza-
cji zwycięskich projektów. Przywykli-
śmy, że relacje urzędnicy (pracownicy 
instytucji samorządowych) – miesz-
kańcy określa podział na my i oni. 
Procedura realizacji budżetu jest tak 
pomyślana, że stwarza możliwość 
i wręcz konieczność częstych kon-
taktów, dyskusji, wymiany poglądów, 
uzgadniania stanowisk i w wymiarze 
optymalnym może prowadzić do za-
cierania tego podziału. Jeszcze tego 
nie osiągnęliśmy, ale przy zmieniają-
cym się nastawieniu może okazać się, 
że wszyscy jesteśmy my. Grzeszymy 
po obu stronach tego podziału, ale 
coraz częściej dostrzegamy u siebie 
nawzajem dobrą wolę i chęć porozu-
mienia. Dla nas – pracowników samo-
rządowych – projekty mieszkańców są 
cenną wskazówką, definiującą ich po-
mysły oparte na wnikliwej, codziennej 
obserwacji otoczenia. To bardzo cenny 
kapitał, jeśli właściwie będziemy poj-
mować zadania lokalnego samorządu. 
Budżet partycypacyjny okazuje się 
dobrą szkoła samorządności, sprzyja 
uspołecznieniu mieszkańców i pomaga 
wyłaniać lokalnych liderów.

• Czy uważa Pan, że mieszkań-
cy Żoliborza dojrzeli już do samo-
rządnej demokracji? Czy duże było 
zainteresowanie spotkaniami kon-
sultacyjnymi, dotyczącymi tworze-
nia projektów do konkursu budżetu 
partycypacyjnego?

– Żoliborzanie słysząc to pytanie 
mogą poczuć się urażeni. Jednym 
z najbardziej wyrazistych wyróżników 
tej dzielnicy jest zrodzony przed kilku 
dziesiątkami lat fenomen społeczności 
lokalnej. Nie musieli czekać na budżet 
partycypacyjny, by uczyć się samo-
rządnej demokracji. Dlatego z pełnym 
przekonaniem możemy powiedzieć, 
ze nic lepszego od samorządu nie zda-
rzyło się na Żoliborzu w całym okre-
sie powojennym. Nie powtórzył się 
co prawda w sposób automatyczny fe-
nomen postaw obywatelskich zrodzony 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
i opisany w literaturze. Ale jesteśmy 

na dobrej drodze do jego odbudowa-
nia. Przez lata skrywane aspiracje spo-
łeczne znalazły teraz naturalną drogę 
zaspakajania. I to chyba najlepiej de-
finiuje największy sukces samorządu 
na Żoliborzu. Czerpanie z tradycji 
w zupełnie nowych warunkach cywi-
lizacyjnych.

Nie waham się już dziś powie-
dzieć, że samorząd stanowi dla nas 
trudne do przecenienia dobrodziejstwo, 
i to w kilku wymiarach. Zmienia ludzi, 
zmienia ich sposób myślenia o tym, 
co stanowi dobro wspólne. Uczy do-
brego gospodarowania, uczy prawidło-
wego postrzegania potrzeb, racjonalne-
go wydawania środków publicznych. 
To zapewne nie odkrywcze, ale jest 
szkołą demokracji, szkołą dochodze-
nia do założonych celów, szkołą bu-
dowania kompromisów, które są solą 
demokracji. Bez samorządowej edu-
kacji trudno dziś skutecznie zaistnieć 
w polityce. Chociaż nie jest to jeszcze 
zjawisko rodzące sprzężenie zwrot-
ne. Często bowiem trudno politykom 
ustrzec się pokusy sterowania samorzą-
dem. Wiemy coś o tym. I rekapitulując 
– budżet partycypacyjny pełni również 
funkcję stymulującą budowanie postaw 
samorządowych, ale gleba żoliborska 
nie była nieużytkiem. Jest tu do czego 
odwoływać się.

• Który z projektów zrealizowa-
nych w ramach budżetu partycypa-
cyjnego podobał się Panu najbar-
dziej?

– Nie chciałbym żadnego projektu 
wyróżniać indywidualnie, bo wiele jest 
pomysłów ciekawych, które przyjęte 
zostały przez mieszkańców jako udane 
i mające wpływ na poprawę komfortu 
zamieszkiwania na Żoliborzu. Ważne 
przy tym, że uniknęliśmy projektów 
dziwacznych, nie trafionych, nie przy-
stających do żoliborskiego klimatu 
i kolorytu. Dominują projekty zielone 
i związane z ochroną środowiska, in-
frastruktura rekreacyjna (np. siłownie 
plenerowe i bulodromy), związane 
z poprawą bezpieczeństwa pieszych, 
no i raj dla rowerzystów. Nie wszyst-

kim może to się podoba, ale nastąpi-
ło zmniejszenie intensywności ruchu 
samochodowego na ul. Krasińskiego 
od Wisłostrady po ul. Popiełuszki. 
Za to bezpieczniej mają rowerzyści 
i przybyło miejsc parkingowych. Cze-
kają nas również zmiany na ul. Słowac-
kiego poczynione z myślą o pieszych.

• Czy regulamin, dotyczący kry-
teriów decydujących o zwycięstwie 
w przetargu na wykonawców wybra-
nych projektów, jest właściwy. Czy 
coś by Pan zmienił?

– Regulamin w miarę zdobywania 
większego doświadczenia jest korygo-
wany. Usuwane są pewne niedogod-
ności. Chociaż są i takie rozwiązania, 
które nie wydają się słuszne. Nas, jako 
realizatorów projektów obowiązuje 
ustawa o zamówieniach publicznych. 
Mieszkańcy zgłaszający pomysły nie 
do końca to respektują. Mam również 
wątpliwości, czy projekty ogólno miej-
skie powinny być finansowane z bu-
dżetów dzielnicowych.

• W jaki sposób mieszkaniec 
Żoliborza może się jeszcze czynnie 
włączyć we współtworzenie i zmiany 
w swojej małej ojczyźnie?

Możliwości jest wiele i to o znacz-
nie dłuższym rodowodzie niż budżet 
partycypacyjny. Żoliborzanie korzy-
stają z nich bez skrepowania, a wybór 
sposobu działania zależy od charakteru 
podejmowanej sprawy, temperamentu 
zainteresowanego i stopnia zaanga-
żowania w sprawy publiczne. Wiele 
spraw podejmują liczne stowarzysze-
nia i organizacje pozarządowe. Dziel-
nicowa Komisja Dialogu Społecznego 
skupia 32 podmioty. Są tak różnorod-
ne, że każdy może tam znaleźć miejsce 
zgodne z własnymi zainteresowaniami. 
Warto również zauważyć, że żolibor-
ski ratusz nie jest warowną twierdzą 
i każdy może umówić się na rozmowę 
z burmistrzem. Wiele rozwiązanych 
spraw miało taki właśnie początek. 
Również podczas różnych wydarzeń 
dzielnicowych rozmawiam z miesz-
kańcami nie tylko o ich bolączkach, ale 

również o ich pozytywnych ocenach 
naszych działań.

• W ostatnich latach w Warsza-
wie zrealizowano wiele projektów 
za środki pozyskane z funduszy eu-
ropejskich. Czy Żoliborz może tu po-
chwalić się sukcesami? Jakie projek-
ty udało się do tej pory zrealizować?

– Jako pierwszy dostąpi tego Park 
Żeromskiego, który jest żoliborską pe-
rełką stworzoną przez pokolenie budu-
jące naszą dzielnicę w dwudziestoleciu 
międzywojennym jako pomnik niepod-
ległego państwa polskiego. Na stulecie 
odzyskania niepodległości park zapre-
zentuje nową jakość estetyczną. Ale 
pozyskane na ten cel 2 mln zł z fundu-
szy unijnych nie trafiły już do załącz-
nika budżetowego dzielnicy z uwagi 
na nowy podział zadań w m. st. War-
szawa. Coraz śmielej z możliwości 
realizowania programów edukacyjnych 
ze środków unijnych korzystają szkoły. 
Jest to w chwili obecnej proces ciągły, 
rozwojowy, bardzo dobrze rokujący 
na przyszłość.

• Co chciałby Pan jeszcze zmienić 
w czasie swojej kadencji?

Dokonania dzielnicy mierzymy za-
zwyczaj milionowymi inwestycjami. 
Im droższa i większa, tym znaczniejszy 
powód do chluby. A do porządku dzien-
nego przechodzimy nad ruszającymi 
się płytami chodnikowymi, przedep-
tami wytyczającymi wygodne szlaki 
komunikacyjne, dziurami w jezdni, 
wyleniałymi trawnikami, brakiem ko-
szy na śmiecie, niedostatkiem ławek 
na ulicach, odrapanymi tynkami, dziu-
rawymi ogrodzeniami itp. Mieszkańcy 
to widzą i po tych symptomach ocenia-
ją gospodarskie podejście urzędników 
do powierzonych im zadań. Chciałbym 
nauczyć wrażliwości i zrozumienia, że 
ważne są również te drobne sprawy. 
Przychodzi mi to z trudem, ale nie 
tracę nadziei. Bo bez tego Żoliborz 
mimo nowych inwestycji nie będzie 
ładniejszy.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Na marcowej sesji rada Żoliborza 
większością 13 głosów, przy 4 wstrzy-
mujących się, pozytywnie zaopiniowa-
ła wykonanie dzielnicowego załącznika 
budżetowego za 2016 rok.

Burmistrz Krzysztof Bugla podzię-
kował za dobre wykonanie budżetu, 
choć zwrócił także uwagę na niedo-
ciągnięcia. Przypomniał, że dzielnica 
ma za sobą trudny okres, jednak sytu-
acja uległa poprawie i za kolejny rok 
Żoliborz może się pochwalić niewielką 
nadwyżką budżetową.

Nie udało się wykonać planowa-
nych na ponad 69,2 mln zł dochodów 
dzielnicy. Były one o blisko 3,6 mln zł 
niższe i wyniosły 65,6 mln zł, czy-
li 94,8 proc. Dochody bieżące, pla-
nowane na 53 mln zł, zrealizowano 
w 103 proc., na kwotę ponad 60 mln zł. 
Mniejsze były dochody majątkowe. Za-
planowane na 10,8 mln zł wykonane 
zostały w połowie, na kwotę 5,4 mln zł. 
Zaważyły na tym niskie, bo zrealizo-

wane zaledwie w 33 proc. wpływy 
ze sprzedaży lokali i nieruchomości. 
Dochody z tego tytułu, zamiast plano-
wanych 8,5 mln zł, wyniosły jedynie 
2,8 mln zł. Z tej kwoty 2,3 mln zł stano-
wiły wpływy z wcześniejszej sprzedaży 
czterech mieszkań w drodze przetargu. 
Nie udało się zbyć zabudowanej nie-
ruchomości przy ul. Mickiewicza 46, 
wycenionej na 4,5 mln zł, natomiast 
aż w 113 proc., na kwotę 2,6 mln zł, 
zrealizowano wpływy z przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności.

Mimo niższych dochodów, w ubie-
głym roku dzielnica uzyskała nadwyżkę 
budżetową w wysokości blisko miliona 
zł, dzięki oszczędnościom poczynio-
nym w wydatkach. Z zaplanowanych 
194,7 mln zł wydano 190,1 mln zł. 
W wydatkach bieżących, które sięga-
ły 182,8 mln zł, wykonanie wyniosło 
97,7 proc. i była to kwota 178,6 mln zł. 
Z tych środków najwięcej, bo 56 proc., 

czyli 100 mln zł, przeznaczono na edu-
kację, blisko 39,5 proc. (35,4 mln zł) 
na ochronę zdrowia i pomoc społeczną, 
z czego 14,1 mln zł na 500 +. 10 proc., 
czyli blisko 17 mln zł, dzielnica wydała 
na zarządzanie strukturami samorządo-
wymi, a 9 proc. (16,6 mln zł) na ład 
przestrzenny i gospodarkę nieruchomo-
ściami, m. in. na ZGN. Na kulturę prze-
znaczono 2 proc. (3,2 mln zł), 1,5 proc. 
(2,5 mln zł) na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska, po ok. 1 proc. 
(1,6 mln zł) przypadło na sport i rekre-
ację w dzielnicy oraz transport i komu-
nikację (1,5 mln zł).

Wzrostową tendencję mają bieżące 
wydatki oświatowe. Dla porównania, 
w 2010 roku, spośród ogólnych wy-
datków rzędu 131 mln zł, stanowiły 
one nieco ponad połowę i wynosiły 
69 mln zł, w roku 2016 sięgały już 
ponad 100 mln zł, więc na potrzeby 
inne niż oświatowe pozostało jedynie 
79 mln zł.

Niewielkie straty
W wydatkach majątkowych, 

z blisko 12 mln zł zaplanowanych 
do końca ub. roku, wykonanie wy-
niosło ok. 9,7 mln zł. Dodając do tej 
kwoty prawie 1,8 mln zł ze środków 
nie wygasających na kontynuację prac 
w tym roku, wykonanie – według za-
łożeń na kwotę 11,5 mln zł – wyniesie 
prawie 98 proc. To oznacza, że w kasie 
dzielnicy pozostały oszczędności rzędu 
ok. 440 tys. zł.

Większość wydatków majątkowych 
– ponad 8,7 mln zł – przeznaczono 
na zadania inwestycyjne związane 
z edukacją. Najważniejszym z nich 
była – wraz ze środkami zwiększony-
mi do ponad 3,5 mln zł – zrealizowa-
na w prawie 100 proc. i z niewielką 
oszczędnością, budowa zespołu przed-
szkolno-żłobkowego przy ul. Rydygie-
ra 8. W tym roku budowa zostanie 
dokończona za kwotę zbliżoną do ubie-
głorocznej. W budynku mieścić się bę-
dzie żłobek dla 100 dzieci i przedszkole 
dla 150 maluchów.

Kolejną ubiegłoroczną inwestycją 
z kwotą zwiększoną do ponad 2 mln zł 
(z której pozostało 1,4 mln zł środ-

ków nie wygasających) była rozbudowa 
Przedszkola nr 212 wraz z placem zabaw 
przy ul. Rybińskiego. Prace mają się 
zakończyć w połowie 2017 roku. Dzięki 
rozbudowie utworzone zostaną dwa do-
datkowe oddziały i w sumie przedszkole 
będzie miało ich 6 dla 150 dzieci.

Trzecie ważne zadanie to rozpoczę-
cie przebudowy boiska Gimnazjum nr 
56 przy ul. Filareckiej. Ubiegłoroczne 
prace wykonane zostały w 100 proc. 
Z zaplanowanej na nie kwoty 
1,5 mln zł w kasie dzielnicy zostało 
niecałe 400 tys., które zostaną wydane 
w tym roku na dokończenie prac.

Termomodernizacja i przebudowa 
budynków Zespołu Szkół przy ul. Fe-
lińskiego 13, na którą przeznaczono 
milion zł, została zrealizowana w po-
nad 76 proc., czyli za ponad 760 tys. zł.

Jednym z najważniejszych zadań 
z zakresu infrastruktury drogowej był 
I etap modernizacji ul. Kaniowskiej. 
Na liczącym 250 m odcinku od ul. 
Mierosławskiego do posesji nr 21B 
wykonano instalacje sanitarne i elek-
tryczne oraz roboty drogowe za kwotę 
ponad 1,1 mln zł.

(PON)

Żoliborski fenomen społeczności lokalnej
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM BUGLĄ, BURMISTRZEM DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Na Żoliborzu

Kolejny rok z nadwyżką

dokończenie ze str. 1
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Na ten rok ZDM zaplanował kil-
kaset modernizacji poprawiających bez-
pieczeństwo na przejściach dla pieszych 
za kilka milionów złotych.

Opis i wskazówki
Wykonany w 2016 roku w Warszawie 

kompleksowy audyt objął 930 przejść bez 
sygnalizacji świetlnej w trzech dzielni-
cach, m. in na Ochocie. Audytorzy kon-
trolowali szereg czynników mających 
wpływ na bezpieczeństwo pieszych, m.in. 
skuteczność oświetlenia przejść i obowią-
zującą tam organizację ruchu.

W najbliższych miesiącach audyt 
obejmie kolejne dzielnice – wśród nich 
Bielany – a w nich 1069 przejść dla 
pieszych. Na bazie rekomendacji z audy-
tu sukcesywnie wprowadzane są zmiany 
w terenie: doświetlanie przejść, poprawa 
widoczności, budowa progów zwalniają-
cych, azyli i sygnalizacji świetlnych.

Jaśniej, czyli bezpieczniej
Bardzo ważnym elementem popra-

wiającym bezpieczeństwo pieszych jest 
odpowiednie oświetlenie przejścia dla 
pieszych. W zeszłym roku ZDM do-
świetlił prawie 80 przejść, w tym roku 
planuje doświetlenie ok. 300. Istniejące 
słupy oświetleniowe wymienione zostaną 
na nowe, z oprawami o jasnym świetle 
LED przy 250 przejściach. W ten spo-
sób szybko i sprawnie, bez konieczności 
dużej przebudowy, poprawiona zostanie 
widoczność na samym przejściu i w jego 
sąsiedztwie. Nowe lampy mają zaświecić 
do końca października. W kilkudziesię-
ciu innych miejscach ZDM ustawi nowe, 
doświetlające przejście latarnie. Te prace 
zostaną wykonane do końca lipca.

Przejścia ostrzegają
Kolejnym elementem będą tzw. 

aktywne przejścia dla pieszych. Takie 
przejścia ostrzegają kierowców o zbliża-
niu się pieszego do pasów. Jest to moż-
liwe dzięki zastosowaniu specjalnego 
systemu wykrywania, złożonego z kilku 
zsynchronizowanych ze sobą elemen-
tów – czujników ruchu, punktowych 
elementów odblaskowych, biało-czer-
wonych pasów, znaków drogowych 
z lampami LED i nawierzchni antypo-
ślizgowej. System ten sprawia, że ele-
menty bezpiecznego przejścia (aktywne 
punktowe elementy odblaskowe i lampy 
ostrzegawcze LED) aktywują się tylko 
w momencie, gdy na przejściu „coś się 
dzieje”, a więc gdy zbliża się do niego 
pieszy. To czytelny znak dla kierowcy, 
który w tym momencie powinien zdjąć 
nogę z gazu.

Pierwsze takie przejście zamontowa-
no w ubiegłym roku na ul. Kondratowi-
cza przy parku Bródnowskim. W tym 
roku ZDM wytypował 17 kolejnych 
przejść, na których prace zakończone zo-
staną do połowy października.

Spokojniejszy ruch
Jednym ze sposobów poprawy bez-

pieczeństwa jest uspokojenie ruchu po-
przez zmiany jego organizacji. W naj-
bliższym czasie takie prace zostaną prze-
prowadzone na kilku ulicach, na których 
m.in. pojawią się wyniesione przejścia, 
powstaną azyle wraz z korektą krawęż-
ników, zwężona zostanie jezdnia przed 
przejściem dla pieszych lub powstanie 
rondo z przejezdną wyspą oraz uporząd-
kowane będzie parkowanie w rejonie 
skrzyżowania.

Program bezpieczeństwa
W biurze polityki mobilności i trans-

portu utworzony zostanie specjalny pion 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu odpo-
wiedzialny za politykę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i transportu. Jednym 
z pierwszych jego zadań będzie opra-
cowanie programu poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w stolicy, 
a w szczególności działań, które dopro-
wadzą do systematycznego spadku licz-
by ofiar śmiertelnych, szczególnie wśród 
pieszych. Program poprawy bezpie-
czeństwa będzie uwzględniał priorytety 
określone w kierunkach polityki Komisji 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
drogowego na lata 2011-2021, takie jak 
edukacja i szkolenia, egzekucja przepi-
sów ruchu drogowego, bezpieczniejsza 
infrastruktura drogowa, bezpieczniej-
sze pojazdy, stosowanie nowoczesnych 
technologii, pomoc ofiarom wypadków, 
ochrona użytkowników dróg szczególnie 
narażonych na wypadki.

Polityka mobilności
W ostatnich latach odnotowuje się 

sukcesywny spadek liczby wypadków 
i ofiar śmiertelnych, W porównaniu 
z 1990 r. liczba wypadków spadła o 64%, 
zaś w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano 
spadek o 43 proc. Systematycznie spada 
też liczba ofiar śmiertelnych: w 1990 r. 
na warszawskich drogach zginęło pięcio-
krotnie więcej osób niż w 2015 r. W 2015 
roku odnotowano o 147 wypadków mniej 
niż w roku poprzednim – to spadek 
o 13 proc. w ciągu roku.

W 2016 roku wypadków było nieco 
więcej niż w 2015 r. – wstępne dane po-
dają liczbę 922 (wzrost z 905); wzrosła 

liczba rannych (z 1032 do 1055) ale, 
co najważniejsze, zmniejsza się liczba 
ofiar śmiertelnych (z 62 do 54 osób). 
Zmniejsza się także liczba ofiar śmier-
telnych wśród pieszych – z 35 w 2015 r. 
do 33 w roku 2016, ale piesi stanowią 
ponad 60 proc. ofiar.

Dlatego poprawa bezpieczeństwa ru-
chu jest ważnym elementem tzw. war-
szawskiej polityki mobilności. Jej celem 
jest znaczne ograniczenie, a docelowo 
wyeliminowanie w Warszawie wypad-
ków komunikacyjnych z ofiarami śmier-
telnymi wśród pieszych. Priorytetowe 
traktowanie ruchu pieszego będzie sprzy-
jać poprawie bezpieczeństwa komunika-
cyjnego i osobistego pieszych. Podjęte 
zostaną działania na rzecz poprawy wa-

runków ruchu pieszego i rowerowego, 
zachęcania do korzystania z transpor-
tu zbiorowego, tworzenia przyjaznych 
przestrzeni publicznych, porządkowania 
parkowania, porządkowania transportu 
ładunków oraz edukacji. Poza strefami 
zamieszkania, na ulicach i placach prze-
strzeń przeznaczona dla pieszych będzie 
wyraźnie oddzielona od samochodów (ich 
ruchu i postoju) i w miarę możliwości 
rowerów. W przestrzeni ulicy oraz placu 
miejscem dla samochodu będą jezdnia, 
pasy i zatoki postojowe. Do 2025 roku 
w stolicy zostanie wprowadzona zasada, 
że na wszystkich ulicach tzw. niższych 
klas dopuszczalna prędkość ruchu nie 
będzie wyższa niż 30 km/h.

Pieszy bezpieczniejszy na przejściu

„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
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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

Kaspian i Lucuś to dwa zaprzyjaźnione 
ze sobą pieski. Kaspian waży ok. 30 kg i jest 
uroczym czworonogiem. Mimo swojej nie-
wesołej sytuacji, piesek nie stracił pozytyw-
nego nastawienia i wiary, że pewnego dnia 
zjawi się TEN KTOŚ. Ten ktoś, kto pokocha 
go i zrozumie. Ktoś, kto dla Kaspiana stanie 

się całym światem. Dla którego zrobi wszyst-
ko. Kaspian lubi towarzystwo innych pie-
sków, choć uwielbia być w towarzystwie naj-
ważniejszy i często stara się zwrócić na siebie 
uwagę. Kaspian, przy mądrym prowadzeniu, 
idealnie nadaje się do roli rodzinnego piesz-
czocha. Lucek to mały, niepozorny, czarny 
kundelek. To przemiły piesek, który bardzo 
się przywiązuje do człowieka. Na początku 
jest nieufny i na obcych ostrzegawczo szcze-
ka, jednak gdy już kogoś pozna, staje się 
uroczym, słodkim pieszczochem i nadstawia 
do głaskania. W boksie siedzi ze swoim 
najlepszym przyjacielem Kaspianem, więc 
w nowym domu może zamieszkać z innymi 
pieskami. Mimo, że w schronisku jest już 
10 rok, jest nadal energicznym i wesołym 
pieskiem, który lubi biegać i brykać. Lucek 
chętnie dotrzyma towarzystwa na kanapie 
i może zamieszkać nawet w małym mieszka-
niu. Polecamy go wszystkim, za wyjątkiem 
domów z małymi dziećmi.

Kontakt w sprawie adopcji: 
Justyna tel. 783 003 754

Kaspian i Lucuś szukają domu
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Do Wąchocka trafić łatwo – mia-
steczko to leży niedaleko, bo tylko 
„o trzy rzuty beretem” od Starachowic 
w dolinie rzeki Kamiennej, która jest 
ponoć tak wąska, że jak dwie ryby się 
mijają, to jedna musi na brzeg wyska-
kiwać, za to wiry są w niej tak silne, 
że jak krowa chciała się napić, to jej 
łeb ukręciło.

W Wąchocku są też najszersze 
autobusy na świecie, bo wszyscy chcą 
siedzieć koło kierowcy, a w dodatku 
te autobusy latają! Sam słyszałem jak 
jedna wąchocczanka mówiła do dru-
giej, że właśnie „poleciał” autobus 
do Starachowic. W dodatku w Wą-
chocku są tak ostre zakręty, że kierow-
cy widzą własne tablice rejestracyjne. 
Zresztą kierowcy muszą bardzo uwa-

żać zwłaszcza na zjazdach, bowiem 
tutejsze konie są tak cwane, że jak 
wóz z górki jedzie, to na dyszlach 
siadają. Miejscowe samochody jeżdżą 
co prawda na łysych oponach, ale 
za to mają tu bieżnikowany asfalt. 
Dodatkowym utrudnieniem jest też, 
że każdego wieczoru sołtys zwija ten 
asfaltowy dywanik i do miasteczka 
wjechać nie można.

Mieszkańcy Wąchocka chodzą 
na co dzień w kaskach, ponieważ 
urwał się sznur od dzwonu i kościelny 
rzuca kamieniami. Jest jeszcze druga 
przyczyna, dlaczego mieszkańcy tego 
zacnego grodu chronią głowy. Otóż 
zaraz po wojnie orzący pole rolnik 
wszedł na minę, chłop spadł, koń 
spadł, a pług jeszcze nie. Jak widać 

życie mają tu nielekkie, nawet mgła 
bywa tak gęsta, że jak raz opadła, 
to sołtysowi nogę złamała, a jak się 
podnosiła, to mu wszystkie drzewa 
w sadzie powyrywała.

Przed Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury stoi pomnik Sołtysa z kołem 
od wozu. W Wąchocku bowiem wy-
boru władzy gminnej dokonuje się 
spuszczając takie koło ze stromej 
skarpy. W czyją chałupę uderzy, ten 
na rok zostaje sołtysem. Raz nikogo 
nie wybrano, bo koło trafiło w sławoj-
kę, a ta akurat była pusta.

Od kilkunastu lat Wąchock jest 
ponownie miastem, nie ma już 
sławnego sołtysa tylko burmistrz 
i może dlatego mniej krąży kawałów 
o tym ciekawym skądinąd miasteczku 
z XIII-wiecznym opactwem cyster-
sów. Na rynku Wąchocka stoi pomnik 
majora Jana Piwnika „Ponurego” le-
gendarnego dowódcy oddziałów Ar-
mii Krajowej stacjonujących podczas 
ostatniej wojny na pobliskim uro-
czysku Wykus. Jego pogrzeb w 1988 
roku zgromadził kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi.

Wąchock, z którego tak naśmie-
wają się szydercy, to realnie istnieją-
ca miejscowość, chociaż nie wszyscy 
w to wierzą. Tymczasem już w XI 
wieku stało tu książęce palatium z ko-
ściołem romańskim, a w sto lat póź-
niej w podmokłej dolinie wybudo-
wano opactwo cysterskie. Przybyli 
z zachodu mnisi szerzyli kulturę rolną 
i przemysłową. Na początku powsta-
nia styczniowego w Wąchocku miał 
swoją siedzibę jego dowódca Marian 
Langiewicz. Podczas II wojny oko-

liczne lasy były terenem walk party-
zanckich z Niemcami, do dziś w wielu 
miejscach się można natknąć na leśne 
mogiły. Na uroczysku Wyku, gdzie 
stacjonowały oddziały partyzanckie 
stoi kapliczka, przed którą odbywają 
się uroczystości patriotyczne.

Późnoromańskie budynki opac-
twa cystersów są cennym zabytkiem 
architektury, kościół o wyraźnych 
wpływach włoskich zbudowany zo-
stał przez mistrza Simona. Do dziś 
zachowała się niewielka sala zebrań 
kapituły uważana za najpiękniej-
sze romańskie wnętrze w Polsce. 
W klasztorze, gdzie znów mieszkają 
cystersi, jest też niewielkie muzeum 
ze zbiorami księdza Walentego Ślu-
sarczyka nazywanego „skarbnikiem 
świętokrzyskim”, z ciekawą kolekcją 
pamiątek z powstania styczniowe-
go i ostatniej wojny. Na dziedzińcu 
przed kościołem stoi pomnik Pod-
ziemnego Państwa Polskiego i „mur 

pamięci”. Opactwo można zwiedzać 
po zgłoszeniu się po przewodnika 
do furty klasztornej.

Teks i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Pies warszawiak powraca w trze-
ciej edycji akcji „Adoptuj warszawia-
ka”. Jej bohaterami są psy ze schroni-
ska „Na Paluchu”. Celem tej inicja-
tywy jest nie tylko promocja adopcji 
czworonogów, ale także zwrócenie 
uwagi mieszkańców stolicy na pro-
blem bezdomności zwierząt.

Za nami już dwie odsłony akcji. 
Dzięki niej nowe domy znalazło już 
ponad 200 psów. Ta liczba oznacza, 
że działania przynoszą wymierny re-
zultat.

– Poprzez tę akcję chcemy zmienić 
smutny obraz psów przebywających 
w schroniskach i pokazać, że te ła-
godne, kochane stworzenia mogą nam 
towarzyszyć w każdej sytuacji życia 
codziennego. Mogą jechać z nami au-
tobusem, towarzyszyć nam podczas re-
laksu w kawiarni czy podczas rodzin-
nego pikniku, co niejednokrotnie udo-
wodniły podczas poprzednich edycji 
– mówi Henryk Strzelczyk, dyrektor 
schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Warszawie.

Wśród imprez tegorocznej edy-
cji są m.in. Warsaw Animals Day 
w Nadarzynie w dniach 7-9 kwietnia, 
Warszawski dzień zwierząt na Polu 
Mokotowskim 20 maja oraz Dzień psa 
w parku Skaryszewskim 1 lipca.

W ramach akcji czworonogi ze sto-
licy pojawiły się już w stylowym Mu-
zeum Neonów, w awangardowych 
przestrzeniach Soho Factory, a także 
na festiwalu Dog Day.

VIPsiaki, podobnie jak w zeszłym 
roku, spacerować będą w charakte-

rystycznych miejscach Warszawy. 
Będzie można je spotkać i poznać 
bliżej podczas wydarzeń kulturalnych, 
imprez, czy weekendowego leniucho-
wania na plaży wraz z mieszkańcami 
miasta. Podczas spacerów po Warsza-
wie towarzyszyć im będą fotograficy 
i filmowcy.

Zaproszenia dla VIPsiaków można 
przesyłać na adres promocja@paluch.
org.pl. Można również wesprzeć akcję 
udostępniając zdjęcia psów w mediach 
społecznościowych.

Nabór do wolontariatu
Obecnie z „Paluchem” współpra-

cuje 250 wolontariuszy. Wciąż jednak 
poszukiwani są nowi ochotnicy. Jeśli 
chcesz zaangażować się w pomoc 
warszawskim czworonogom i jesteś 
gotowy do regularnej, długofalowej 
współpracy, zgłoś się. Nabór do wo-
lontariatu w schronisku „Na Paluchu” 
prowadzony jest w sposób ciągły. 
Szczegółowe informacje o pracy 
wolontariuszy, a także jak zacząć 
tę przygodę znajdują się na stronie 
www.napaluchu.waw.pl/wolontariat/
nabor/.

Pamiętaj! Zanim wyślesz zgłosze-
nie, uważnie przeczytaj jakie zadania 
czekają na wolontariuszy i zastanów 
się, czy jesteś gotowy do podjęcia tego 
wyzwania.

Wolontariat pracowniczy
Schronisko zachęca również firmy 

do zorganizowania wolontariatu pra-
cowniczego w „Paluchu”.

Wolontariat w schronisku to nie 
tylko spacer z psem, to także poszuki-
wanie dla niego domu oraz szerzenie 
idei adopcji ze schroniska. I to właśnie 
w tym obszarze – aktywnej promocji 
adopcji – najbardziej potrzebne jest 
wsparcie. Wolontariusze podczas spo-
tkania w schronisku, po odbyciu szko-
lenia z zasad bezpieczeństwa, udają 
się na spacer z psami. Dzięki takim 
bezpośrednim kontaktom z czworo-
nogami mają możliwość poznania 
się, a także wykonania pamiątkowej 

fotografii lub filmu. Podzielenie się 
ze współpracownikami, rodziną i zna-
jomymi tymi doświadczeniami, a tak-
że zamieszczenie relacji zdjęciowej 
czy filmowej na stronie lub profilu 
w mediach społecznościowych pomo-
że szukać domów dla psów z war-
szawskiego schroniska.

Zgłoszenia do wolontariatu można 
przesyłać na adres wolontariat@napa-
luchu.waw.pl lub zgłaszać telefonicz-
nie na numer 692 448 612.

Światowy 
Dzień Wody

Domisie oraz Majka Jeżowska za-
dbają o doskonałą zabawę podczas pik-
niku organizowanego z okazji Świato-
wego Dnia Wody. W sobotę, 25 marca, 
odbędzie się nad Wisłą rodzinny festyn 
przygotowany przez MPWiK. Atrakcji 
nie zabraknie dla nikogo. W godz. 
11.00-17.00 odbywać się będą różnego 
rodzaju gry, zabawy i konkursy. Atrak-
cje przygotowano zarówno dla naj-
młodszych, jak i starszych warszawia-
ków. W ogrzewanym namiocie czekać 
będą m.in. pokazy baniek mydlanych, 
warsztaty budowy filtrów oraz wodne 
laboratorium, w którym przeprowa-
dzane będą różnorodne eksperymenty. 
Starsi uczestnicy będą mogli natomiast 
wybrać się na wycieczkę z przewod-
nikiem wzdłuż brzegów Wisły, a tak-
że spróbować swoich sił w budowie 
szkuty wzorowanej na tradycyjnej, 
płaskodennej łodzi wiślanej. Nie za-
braknie również warsztatów zdrowego 
odżywiania. Profesjonalni dietetycy 
opowiedzą m.in., dlaczego warto pić 
warszawską kranówkę, a także pokażą 
jak przygotowywać zdrowe i smaczne 
napoje. Dodatkowo uczestnicy pikniku 
będą mogli zobaczyć specjalistyczny 
sprzęt wykorzystywany przez stołecz-
nych wodociągowców, ich pojazdy, 
jak również pokazy statku „Chudy 
Wojtek”.

Piknik odbywać się będzie na Pły-
cie Desantu przy Bulwarze Flotylli 
Wiślanej i ul. Solec. Dojazd możliwy 
jest m.in. autobusami 185 (do przy-
stanku na żądanie Pomnik Sapera) 
oraz 138, 141, 143, 151, 171, 182 i 188 
(do przystanku Torwar).

Wędrówki z Naszą Gazetą

Miasto śmiechu 

Pies warszawiak

Sprzątanie po swoim psie jest jed-
nym z podstawowych obowiązków 
jego właściciela. Niestety, wielu z nich 
wciąż o tym „zapomina”. Straż miejska 
przestrzega, że takie zachowanie może 
skończyć się mandatem i przypomina, 
że właściciele czworonogów są zobo-
wiązani do dołożenia starań, by zwie-
rzęta były jak najmniej uciążliwe dla 
otoczenia. Obowiązki ciążące na wła-
ścicielach zwierząt domowych zostały 
określone w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie m.st. 
Warszawy. Są oni zobowiązani m.in. 
do bezzwłocznego usuwania odcho-
dów zwierząt z miejsc przeznaczonych 
do wspólnego użytku. Nieczystości 
można umieszczać w oznakowanych 
pojemnikach lub wyrzucać do koszy 
na odpady zmieszane.

Właściciel, który uchyla się 
od obowiązku uprzątnięcia nieczy-
stości po swoim psie, powinien liczyć 
się z tym, że może za to zostać uka-
rany mandatem w wysokości do 500 
złotych.

Działalność straży miejskiej nie 
ogranicza się jedynie do działań inter-
wencyjnych. Funkcjonariusze angażu-
ją się również w kampanie informacyj-
ne skierowane do właścicieli czworo-
nogów. W szkołach i przedszkolach 
realizują programy profilaktyczne 
o tematyce ekologicznej, uczą dzie-
ci właściwych zachowań związanych 
z posiadaniem zwierząt, w tym sprzą-
tania po nich. Strażnicy uczestniczą 
też w akcjach lokalnych społeczności 
służących przypomnieniu właścicie-
lom o ich obowiązkach. Sprzątanie 
po własnym psie to nie wstyd. To obo-
wiązek i oznaka postawy prospołecz-
nej – przypominają strażnicy miejscy.

Mimo, że zjawisko niesprząta-
nia po zwierzętach wciąż występuje, 
w ocenie straży miejskiej zmienia się 
zachowanie właścicieli psów. Coraz 
częściej można zaobserwować, że oso-
by wyprowadzające zwierzęta na tere-
ny przeznaczone do wspólnego użytku 
są zaopatrzone w torebki i sprzątają 
odchody po swoich czworonogach.

Pamiętajmy, żeby posprzątać!
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Komunikacja miejska pełni klu-
czową rolę w systemie transporto-
wym stolicy. Autobusy, pociągi, metro 
i tramwaje przewożą ponad miliard 
pasażerów rocznie. Warszawa wciąż 
ją rozwija i usprawnia – modernizuje 
tabor, buduje drugą linię metra, nowe 
trasy tramwajowe i kolejne parkingi 
przesiadkowe, wprowadza prioryte-
ty dla tramwajów i autobusów oraz 
podnosi standard usług świadczonych 
przez przewoźników.

Wiodąca rola transportu zbioro-
wego wymaga zapewnienia wysokiej 
konkurencyjności w stosunku do samo-
chodów. Udział komunikacji miejskiej 
w obsłudze wszystkich podróży wyko-
nywanych w Warszawie ma wzrosnąć 
z 56,9 do 65 proc., a jednym z priory-
tetów miasta jest zmniejszenie liczby 
pojazdów wjeżdżających do stolicy 
i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Zachętą do rezygnacji z aut i prze-
siadki do komunikacji są m.in. zmiany 
w taryfie biletowej.

– Obniżamy ceny biletów długo-
okresowych ważnych w 1. i 2. strefie. 
Pasażerowie korzystający z biletów 
30-dniowych normalnych zaoszczę-
dzą dzięki temu 30 zł miesięcznie, 
a użytkownikom biletów 90-dniowych 
w portfelu pozostanie aż 76 zł. Ko-
munikacja to właściwa alternatywa, 
na podstawie biletów ZTM można 
przecież podróżować szybko i spraw-
nie. I to wszystkimi środkami transpor-
tu – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent Warszawy.

Ale to nie wszystko. Dotychcza-
sowa oferta biletowa zostanie rozsze-
rzona. W taryfie biletowej pojawi się 
m.in. bilet jednorazowy przesiadkowy 
grupowy ulgowy dla maksymalnie 10 
osób w cenie 22 zł. Będzie to z pewno-
ścią duże ułatwienie dla podróżujących 
grup szkolnych i ich opiekunów, którzy 
musieli kasować dużą liczbę biletów. 

Teraz wystarczy skasować jeden lub 
dwa kartoniki.

Specjalnie dla turystów i osób prze-
bywających w stolicy zaledwie przez 
kilka dni w taryfie znajdzie się bilet 
3-dniowy w cenie 36 zł (1. strefa) 
i 57 zł (1. i 2. strefa).

Miasto wprowadzi także tzw. bilet 
konferencyjny umożliwiając organiza-
torom konferencji zakup biletów dla 
ich uczestników (na wybrany okres 
czasu). Bilety będą kodowane na spe-
cjalnych warszawskich kartach miej-
skich lub będą dostępne w innej formie 
uzgodnionej z organizatorem.

Decyzję o wprowadzeniu powyż-
szych zmian podejmą radni Warszawy.

Metropolia już działa
Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat 

opublikowanymi przez UE to właśnie 
Warszawa wraz z całą metropolią była 
najszybciej rozwijającym się regionem 
Europy. W ostatniej dekadzie, gdy 
w Pradze odnotowano wzrost na po-
ziomie 12%, w Budapeszcie – 18%, 
Warszawa osiągnęła 57%. W 2014 r. 
Warszawa razem z 39 gminami za-
warła porozumienie o współpracy 
metropolitarnej, które dzisiaj jest pod-
stawą współdziałania w kluczowych 
kwestiach związanych z rozwojem 
gospodarczym i społecznym naszych 
lokalnych wspólnot. Realizujemy 
wspólnie m.in. inwestycje w parkin-
gi P+R (60 mln zł ze środków unij-
nych na 27 parkingów), trasy rowero-
we (ponad 300 km dróg rowerowych 
za 240 mln zł ze środków UE) czy 
wspólną promocję gospodarczą firm. 
W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspól-
ny bilet”. Dziś w systemie transportu 
metropolitalnego mamy już 33 gminy, 
a ze wspólnego metropolitalnego trans-
portu korzysta coraz więcej pasażerów 
(na przestrzeni ostatnich kilku lat jest 
to wzrost o 20%).

Zmiany w taryfie

Wystarczy pomylić jedną cyfrę 
w przelewie, a nasze pieniądze trafią 
na konto zupełnie innej osoby. Jak 
je odzyskać, gdy pomyliliśmy numer 
konta? Czy odzyskanie środków w ta-
kiej sytuacji jest trudne? Szykują się 
zmiany przepisów, które mają ułatwić 
odzyskanie środków w przypadku po-
myłki w przelewie.

Od października 2011 r. obowiązują 
przepisy, które pozwalają na przyspie-
szenie wykonywania przelewów. Zgod-
nie z nimi, dostawcy nie mają obowiąz-
ku weryfikacji danych odbiorcy, takich 
jak imię i nazwisko czy adres. Do sku-
tecznego zlecenia przelewu wystarczy 
podanie samego numeru rachunku. 
A tu łatwo o pomyłkę. Do rzecznika 
finansowego trafiają liczne skargi na to, 
że w przypadku pomyłki trudno odzy-
skać pieniądze. Należy też pamiętać, 
że banki czy kasy spółdzielcze nie po-
noszą odpowiedzialności za pomyłkę 
klienta.

W przypadku pomyłki 
reaguj natychmiast

Jeżeli pomyliliśmy numer kon-
ta na przelewie, przede wszystkim 
od razu powinniśmy skontaktować się 
z bankiem, z którego wykonywaliśmy 
przelew. Jeżeli zareagujemy od razu, 
być może uda się przelew wstrzymać 
– jeżeli transakcja nie została jeszcze 
zaakceptowana i oczekuje na realizację 
– mówią eksperci bankowi. Pieniądze 
wrócą do nadawcy automatycznie tylko 
wtedy, gdy wskazany numer konta nie 
istnieje i system bankowy wychwy-

ci błąd w tzw. numerze kontrolnym. 
Niestety, system Elixir, przez który od-
bywają się przelewy międzybankowe, 
nie weryfikuje automatycznie danych 
odbiorcy przelewu, takich jak nazwa 
czy adres. – Kiedy pomyłka dotyczy ist-
niejącego rachunku, reklamacja złożo-
na przez klienta daje bankowi podstawę 
do działania, przy czym warto zazna-
czyć, że jego możliwości są ograniczone 
– mówi Rafał Dębski, jeden z wolonta-
riuszy w projekcie Bankowcy dla edu-
kacji finansowej młodzieży BAKCYL. 
Dochodzenie zwrotu przez klienta 
odbywa się na podstawie Kodeksu 
cywilnego, a banki jedynie pośred-
niczą w kontakcie między nadawcą 
a odbiorcą. Nie wolno im ujawniać 
danych odbiorcy przelewu. Dyspozycja 
wstrzymania przelewu kosztuje. – Jeże-
li przelew został już przekazany do ban-
ku odbiorcy lub sami spostrzegliśmy 
nasz błąd z opóźnieniem i pieniądze 
trafiły na cudze konto, nadal możemy 
je odzyskać. Trzeba złożyć reklamację 
w banku – resztą zajmą się już mię-
dzy sobą: nasz bank i bank odbiorcy 
przelewu – tłumaczy Urszula Jakub-
ska-Żuk, wolontariusz w projekcie 
BAKCYL. Łatwiej jest, gdy sprawa 
dotyczy posiadaczy rachunków w tym 
samym banku – informację o pomyłce 
i zgłoszenie nadawcy przekazywane 
jest wtedy znacznie szybciej. Jeśli po-
myłka dotyczy rachunku w innym ban-
ku – reklamacja klienta przekazywana 
jest poprzez międzybankowy system 
wymiany informacji Ognivo. – Bank 
odbiorcy zobowiązany jest przyjąć re-

klamację w ciągu 3 dni. Nie ma jednak 
póki co określonego terminu dotyczące-
go informacji zwrotnej do banku klien-
ta, który błędnie zlecił przelew. Warto 
to dodatkowo uregulować – uważają 
eksperci bankowi.

Wiele zależy od uczciwości
Bank, do którego trafił przelew 

ma obowiązek skontaktować się z wła-
ścicielem konta, na które został błędnie 
skierowany przelew, w celu uzyskania 
zgody na dokonanie zwrotu. Zgoda 
taka musi zostać wyrażona na piśmie. 
Później wiele zależy od uczciwości 
osoby lub firmy, która pomyłkowo 
otrzymała pieniądze – jeśli zgodzi się 
na zwrot, pieniądze wracają na konto, 
jeśli nie – pozostaje droga sądowa. – 
Odzyskanie pieniędzy może być trud-
ne właśnie w tym ostatnim przypadku 
– jeżeli trafimy na nieuczciwą osobę. 
Droga sądowa jest trudna i w przy-
padku mniejszych kwot skorzystanie 
z tego sposobu może być ekonomicznie 
nieuzasadnione – zauważają eksperci 
bankowi.

Obecnie tego typu sytuacje są moż-
liwe, ponieważ banki dokonują wery-
fikacji przelewu tylko na podstawie 
numeru konta zgodnie z ustawą o usłu-
gach płatniczych – powrót do weryfi-
kacji także na podstawie danych od-
biorcy na pewno uniemożliwiłby prze-
lanie pieniędzy na niewłaściwe konto. 
Drugim rozwiązaniem byłaby zmiana 
prawna umożliwiająca bankom doko-
nywanie zwrotu bez zgody właściciela 
konta, jeżeli dane odbiorcy i posiada-
cza konta są niezgodne.

Kurier PAP

Hortiterapia jest formą terapii za-
jęciowej wykorzystującej rośliny, pra-
ce ogrodnicze i ogród jako narzędzie 
terapeutyczne. Hortiterapeuci stosują 
techniki bazujące na pracy z roślina-
mi do leczenia konkretnych dysfunkcji 
fizycznych i psychicznych pacjentów. 
Hortiterapia wykorzystywana jest także 
w rehabilitacji zawodowej i resocjali-
zacji. W Polsce rośnie zainteresowanie 
terapią ogrodniczą – oceniają przed-
stawiciele Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, który wspólnie z tamtej-
szą Akademią Wychowania Fizycznego 

uruchamia kształcenie na tym kierunku 
w ramach studiów podyplomowych.

– Podążamy za trendami zachodni-
mi, gdzie kształcenie terapeutów ogrod-
niczych prowadzone jest już od dość 
dawna, zwłaszcza w Stanach Zjed-
noczonych, a także Wielkiej Brytanii, 
krajach skandynawskich, Niemczech, 
Austrii czy Szwajcarii – mówi dr Boże-
na Szewczyk-Taranek, kierownik stu-
diów podyplomowych z katedry Roślin 
Ozdobnych UR.

Dodaje, że terapia tego typu, bazu-
jąca na swoistym powrocie do natury, 

obserwacji procesu wegetacji roślin, 
ich pielęgnacji, a także uczestnictwie 
w pracy w grupie niesie ze sobą zna-
czący efekt zdrowotny. – Ogrodnictwo 
jest tu takim swoistym narzędziem tera-
peutycznym – podkreśla dr Szewczyk-
-Taranek.

Według niej elementy hortiterapii 
są wprowadzane przez niektórych te-
rapeutów zajęciowych, ale często bez 
świadomości, iż można ją ująć w ramy 
metodyczne i korzystać z pomocy spe-
cjalistów. – Czują oni, że to działa 
i wprowadzają intuicyjnie – zaznaczyła 
przedstawicielka UR.

Źródło: PAP

Odzyskać pieniądze

Leczenie ogrodem 
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-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
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Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
01-125 Warszawa 102
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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.
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Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, 
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tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

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

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

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

•  KUPIĘ MONETY, BANKNOTY, militaria, 
znaczki, zegarki, srebra, platery, inne 
starocie. Tel. 502 510 493

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI meblowej, samochodowej. 
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84,  
505 593 654

•  REGULACJA, USZCZELNIANIE, 
NAPRAWA, MONTAŻ – okien, rolet, 
żaluzji. Szybko, tanio, solidnie. 
Pro-sol Plus tel. 509 746 584

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

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w kwietniu:
•  1 kwietnia (sobota) godz. 15.00 – 

Koncert polskiej pieśni romantycznej 
w twórczości wielkich kompozyto-
rów. Znaszli ten kraj…: w wykonaniu 
Anny i Tomasza Ostrowskich przygo-
towane przez Społecznych Animato-
rów Kultury. Wstęp wolny

•  2 kwietnia (niedziela) godz. 19.00 
– „Artystyczna niedziela” – koncert 
„Muzyczny seans filmowy”, wy-
stąpi zespół Oazner / Machowska/ 
Kopietz. Bilety 15 zł, przedsprzedaż 
od 27 marca

•  5 kwietnia (środa) godz. 18.00 – „Wie-
czór międzynarodowy – Chorwacja”, 
prelekcja i film Anna i Krzysztof 
Kobus, koncert zespołu AYRAN 
BAND, degustacja, quiz, kiermasz 
książek. Bilety 15 zł, przedsprzedaż 
od 27 marca

•  7 kwietnia (piątek) godz. 19.00 – 
Otwarcie wystawy „Żółty – Przy-
ajaźń” malarstwa Ryszardy Łucji 
Jagielskiej. Wstęp wolny. Wystawa 
czynna do 7 maja

•  8 kwietnia (sobota) godz. 12.30 – 
„Świąteczne Dwie godziny dla Ro-
dziny”, spektakl „Wielkanocne za-
jączki” i animacje plastyczne (Even-
tim). Bilety 10 zł, przedsprzedaż 
od 3 kwietnia

•  8 kwietnia (sobota) godz. 18.00 – 
„Co nam w duszy gra” koncert wg 
projektu Maryli Gralczyk (sekcja 
„Śpiew klasyczny, musicalowy, pio-
senki aktorskiej” w BOK). Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w sekretaria-
cie od 3 kwietnia

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Estrady 112

w marcu:
•  24 marca (piątek) godz. 19.00 – Off 

na Zakręcie – Men OFF – pokaz 
filmów krótkometrażowych. Wstęp 
wolny

•  25 marca (sobota) godz. 18.00 – So-
undlove Mediocine – koncert muzyki 
wysokowibracyjnej. Bilet 15 zł

•  30 marca (czwartek) godz. 18.00 – 
Manufaktura Kosmetyków Natural-
nych – cykl wykładów i warsztatów 
z tworzenia ekologicznych kosmety-
ków. Obowiązują zapisy do 27 marca. 
Bilet 50 zł

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w kwietniu:
•  3-5 kwietnia w godz. Otwarcia – 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
przy ul. Broniewskiego 9a – „Kart-
ki i ozdoby Wielkanocne” – zajęcia 
plastyczne, podczas których dzieci 
będą wykonywały kartki świąteczne 
i pisanki

•  5 kwietnia (środa) w godz. 16.00 – 
18.30 – Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży przy ul. Śmiałej 24 – „Wiel-
kanoc tuż, tuż” – warsztaty robienia 
kartek wielkanocnych przez gimna-
zjalistów na Wielkanoc Sąsiedzką. 
Dochód ze sprzedaży kartek będzie 
przeznaczony na zbiórkę charytatyw-
ną „Serce dla Julii”

•  6-7 kwietnia w godz. 12.00 – 18.30 – 
Biblioteka dla dzieci i Młodzieży przy 
ul. Śmiałej 24 – „Pisanki, kraszanki, 
palemki” – zajęcia wprowadzające 
w świat tradycji wielkanocnych

Ogłoszenia drobne
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 12 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) krokus; 7) wyspa ameryk. na Oceanie Spokojnym; 8) niebiałkowy 
składnik enzymu; 9) instynkt; 10) hiszpańskie imię męskie; 12) okres 10 lat, mie-
sięcy, tygodni lub dni; 14) soczewka; 16) w psychoanalizie czynnik kontrolujący 
przejście pewnych treści z podświadomości do świadomości; 19) biedny piesek; 
21) bije w taksówce; 22) usterka; 23) np. benedyktyni.

Pionowo: 1) kasta; 2) nowicjusz w zawodzie; 3) zapas; 4) kapitan „nikt”; 
5) na mizerię; 6) komplet liter; 11) lot po odbiciu; 13) obiór; 15) mały nóż chirur-
giczny; 17) najwyższy punkt na niebie; 18) Olavi, pięcioboista fiński, brązowy 
medalista olimpiady w 1956 r.; 20) czterostrunowy instrument. muz. smyczkowy.

Horoskop
od 26 marca do 8 kwietnia 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Wszystkie Twoje zamierze-
nia się spełnią. Nie zapo-
minaj jednak, że aby uzy-

skać lepszy rezultat, powinieneś włożyć 
swoje zaangażowanie. W miłości los 
będzie Ci sprzyjał, być może w Twym 
sercu pojawi się gorące uczucie, tylko 
rozejrzyj się dookoła. Dbaj o zdrowie 
i kondycję, pamiętaj, żeby się nie prze-
ciążać psychicznie ani fizycznie.

RYBY (19 II – 20 III)
Z wiosną poczujesz przy-
pływ sił witalnych. Wyko-
rzystaj to by pracować bar-

dziej efektywnie. Twoje zaangażowanie 
na pewno zostanie docenione przez sze-
fa. Możesz się także spodziewać premii. 
Ważnych spraw nie zostawiaj do zała-
twienia na później, bo to może mieć dla 
Ciebie negatywne skutki. W uczuciach 
– zadbaj o relacje z partnerem.

BARAN (21 III – 20 IV)
Jeśli chcesz coś osiągnąć, 
to pamiętaj, że czasem lepiej 
zachować spokój. W pracy 

mogą nadejść trudne chwile, ale jeśli 
je przetrwasz, to potem będzie tylko 
dobrze, a Ty wyjdziesz z kłopotów sil-
niejszy. W miłości – wykorzystaj szansę 
daną od losu i bądź wdzięczny za to, 
co otrzymujesz. Możliwe, że już nieba-
wem spotkasz osobę, z którą wejdziesz 
w związek.

BYK (21 IV – 21 V)
Czas dokonuje korekty nie-
których naszych zamierzeń. 
Kłopoty mają to do siebie, 

że lubią wykorzystywać najmniejsze 
niedopatrzenia i zagoszczą na dobre 
w najmniej pożądanych miejscach. 
Wzmożona czujność pozwoli ci uniknąć 
wpadek. W sferze emocjonalnej małe 
zadrażnienia, których źródła dopatruj 
się wyłącznie w sytuacji ogólnej.

BLIZNIĘTA (22 V – 21 VI)
Może w sposób przykry 
dać o sobie znać Twój brak 
zdecydowania i skłonność 

do budowania zamków na lodzie. Zrób 
rachunek swych dokonań w ostatnim 
czasie, a prędko dojdziesz do wniosku, 
że większą część winy za niektóre nie-
powodzenia ponosisz sam. Pociesz się, 
ze oto nadchodzą dla Ciebie o wiele 
lepsze dni. Doceń to i wykorzystaj.

RAK (22 VI – 22 VII)
Natłok najróżniejszych obo-
wiązków zawodowych, do-
mowych wymusi na Tobie 

zmianę trybu życia. Na pewno jednak 
nie będziesz tego żałować, bo dzię-
ki wzmożonemu wysiłkowi na zawsze 
pożegnasz kłopoty natury materialnej. 
Zdrowie bez zastrzeżeń. W sferze uczuć 
bardzo, bardzo wiosennie, miłośnie 
i sympatycznie. Chwytaj chwilę.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W kwietniu szczególnie pil-
nie studiuj dokumenty, które 
będziesz podpisywać i które 

wiążą się w jakiś sposób z wydatkowa-
niem pieniędzy, zaciąganiem pożyczek, 
potwierdzaniem gotowości poręczenia 
za kogoś. W domu przyda się poświęcić 
trochę więcej czasu młodszym człon-
kom rodziny, zainteresować się ich pro-
blemami, pomóc je rozwiązać.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Wpadniesz w prawdziwy wir 
obowiązków najróżniejszego 
rodzaju. Na szczęście potra-

fisz organizować swój czas i wywiążesz 
się ze wszystkiego znakomicie. Skut-
ki tego będą o wiele przyjemniejsze 
od oczekiwanych, bo dobry los sypnie 
Ci wytęsknionym groszem, a otoczenie 
zacznie wręcz Cię podziwiać. W uczu-
ciach niemal sielanka.

WAGA (24 IX – 23 X)
Nie trać czasu na docie-
kanie, co i kto powiedział, 
bo i tak to już niczego nie 

zmieni. Jeśli nauczysz się przechodzić 
do porządku dziennego nad małostko-
wością innych, to pod każdym wzglę-
dem zyskasz. W najbliższych dniach 
musisz skupić się na sprawach zawo-
dowych, zarabianiu pieniędzy. Fortuna 
będzie Ci życzliwa, ale staraj się.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Spokojnym podejściem 
do trudnego problemu za-
skoczysz otoczenie, a nie-

którym pomieszasz szyki, bo założyli, 
że jak niegdyś zwyczajnie wybuchniesz 
i wszystko popsujesz. Czy to nie lepsze 
niż dopuszczanie do głosu adrenaliny? 
Kwiecień jest dla Ciebie pierwszym 
miesiącem „nowej ery”, więc nie zrób 
żadnego fałszywego kroku.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Nie brak Ci wiary w siebie, 
przebojowości, ale czasem 
w życiu tak bywa, że stu-

procentowy sukces okazuje się wiel-
ką porażką. Musisz być przygotowany 
na to, że ktoś, za kogo dałbyś głowę, 
nagle objawi się jako ten, kto zburzy 
wszystkie Twoje plany. Nie działaj pod 
wpływem emocji – ani dobrych, ani 
złych. Zadbaj o siebie i najbliższych.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Nie wszystko, co na naj-
bliższe dni zaplanujesz, uda 
Ci się zrealizować. Opór 

osoby, którą uważałeś za niezwykle 
oddaną sobie będzie Twym najwięk-
szym rozczarowaniem, z którym trzeba 
będzie sobie jakoś poradzić. A może 
włączysz do rozmów o swych zamie-
rzeniach wszystkich zainteresowa-
nych, a nie tylko niektórych? Zdrowie 
super. 




