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Na czerwcowej sesji rada Bie-
lan podjęła uchwałę, w której uznała 
za ważne wybory do Rady Samorządu 
Mieszkańców Osiedla Ruda, będącej 
jednostką niższego rzędu dzielnicy. Jak 
poinformowała Joanna Radziejewska 
przewodnicząca komisji samorządowej 
i dialogu społecznego wybory przepro-
wadzone zostały 28 marca br. Upraw-
nionych do głosowania było 5 714 
osób. Karty pobrało i wzięło w nich 
udział 197 osób. Oddano 185 kart, 
w tym były 183 głosy za i 2 nieważne. 
Frekwencja wyniosła 3,2 proc.

Do rady kandydowało 30 osób, spo-
śród których wybrano 15.

Są to: Marta Godzisz-Gnoza, An-
drzej Horoch, Jakub Horoch, Anna 

Kaczmarek, Bogdan Matraszek, Hanna 
Piątek, Jadwiga Pyszyńska, Artur Rola-
-Wawrzecki, Marek Szafran, Agnieszka 
Śmielak, Kamila Trzeciak, Ewa Turek, 
Andrzej Trojan, Izabela Wróblewska 
i Dariusz Zbroszczyk.

Przypomniano zarazem, że komisja 
na kwietniowym posiedzeniu, rozpa-
trując protest pana D.B. w sprawie 
naruszenia prawa przy organizacji 
i przeprowadzeniu wyborów do Rady 
Osiedla Ruda, uznała, że podnoszo-
ne w nim okoliczności nie stanowią 
naruszenia Statutu Samorządu Miesz-
kańców Ruda. I protest uznała za bez-
zasadny.

(PON)

Na specjalnej sesji budżetowej rada 
Bielan rozszerzyła porządek obrad 
o uchwałę w sprawie projektu uchwały 
rady m.st. Warszawy odnośnie nadania 
nazwy: skwer Maryny Falskiej obiek-
towi miejskiemu zlokalizowanemu po-
między ulicami: Lisowską i Fontany 
po obu stronach ul. Schroegera.

Wnioskowała o to Magdalena Ler-
czak przewodnicząca komisji kultury, 
sportu i promocji. Zapewniała, że tym 
razem dzięki staraniom radnych PO 
w radzie miasta, przychylności biura 
geodezji i katastru inicjatywa ta zyska 
poparcie mimo wcześniejszej nega-
tywnej opinii komisji ds. nazewnic-
twa miejskiego i zespołu nazewnictwa 
miejskiego. Ten odnosząc się z szacun-
kiem do postaci Maryny Falskiej, pod-
trzymał swe stanowisko co do upamięt-
nienia w tym miejscu warszawskiego 
architekta Józefa Piusa Dziekońskiego.

Lokalna propozycja nadania bielań-
skiemu skwerowi imienia osoby z nim 
związanej, która ponowiona została 
na forum rady dzielnicy, tym razem 
zyskała szerokie klubowe poparcie. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowali ją wszyscy radni.

W uzasadnieniu do projektu uchwa-
ły przypomniano, że:

„Postać Maryny Falskiej – wybit-
nej pedagog, społecznika, założycielki 
Domu Dziecka „Nasz Dom”, trwale 
wpisała się w historię oraz w życie 
społeczne Bielan i jako taka zasługuje 
na szczególne upamiętnienie. Nadanie 
jej imienia ww. skwerowi będzie wyra-
zem szacunku mieszkańców dzielnicy 
wobec zasług M. Falskiej dla bielań-
skiej społeczności, a zwłaszcza dzieci. 
„Nasz Dom” jest jednym z niewielu 
warszawskich sierocińców prowadzą-
cych działalność na rzecz dzieci i rodzi-
ny począwszy od 1919 roku.

Rada dzielnicy podkreśla również 
fakt, że lokalizacja przedmiotowego 
skweru znakomicie koresponduje pod 
względem topograficznym z usytuowa-
nie domu dziecka i tym samym stanowi 
odpowiednie miejsce dla uczczenia pa-
mięci o jego Założycielce”.

(PON)

Na Bielanach

Wybrali radę osiedla

Skwer Maryny Falskiej

W ostatni weekend maja na Bie-
lanach nie można było się nudzić. 
W sobotę, jak co roku, na Chomi-
czówce odbył się piknik z okazji 
Dnia Dziecka. Od 14:00 licznie przy-
byłe dzieci wraz z rodzicami i dziad-
kami brały udział w przygotowanych 
specjalnie dla nich atrakcjach, m.in.: 
konkursach z nagrodami, zabawach 
na dmuchanych zamkach, przejażdż-
kach na kucykach. Najmłodszym bar-
dzo podobały się występy artystyczne 
„Wesoła Lokomotywa” i „Coralowe 
Miniminki”, a trochę starszym pokaz 
tańca hawajskiego Moc Aloha. Jak 
zwykle dużo emocji budziły występy 
laureatów XXIII Bielańskiego Prze-
glądu Zespołów Tanecznych „Ta-
neczny Krąg”. Można też było oddać 
elektroodpady, a w zamian otrzymać 
sadzonki kwiatów. Natomiast wie-
czorem rodzice znakomicie bawili 
się na koncercie Tumblin Flash, który 

zagrał największe przeboje The Rol-
ling Stones!

Tego dnia również bielańskie 
szkoły przygotowały liczne atrakcje 
dla całych rodzin. Na boisku przy SP 
nr 247 przy ul. Wrzeciono 9 nauczy-
ciele i rodzice wraz z dziećmi przy-
gotowali piknik rodzinny „Pomocna 
dłoń”, podczas którego zbierane były 
pieniądze na szczytny cel: leczenie 
jednej z nauczycielek oraz absolwen-
ta szkoły.

Również na festynie rodzinnym 
„U Zaruskiego” w SP nr 53 przy 
ul. Rudzkiej 6 uczniowie kwestowali. 
Wraz z opiekunkami przygotowali 
wiele atrakcji i smakołyków. Uzbie-
rane pieniądze przeznaczą m.in. 
na wycieczki klasowe.

Natomiast w SP nr 289 przy 
ul. Broniewskiego 99a odbył się pik-
nik Żyj zdrowo, kolorowo i sporto-

wo. Jak sama nazwa wskazuje, nie 
mogło na nim zabraknąć zdrowych 
przekąsek oraz sportowych konku-
rencji dla dzieci i rodziców.

Także w SP nr 293 przy ul. Ko-
chanowskiego 8 odbył się piknik ro-
dzinny, na którym m.in. były występy 
muzyczne i taneczne oraz rozgrywki 
sportowe.

We wszystkich wydarzeniach 
wzięli udział przedstawiciele zarzą-
du: burmistrz Bielan Tomasz Men-
cina oraz jego zastępcy Artur Woł-
czacki i Włodzimierz Piątkowski. 
Wydarzenia wspierali także: Piotr 
Mazurek, radny m.st. Warszawy oraz 
radni Bielan: Renata Banasiak, Mag-
dalena Lerczak, Ilona Popławska, 
Anna Neska, Joanna Radziejewska, 
Natalia Krupa, Daniel Pieniek, Ma-
ciej Chmielewski oraz Ryszard Za-
krzewski.

Weekend na Bielanach

W dniu 25.06.2017 (niedziela) 
poznajemy najmłodszą część Starego 
Żoliborza! Modernistyczne budownic-
two mieszkaniowe z lat 30., szeregowe 
domki z niby strzelniczymi okienkami 
od frontu, wille – czasem dworko-
we, a czasem zaskakująco nowocze-
sne, ciche, spokojne uliczki zielonego 
Żoliborza. Zbiórka o 18.00 na rogu 
Mickiewicza i pl. Wilsona (po stronie 
kina „Wisła”). Spacer potrwa około 
90 – 120 minut. Udział, jak zwykle, 
co łaska.

– Dlaczego Żoliborz Dziennikarski 
jest nie tylko dziennikarski?

– Kto zbudował „dom pod Matką 
Boską”?

– Gdzie mieszkał Melchior Wań-
kowicz?

– Gdzie zginął zdrajca „Lasso”?
– Skąd się wzięły małe okienka 

na Promyka?
– Jak powstała Kępa Potocka?

– Co zbudowano z gruzu zniszczo-
nej Warszawy?

– Gdzie uchowało się graffiti „Soli-
darności Walczącej”?

– Dlaczego nie powstał park im. 
Moniuszki?

– Gdzie Topińscy Hasklerów ukry-
wali?

– Gdzie mieścił się XXVI komisa-
riat policji państwowej?

– Gdzie imprezowali bohaterowie 
serialu „Niewolnica Izaura”?

– Dlaczego spółdzielnię „Dom 
Urzędniczy” przezwano „1000 
za 1000”?

– Jak wygląda „Szklany Dom” nie 
Żeromskiego, lecz Żórawskiego?

– Gdzie znajdziemy płonący znicz 
olimpijski z wieńcem laurowym?

– Gdzie był „Żoliborz Granatowy”?
Na te i inne pytania znajdziesz od-

powiedź już 25 czerwca. Zapraszam!
przewodnik warszawski

Piotr Wierzbicki

Zaproszenie na spacer

Żoliborz Dolny i nie tylko



str. 2 9 czerwca 2017 Nasza GAZETA Żoliborza i Bielan   Nr  10

Rada Bielan pozytywnie zaopinio-
wała sprawozdanie z działalności bie-
lańskiego ośrodka pomocy społecznej 
za 2016 rok na po zapoznaniu się 
z prezentacją dyr. Ewy Flaszyńskiej. 
W ubiegłorocznym budżecie na zada-
nia realizowane przez ośrodek zaplano-
wana kwota ponad 21 mln 642 tys. zł 
wydatkowana została w 99,72 proc. 
Odnotowano zwiększenie wydatków 
na zasiłki i pomoc w naturze w związ-
ku z udzieloną wyższą pomocą do-
tyczącą dożywiania (na co wydatko-
wano 3 mln 160 tys. zł) i wypłaty 
zasiłków celowych (na zabezpiecze-
nie podstawowych potrzeb, takich 
jak zakup żywności, opłacenie czyn-
szu, energii elektrycznej i gazu) oraz 
stałych. A także na ośrodki pomocy 
społecznej w związku z dodatkowym 
zatrudnieniem 5 pracowników socjal-
nych i na usługi opiekuńcze w związku 
z zaplanowaną i wykonaną większą 
liczbą godzin usług opiekuńczych dla 
klientów ośrodka.

W sprawach realizowanych świad-
czeń w 2016 roku wydano 15 443 
decyzji administracyjnych i postano-
wień. Wsparciem bielańskiego OPS 
w formie świadczeń pomocy spo-
łecznej objęte zostały 6 199 osoby 
pozostające w 3 615 gospodarstwach 
domowych, tj. około 4,88 proc. miesz-
kańców liczącej około 127 tys. osób 
dzielnicy. W tym wyłącznie w posta-
ci pracy socjalnej pomocy udzielono 
1632 rodzinom liczącym 2872 osoby. 
Najczęstszymi powodami pozostawa-
nia w trudnej sytuacji były: długotrwa-
ła lub ciężka choroba, niepełnospraw-
ność, ubóstwo, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowa-
dzenia gospodarstwa domowego oraz 
bezrobocie.

Jak wynika z danych demogra-
ficznych na Bielanach najliczniejszą 
grupę stanowią osoby w wieku pro-
dukcyjnym. Niestety dzielnica nadal 
była w czołówce miasta pod względem 
bezrobotnych. Ich liczba na przestrze-
ni roku zwiększyła się o 606 osób 
i wyniosła 2603 osoby. Najliczniejszą 
grupę wśród zarejestrowanych w urzę-
dzie pracy, bo 2009 osób stanowiły 
te posiadające status osoby będącej 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
czyli ludzie powyżej 50. roku życia 
(1036 osób) oraz zarejestrowane ponad 
24 miesiące. Ze wsparcia OPS w za-
kresie aktywizacji zawodowej skorzy-
stało 411osób, w tym 195 nie korzysta-
jące ze świadczeń pomocy społecznej. 
Z poradnictwa zawodowego skorzy-
stało 136 osób, którym udzielono 203 
konsultacji specjalistycznych.

Kontynuowano wdrożoną w po-
przednich latach nową formę aktywi-

zacji zawodowej osób bezrobotnych 
– prace społecznie użyteczne dla tych 
zarejestrowanych w urzędzie pracy 
i korzystających ze świadczeń pomo-
cy społecznej. Wzięło w nich udział 
10 osób, z których 2 podjęły pracę 
na rynku.

Po wcześniejszych przygotowa-
niach od 1 stycznia ub. roku w ośrod-
ku realizowany jest pilotażowy model 
oddzielenia pracy socjalnej od udzie-
lania świadczeń pieniężnych. Wpro-
wadzono zasadę prowadzenia pracy 
socjalnej wyłącznie przez pracowni-
ków socjalnych, do których obowiąz-
ków nie należy prowadzenie postępo-
wań administracyjnych. To sprzyjać 
ma uproszczeniu wewnętrznej doku-
mentacji i procedur.

Strategicznym celem zmian było 
podniesienie jakości udzielanych 
świadczeń poprzez ich profesjonaliza-
cję dla efektywniejszej obsługi klienta. 
Dotychczasowe 4 działy pomocy śro-
dowiskowej podzielono na dwa zespo-
ły. Zespół ds. pracy socjalnej pracować 
ma tak, by czas poświęcony kliento-
wi zawsze był dopasowany do indy-
widualnej jego sytuacji. Pracownicy 
ds. pracy socjalnej prowadzić mają 
pogłębioną pracę socjalną z osobami 
i rodzinami w oparciu o stworzony 
na Bielanach model pracy socjalnej 
z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów, tj. dokonywania ustaleń 
i oceny sytuacji w drodze rodzinne-
go wywiadu środowiskowego i wy-
korzystanie kontraktu socjalnego jako 
sposobu ustalania zakresu współpracy 
z klientem. Założono, że średnia liczba 
spraw na pracownika w tym zespole 
wyniesie około 30 i nie będzie ko-
nieczności rejonizacji.

Z kolei drugi zespół ds. postępowań 
administracyjnych charakteryzować 
się ma szybkim i jasnym postępowa-
niem bez zbędnej zwłoki. Ze względu 
na specyfikę dzielnicy i dużą liczbę 
mieszkańców korzystających ze świad-
czeń pieniężnych przyjęto, że średnia 
liczba spraw na pracownika socjalnego 
ds. postępowań administracyjnych bę-
dzie wynosiła do 70. Żeby zmniejszyć 
to obciążenie przyjęto, że planowanie 
pomocy będzie obejmowało nie mie-

siąc, ale np. 3 miesiące. Pracownicy 
socjalni tego zespołu zostali podzieleni 
na rejony, tzn. przydzieleni do kon-
kretnego obszaru dzielnicy obejmu-
jącego jedną lub kilka ulic. Zespół 
ten ma prowadzić postępowania admi-
nistracyjne w sprawach dotyczących 
świadczeń pieniężnych oraz nie pie-
niężnych. W tym także pracy socjal-
nej – podstawowej, krótkoterminowej 
w zakresie poradnictwa, posiłków, 
usług opiekuńczych i specjalistycz-
nych w miejscu zamieszkania, usług 
świadczonych w ośrodkach wsparcia, 
mieszkań chronionych, organizowania 
pogrzebu, składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne oraz ustaleń 
zasad współpracy z wykorzystaniem 
m.in. kontraktu społecznego.

W OPS przyjęto, że krótkotermino-
wą, czy też podstawową pracą socjal-
ną jest każde działanie pracowników 
socjalnych, które „ma na celu pomoc 
osobom i rodzinom we wzmacnianiu 
lub odzyskiwaniu zdolności do funk-
cjonowania w społeczeństwie poprzez 
pełnienie odpowiednich ról społecz-
nych oraz tworzenie warunków sprzy-
jających temu celowi”, a które nie 
jest realizowane w oparciu o przyjęty 
w ośrodku model usługi pracy socjal-
nej. Pracownicy ds. postępowań admi-
nistracyjnych przy ich okazji udzielają 
rad, wskazówek i kierują do innych 
instytucji i specjalistów.

Jak podkreślono w pracy socjal-
nej pracownicy muszą kierować się 
przede wszystkim zasadą podmioto-
wości klienta i opierać swoje działania 
na budowaniu relacji. Praca socjalna 
jest usługą pomocową i nie obejmu-
je udzielania wsparcia finansowego. 
Na każdym etapie procesu pracy so-
cjalnej istnieje możliwość powoła-
nia zespołu doradczo-wspierającego, 
zwłaszcza na etapie podejmowania 
decyzji o zakończeniu usługi pracy 
socjalnej. Wymiana informacji między 
pracownikiem socjalnym ds. pracy so-
cjalnej, a tym ds. postępowań admini-
stracyjnych oraz innymi specjalistami 
następuje w formie pisemnej, tj. zgło-
szenia i informacji zwrotnej.

(PON)

Na Bielanach

Pilotażowa praca w OPS
Sezon rowerowy w pełni, co nie-

stety skutkuje też wzrostem zgłoszeń 
dotyczących kradzieży jednośladów. 
Policjanci z Bielan przypominają o kil-
ku ważnych zasadach bezpiecznego 
i prawidłowego zabezpieczenia rowe-
rów. Często rowery giną spod skle-
pów, z piwnic, balkonów, przypięte 
do stojaków i latarni. Tysiące rowerów 
w całym kraju pada łupem złodziei. 
W większości przypadków niestety 
sami jesteśmy sobie winni. Jak zatem 
chronić nasz cenny nabytek?

Podstawą w dobrym zabezpiecze-
niu roweru przed kradzieżą jest mocna 
i wytrzymała blokada mechaniczna. 
Mundurowi z Bielan radzą: Używaj-
my tylko U-locków, solidnych, spe-
cjalnych łańcuchów oraz markowych 
zapięć składanych. Ale nie bójmy się 
tego powiedzieć: najważniejsza sprawą 
są jednak nawyki – nic nam po super 
U-locku, jeśli zapniemy go nieprawi-
dłowo.

Dodatkowo w ramach prewencji 
nie zapomnijmy o zapisaniu numeru 
fabrycznego ramy rowerowej. Zazwy-
czaj jest ona nabita w okolicach suportu 
(pod korbą). W razie kradzieży może 
to nam pomóc w udowodnieniu, że ro-
wer jest naszą własnością. A numer ten 
jest zawsze potrzebny, aby zarejestro-
wać rower w policyjnych systemach, 
kiedy już niestety został skradziony.

Najczęściej popełniane błędy przy 
zabezpieczaniu rowerów przed kra-
dzieżą: przypinanie tylko przedniego 
koła – jest to najczęstszy błąd rowerzy-
stów; przypinanie nawet najlepszymi 

zapięciami roweru do słabych punk-
tów; zostawianie nieprzypiętego rowe-
ru przed sklepem; trzymanie roweru 
w piwnicy lub na balkonie; przypinanie 
rowerów do znaków drogowych; zosta-
wianie w rowerze akcesoriów łatwych 
do zdjęcia.

Bielańscy policjanci przypomina-
ją również o możliwości oznakowania 
jednośladu. Pamiętajmy jednak: zna-
kowanie roweru nie chroni nas przed 
kradzieżą. Ma ono na celu tylko i wy-
łącznie ułatwienie odnalezienia roweru 
po kradzieży.

Znakowanie polega na wygrawe-
rowaniu specjalnym przyrządem typu 
„en grawer” oznaczenia składającego 
się z liter i cyfr oraz rejestracji w ba-
zie danych Policji. Każdy oznakowany 
rower zostanie opatrzony w widocz-
nym miejscu naklejką samoprzylepną 
informującą o dokonaniu oznakowa-
nia roweru. Mikroudarowa technologia 
„en grawera” pozwala na wykonanie 
precyzyjnego oznakowania, a ponadto 
powoduje zmiany w strukturze mate-
riału wykrywane nawet po powierzch-
niowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowa-
niu oraz miejsca wykonania oznaczeń: 
rama roweru pod kierownicą; ramię 
przekładni sprzężone z przekładnią; 
przedni widelec.

Rejestracja w komputerowej bazie 
danych odbywa się na podstawie: do-
kumentu tożsamości właściciela (osoba 
pełnoletnia), dowodu zakupu (paragon 
lub faktura, umowa kupna-sprzedaży), 
wg. oświadczenia ustnego właściciela.

Od 2013 roku trwają prace związa-
ne ze sporządzaniem zmian w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego m.st. War-
szawy.

Dotyczą one m.in. wskaźników par-
kingowych zawartych w tabeli nr 24 
w studium odnoszących się do stref 
parkowania pojazdów na terenie miasta.

Planowano ich zmiany. Niestety 
nowe propozycje nie spełniły podobno 
oczekiwań, więc się z nich wycofano 
i pozostano przy starych wskaźnikach.

Uzasadniono to tym, że obecnie 
korygowanie projektu normatywu par-
kingowego z 2009 roku, stanowiącego 
podstawę merytoryczną zmiany wskaź-
ników jest nieuzasadnione. Zachodzi 
potrzeba opracowania takich wskaźni-
ków parkingowych, które w większym 
stopniu zniechęcałyby do korzystania 
z podróży samochodem, zwłaszcza 
do centrum, a także potrzeba skory-
gowania obecnych granic stref obsługi 

komunikacyjnej i parkowania, czego 
nie obejmuje uchwała inicjująca proce-
dowaną aktualnie zmianę.

W takiej sytuacji wskazana jest re-
zygnacja ze zmiany studium w zakresie 
wskaźników parkingowych i odstąpie-
nia od sporządzania przedmiotowej 
zmiany.

Ponieważ sprawa wskaźników par-
kowania pojazdów dotyczy całego mia-
sta, wszystkie dzielnice zobowiązane 
zostały do wypowiedzenia się w tej 
kwestii.

W związku z tym na czerwcowej 
sesji rada Żoliborza pozytywnie zaopi-
niowała przedstawiony przez Prezy-
denta m. st. Warszawy projekt uchwa-
ły rady miasta w sprawie odstąpienia 
od sporządzania zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego m.st. Warszawy 
w części dotyczącej jej dzielnicy.

(PON)

Droga Redakcjo!

Mieszkam od niedawna przy ul. Ma-
newskiej (Chomiczówka), jestem osobą 
starszą i niepełnosprawną, a takich 
jak ja jest w tym rejonie bardzo dużo. 
Wielką pomocą dla tych ludzi byłoby 
ustawienie wzdłuż ul. Bogusławskiego 
do przystanku 203 (ul. Kwitnąca) 2 

– 3 ławek, aby umożliwić im dotarcie 
do jedynego autobusu, który dowie-
zie do metra, tramwaju i innych au-
tobusów. Proszę o przekonanie władz 
dzielnicy, że byłaby to dla nas wielka 
wygoda i wielka pomoc. Dziękujemy 
za zrozumienie i pomoc.

Imię i nazwisko znane redakcji

Laboratorium ITA – TEST S.C. oferuje badania wody pitnej 
według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 wraz z późn. zm.). 

Oferujemy analizy mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia, wchodzące w zakres 
monitoringu kontrolnego i przeglądowego. W ramach kompleksowej obsługi klienta w zakresie badań wody, pobieramy 
próbki oraz transportujemy je do Laboratorium. Oprócz akredytacji PCA (AB1478) posiadamy zatwierdzenie badań wody  
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność naszych badań.

www.itatest.pl     Itatest@itatest.pl     22 837 28 20     22 877 36 00

Zabezpiecz rower 
przed kradzieżą

Na Żoliborzu

Studium bez zmian✉    NAPISALI DO NAS     ✉



Rada Żoliborza większością 20 
głosów, przy 1 wstrzymującym się, 
pozytywnie zaopiniowała zaprezento-
wane przez dyrektor Bożenę Golon 
sprawozdanie z działalności żolibor-
skiego ośrodka pomocy społecznej 
za 2016 rok.

Zaplanowany na 12,3 mln zł budżet 
wykonano w ponad 98,8 proc, na kwotę 
prawie 12,2 mln zł.

Do 48 663 (wzrost o 381 osób) 
zwiększyła się w minionym roku liczba 
mieszkańców dzielnicy. Wzrosła licz-
ba dzieci i młodzieży, które stanowi-
ły 17 proc. żoliborzan. Najliczniejszą 
grupą, liczącą 53,7 proc., były osoby 
w wieku 19-60 lat. Osoby starsze sta-
nowiły 29,4 proc. ogółu mieszkańców, 
z czego 727 osób ukończyło 90 lat, a 23 
przekroczyły setkę.

O 2 proc. wzrosła liczba beneficjen-
tów ośrodka pomocy. Z różnych form 
pomocy OPS skorzystały 1702 rodziny 
liczące 2691 osób, tj. ok. 5,5 proc. 
żoliborzan. Decyzją administracyjną 
(w ub. roku wydano ich ponad 16 tys.) 
przyznano świadczenia 1283 rodzinom 
(75 proc.), a z pomocy w formie pracy 
socjalnej skorzystało ich 419. W sto-
sunku do roku poprzedniego odnoto-
wano wzrost o 43. Rodziny z dzieć-

mi, w liczbie 369, stanowiły około 
22 proc., a emeryckie i rencistów (812 
rodzin) wzrosły do ok. 48 proc.

204 osoby skorzystały z pomocy 
ośrodka po raz pierwszy. Najczęstszym 
powodem przyznania pomocy była dłu-
gotrwała lub ciężka choroba (59 proc. 
rodzin), niepełnosprawność (28 proc.), 
ubóstwo (14 proc.), bezradność w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych 
(12 proc.) oraz bezrobocie (6 proc.).

Pomoc w postaci zasiłków celo-
wych otrzymały 702 osoby, a kwo-
ta świadczeń na ich rzecz wyniosła 
ponad 1,5 mln zł. Zakup żywności 
sfinansowano 621 osobom za kwotę 
ponad 511 tys. zł, pomoc dla 362 osób 
przeznaczona była na opłaty za ener-
gię i gaz (209 tys. zł), dla 305 osób 
na zakup lekarstw (138,5 tys. zł), a dla 
171 osób na opłacenie czynszu (po-
nad 182 tys. zł). 92 osoby skorzystały 
z talonów uprawniających do zakupu 
artykułów spożywczych i higieniczno-
-sanitarnych na łączną kwotę 91550 zł. 
Zasiłki stałe wypłacono 202 osobom 
na kwotę prawie 955 tys. zł, a 183 
osobom opłacono składki na ubezpie-
czenie zdrowotne za prawie 79 tys. zł. 
Z gorącego posiłku skorzystało 768 
osób z 614 rodzin, w tym 273 dzieci 

ze 165 rodzin, na co wydano ponad 
1,3 mln zł. Tyle samo kosztowały usłu-
gi opiekuńcze, z których skorzystało 
459 osób, w tym głównie te powyżej 
60 roku życia.

Osoby samotne stanowiły 26,8 proc. 
usługobiorców. Ponad 50 proc. z nich 
posiadało rodzinę zamieszkałą oddziel-
nie, która jednak z różnych powodów 
nie zapewniała odpowiedniej pomocy.

101 rodzin, w których wychowy-
wało się 178 dzieci, było w ub. roku 
objętych różnymi formami wsparcia, 
m. in. 41 rodzin wieloproblemowych, 
w których wychowywało się 46 dzie-
ci w wieku szkolnym, współpraco-
wało z asystentami, wśród nich 20 
rodzin niepełnych (19 samotnych ma-
tek i 1 samotny ojciec) oraz 5 rodzin 
wielodzietnych. Głównym celem pracy 
z asystentami było podniesienie kom-
petencji rodzicielskich, rozwiązywanie 
problemów opiekuńczo-wychowaw-
czych, poprawa relacji w rodzinie oraz 
umiejętności radzenia sobie w sytu-
acjach dnia codziennego.

Treningi i projekty
W drugim półroczu urząd dzielni-

cy zorganizował i sfinansował zajęcia 
dla beneficjentów ośrodka w postaci 

dwóch treningów: umiejętności wycho-
wawczych dla rodziców oraz umiejęt-
ności społecznych z elementami tre-
ningu zastępowania agresji dla dzieci 
i młodzieży. Był też projekt przeciw-
działania marginalizacji społecznej ro-
dzin i podprojekt „Aktywizacja rodzin 
zagrożonych marginalizacja społecz-
ną”, a także program „Dobry rodzic 
– dobry start”, mający na celu ochronę 
przed krzywdzeniem dzieci w wieku 
0-3 lat. W ramach tego ostatniego pro-
gramu stworzono „Lokalny system pro-
filaktyki krzywdzenia małych dzieci”, 
którego celem było dotarcie z infor-
macją o możliwości uzyskania pomocy 
i wsparcia dla wszystkich rodziców 
oczekujących dziecka oraz tych mają-
cych dzieci do lat 3.

Dla osób starszych, które ukończy-
ły 60 lat, prowadzona była polityka 
senioralna, mająca na celu wspieranie 
i zapewnienie możliwości aktywnego 
starzenia się w zdrowiu oraz prowadze-
nia jak najdłużej samodzielnego, nieza-
leżnego i satysfakcjonującego życia.

Na rzecz seniorów realizowana 
była aktywizacja (poprzez działalność 
5 klubów seniora), edukacja, głównie 
zdrowotna (w ramach kilku projektów), 
a także integracja międzypokoleniowa 
(m.in. spotkania na potańcówkach czy 
pokazach mody). Świadczone były też 
usługi wspierające, m.in. w dwóch żoli-
borskich ośrodkach wsparcia – w domu 
seniora „Piękny brzeg” oraz w żolibor-
skim centrum integracji i aktywizacji 
seniorów – dla 150 uczestników.

Żoliborscy seniorzy bardzo polubili 
kawę za symboliczną złotówkę, serwo-
waną w 5 wybranych lokalach gastro-
nomicznych w dzielnicy, do których 
mają dołączyć kolejne. Dotychczas wy-
dano do nich 348 karnetów, w tym 54 
w 2016 roku.

Pomoc bezrobotnym
W stosunku do 2015 roku nastą-

pił spadek bezrobotnych mieszkańców 

dzielnicy o 20 proc. W stołecznym 
urzędzie pracy w ub. roku zarejestro-
wanych było 831 żoliborzan. Z powo-
du trudnej sytuacji pozostawania bez 
pracy z pomocy OPS skorzystało 101 
rodzin liczących 209 osób, a z usług 
agencji zatrudnienia 90 osób. Pracę 
podjęło 58 osób, w tym 9 niepełno-
sprawnych.

W ramach współpracy z urzędem 
pracy ośrodek realizował program 
„Aktywizacja i integracja” skierowa-
ny do zarejestrowanych osób bezro-
botnych bez prawa do zasiłku. Wzięło 
w nim udział 25 osób, ukończyło 13, a 6 
podjęło pracę. Zorganizowano 4 giełdy 
pracy oraz 1 targi pracy, podczas któ-
rych 17 pracodawców przedstawiło 900 
ofert pracy. Wzięło w nich udział 190 
osób, 15 podjęło zatrudnienie.

W 2016 roku z pomocy żolibor-
skiego OPS skorzystało 496 osób nie-
pełnosprawnych (o 13 proc. więcej niż 
rok wcześniej). 213 spośród nich za-
oferowano pomoc finansową, 166 rze-
czową w postaci posiłków, 191 usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne, 60 usługi 
w środowiskowym domu samopomocy, 
a 38 uczestnictwo w ośrodkach wspar-
cia dla seniorów.

W szerokim wachlarzu działań 
ośrodka zatrudniającego 71 osób, była 
też m.in. pomoc dla 18 bezdomnych, 
wsparcie dla 19 rodzin cudzoziemców, 
zorganizowanie 6 pogrzebów, realiza-
cja programu „Pomoc żywnościowa”, 
w ramach którego 137 rodzin otrzy-
mało paczki, a także działania na rzecz 
środowiska lokalnego poprzez partner-
stwo lokalne np. „Nasz Żoliborz IV”, 
„Marymont-Kaskada”, „Żoliborz Ofi-
cerski”, ”Sady Żoliborskie”.

W działania te chętnie włączali się 
wolontariusze. W ub. roku z ośrod-
kiem współpracowało 91 wolontariu-
szy. Była to głównie młodzież szkolna, 
a także seniorzy oraz osoby w wieku 
aktywności zawodowej.

(PON)

Na Żoliborzu

Seniorzy polubili kawę

Na czerwcowej sesji rada Żoliborza 
pozytywnie zaopiniowała zapropono-
wane przez zarząd zmiany w tegorocz-
nym załączniku budżetowym dzielnicy 
oraz do wieloletniej prognozy finan-
sowej. I tak w wydatkach bieżących 
dokonano przeniesień blisko 192 tys. zł 
w gospodarce komunalnej i ochronie 
środowiska.

Dbają o zieleń i pszczoły
Zaoszczędzone poprzetargowe 

środki z całorocznego utrzymania po-
rządku i czystości w pasach drogowych 
postanowiono w większości (bo w wy-
sokości ponad 122 tys. zł) wykorzystać 
na utrzymanie i konserwację żolibor-
skiej zieleni.

Z tego na nasadzenia roślin i krze-
wów na zieleńcu przy ul. Popiełuszki 
przeznaczono 70 tys. zł oraz 30 tys. zł 
na wykonanie koncepcji programowo-
-przestrzennej zagospodarowania tere-
nu zieleni pomiędzy ul. Tołwińskiego, 
a ul. Braci Załuskich. A także 3 tys. zł 
na przeprowadzenie badań dendrolo-
gicznych drzew. Dodatkowo blisko 
20 tys. zł wydatkowano na posta-
wienie i obsługę pasiek z pszczołami 
w parku Kępa Potocka oraz w parku 
Kaskada.

Ponadto zwiększono środki na wy-
konywanie pomiarów hałasu w ramach 
zgłaszanych przez mieszkańców uciąż-
liwości. A także na usuwanie awarii 
i naprawy studni wody oligoceńskiej 
i obowiązkowe laboratoryjne badanie 
jakości wody do spożycia.

Blisko 23 tys. zł przeznaczono 
na naprawy urządzeń na placach zabaw, 
do kalesteniki i na siłowniach plenero-
wych. A kolejne 20 tys. zł na podpisa-
nie umowy na leczenie weterynaryjne 
kotów bezpańskich i wolno żyjących.

W oświacie zwiększono o 50 tys. zł 
środki na dotacje dla niepublicznych 
punktów przedszkolnych, gdzie prze-
widywana liczba dzieci będzie wyższa 
od planowanej.

Środki w kwocie 199 tys. zł, za-
oszczędzone z remontów placówek 
oświatowych postanowiono prze-
znaczyć na nowe zadanie polegające 
na budowie placu zabaw dla Szkoły 
Podstawowej nr 392 przy al. Wojska 
Polskiego, czyli dawnego Gimnazjum 
nr 55 (co kosztować ma 225 tys. zł).

Z kolei zaoszczędzone z niewyko-
rzystanych dodatków mieszkaniowych 
70 tys. zł pójdzie na droższą ochronę 
urzędu.

Wyremontują biblioteki
Jak poinformowano na planowany 

od lipca do września remont dwóch 
bibliotek przy ul. Broniewskiego 9A 
(Wypożyczalni dla Dorosłych nr 138 
i Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży 
nr 15) w ramach zwiększonej dotacji 
dla żoliborskiej Biblioteki Publicznej 
dzielnica przeznaczyła 250 tys. zł.

Z tych środków m.in. przebudo-
wane i odnowione będą pomieszcze-
nia, toalety dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych, wyrównane pod-
łogi, zmontowane nowe wykładziny, 
wymienione wszystkie drzwi, sufity, 
instalacje elektryczne oraz zakupiony 
i zamontowany nowy osprzęt elek-
tryczny. Biblioteki doposażone będą 
też w meble i sprzęt komputerowy, 
a także zyskają świetlny neon.

Opóźniona ul. Rydygiera
W wydatkach majątkowych różny-

mi przeszkodami zarząd usprawiedli-
wiał przesunięcia i opóźnienia w re-
alizacji ul. Rydygiera. Jak wyjaśniono 
chodzi głównie o względy ekonomicz-
ne, czyli brak pieniędzy i o dewe-
loperskie inwestycje. Z tego powodu 
na czerwcowej sesji rada Żoliborza 
przychyliła się do zaproponowanych 
zmian w planie wydatków majątko-
wych dzielnicy.

W ich ramach w drogownictwie 
dokonano blisko 2 mln zł przeniesień 
środków. W tym o prawie 1,5 mln zł 

zmniejszono tegoroczne nakłady 
na przebudowę ul. Rydygiera na odcin-
ku od ul. Matysiakówny do ul. Przasny-
skiej. Zapewniono, że całkowita kwota 
na to zadanie pozostanie bez zmian. 
Niemniej w 2017 roku zgodnie z oczeki-
waniami mieszkańców za 200 tys. zł wy-
konany zostanie projekt zamienny. Na-
tomiast na jego realizację w 2018 roku 
będzie blisko 2,2 mln zł oraz 314 tys. zł 
na zakończenie w 2019 roku.

Z kolei na budowany odcinek 
ul. Rydygiera od ul. Przasnyskiej 
do ul. Powązkowskiej planowa-
ne wydatki mają wynieść 200 tys. zł 
w 2017 roku. Natomiast pozostała 
kwota 1,4 mln zł przesunięta zostanie 
2018 na 2019 rok.

Zmiany dotyczą też zadania zwią-
zanego z modernizacją ul. Mierosław-
skiego na odcinku od al. Wojska Pol-
skiego do ul. Śmiałej. Tam ze względu 
na przebudowę sieci gazowej wraz 
z przyłączami zrezygnowano z jej 
realizacji w tym roku i zaplanowane 
500 tys. zł przeniesiono na rok 2018.

Uwolnione środki wraz z tymi 
z przebudowy ul. Rydygiera (w sumie 
blisko 2 mln zł) postanowiono wcze-
śniej w większym zakresie niż plano-
wano przeznaczyć na tegoroczną mo-
dernizację ul. Kaniowskiej.

W edukacji zaoszczędzone po-
przetargowe 550 tys. zł z rozbudo-
wy Przedszkola nr 212 wraz z placem 
zabaw przy ul. Rybińskiego wyko-
rzystane będą na przebudowę części 
mieszkalnej na potrzeby Przedszkola 
nr 109 przy pl. Henkla (300 tys. zł). 
A pozostałe 250 tys. zł przeznaczone 
zostanie na zakończenie termomoder-
nizacji wszystkich obiektów Zespołu 
Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13, 
co umożliwi w przyszłości kontynuację 
robót wewnętrznych.

Z kolei zaoszczędzone 31,5 tys. zł 
z modernizacji nagłośnienia i oświe-
tlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 
żoliborskiego OSiR-u przeznaczono 
na przebudowę systemu ozonowania 
wody w budynku tej pływalni.

(PON)
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Zmiany budżetowe

Zespół nazewnictwa miejskiego 
i komisja ds. nazewnictwa miejskiego 
chcą na Bielanach upamiętnić Józe-
fa Piusa Dziekońskiego (1844-1927) 
przedwojennego architekta, twórcę 
licznych projektów, w tym kościołów 
głównie neogotyckich, np. św. Floriana 
i św. Stanisława w Warszawie. W tym 
celu wybrały skwer pomiędzy ul. Li-
sowską, ul. Fontany i po obu stronach 
ul. Schroegera, który to bielańscy radni 
woleli poświęcić związanej z tym miej-
scem Marynie Falskiej.

Obecnie zaproponowano, aby 
J. P. Dziekoński był patronem inne-
go skweru, pomiędzy ulicami Staffa, 
Perzyńskiego i Fontany. Zdaniem bie-
lańskich radnych ten wybór też nie jest 
trafiony. Dlatego na czerwcowej sesji 
rada Bielan większością głosów nega-
tywnie zaopiniowała projekt uchwały 
Rady m.st. Warszawy w sprawie nada-
nia temu obiektowi miejskiemu nazwy: 
skwer J.P. Dziekońskiego.

Zamiast tego tutejszemu skwerowi 
chciano by nadać imię Jerzego Jarnusz-
kiewicza, związanego z Bielanami, któ-
ry od lat 60. tworzył nieopodal w po-
bliskiej pracowni plastycznej w bloku 
przy ul. Magiera 30. Tam też po dziś 
dzień prowadzi działalność artystycz-
ną trzecie pokolenie rodziny Jarnusz-
kiewiczów. Jak przypomniano J. Jar-
nuszkiewicz (1919-2005) był profeso-

rem Akademii Sztuk Pięknych, który 
stworzył innowacyjne metody pracy 
z młodzieżą. Był autorem wielu sław-
nych rzeźb, m.in. „Małego Powstańca”, 
socrealistycznych na frontach bloków 
Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszka-
niowej. W jego pracowni powstały też 
rzeźby papieża Jana Pawła II i kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Oprócz 
tradycyjnych technik rzeźbiarskich 
sięgał również po metal i konstruk-
cje przestrzenne. Jego dzieła są znane 
i wystawiane w kraju (np. niedawno 
w Zachęcie) jak i na świecie.

Ponieważ lokalizacja ww. skweru 
koresponduje pod względem topogra-
ficznym z usytuowaniem pracowni 
prof. J. Jarnuszkiewicza i tym samym 
stanowi odpowiednie miejsce dla 
uczenia pamięci o Nim, dlatego też 
rada Bielan uznała, że nadanie skwe-
rowi imienia J. Jarnuszkiewicza jest 
ze wszech miar uzasadnione. Wniosku-
jąc o to bielańscy radni liczą na popar-
cie swej inicjatywy przez radnych Rady 
Warszawy.

Jednocześnie rada Bielan popiera-
jąc starania o uhonorowanie pamię-
ci J. P. Dziekońskiego zadeklarowała 
znalezienie dlań innego godnego miej-
sca na terenie dzielnicy w konsultacji 
z wnioskodawcami.

(PON)

Na Bielanach 

Skwer prof. J. Jarnuszkiewicza
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Dbajmy o pszczoły dla naszego do-
bra, dla otaczającego nas środowiska 
– takie przesłanie płynie z I Forum 
Pszczelarzy Miejskich, zorganizowa-
nego w Regent Warsaw Hotel, w pią-
tą rocznicę zaistnienia pszczelarstwa 
miejskiego w Polsce, które zaczęło 
się w 2012 roku od pasieki założonej 
na dachu hotelowego budynku.

Pszczelarstwo miejskie w Polsce, 
zapoczątkowane w maju 2012 r., a roz-
wijanie przez Regent Warsaw Hotel, 
wpisuje się w ideę edukacji ekologicz-
nej konsumentów i starań Stowarzy-
szenia „Polska Ekologia” o zachowanie 
bioróżnorodności. System ekologiczne-
go gospodarowania naszych członków 
wspiera tę różnorodność i biologiczną 
aktywność gleby.

Na zwiększenie świadomości spo-
łecznej na temat roli pracowitych za-
pylaczy w całym łańcuchu produkcji 
żywności idealny wpływ mają takie 
działania jak zakładanie własnych uli 
na dachach, w parkach, czy w przy-
domowym ogrodzie. Podobne umiesz-
czanie pasiek w innych krajach roz-
wija się pomyślnie. Najstarsze fran-
cuskie przykłady to pasieka założona 
w 1806 r. w klasztorze w XII dzielnicy 
Paryża, Ogród Luksemburski – 1872 r., 
a w nowszej historii – dach Opery Pa-
ryskiej – 1985 r., muzeum Grand Palais 
– 2009 r. później dach zakrystii katedry 
Notre Dame i budynki na Champs Ely-
sess. Londyńskie wzorce są także budu-
jące – tamtejsze stołeczne stowarzysze-
nie pszczelarskie podaje, że w ostatnich 
latach podwoiła się liczba pasiek w tym 
mieście do ponad 3,5 mln mieszka-
nek uli. Hodowla miodziarek stała się 
modna wśród londyńskich kancelarii 
prawniczych, a Queen Mary University 
of London podczas badań migracji tych 
owadów w specjalnej akcji zachęcał 
możliwością wygrania 100 Ł za nadsy-

łanie fotografii oznakowanych pszczół.
Stowarzyszenie „Polska Ekologia” 

cieszy każda inicjatywa zwiększenia 
dbałości o zachowanie żywej przyrody 
i czystego środowiska, o jego chociaż-
by częściowe uchronienie od agroche-
mii. Trzeba wciąż i wszędzie powta-
rzać, że pszczoły zapylają 80 proc. ro-
ślin jadalnych i w naturalny sposób, nie 
chemiczny, zwiększają plony o 40 proc. 
Gdy będzie więcej pszczół, tym mniej 
może być agrochemii. I ten edukacyjny 
element jest szczególnie cenny.

Doświadczony arcypszczelarz 
Marek Barzyk ze wspomnianego Sto-
warzyszenia zwrócił uwagę na fakt 
powrotu tych skrzydlatych przyjaciół 
na zurbanizowane miejsca, na których 
egzystowały wcześniej – gdy były 
to tereny zielone. I powrót się udał, 
a urobek w postaci setek litrów własne-
go, przedniego miodu wzbogaca poży-
wienie wielu miejskich pasieczników 
i ich rodzin oraz znajomych.

Zdrowotne właściwości miodu 
i produktów pszczelich przedstawił 
ginekolog i endokrynolog Arkadiusz 
Kapliński, wykorzystujący apiterapię 
w swojej praktyce lekarskiej, stoją-
cy na stanowisku, że miód to źródło 
unikalnych składników odżywczych, 
a jego systematyczne spożywanie może 
przyczynić się do poprawy zdrowia: 
– „Największą bombą zdrowotną jest 
pyłek i pierzga, a spożywanie ich jest 
szczególnie ważne podczas prowadze-
nia ciąży”.

Godna uwagi jest wypowiedź Paw-
ła Krajmasa prezesa Stowarzyszenia 
Polska Ekologia: – Miód to zaledwie 
10 proc. wartości pracy miodziarek, 
najważniejsze to zapylanie 80 proc. 
roślin, zwłaszcza jadalnych. Dzięki 
temu naturalnemu procesowi plony ro-
sną o 40 proc. A zmniejszenie liczby 
rodzin pszczelich w ostatnich latach 

ma w skali roku wymiar w postaci 
strat rzędu 2,5 – 3 mld zł. Gdy będzie 
więcej pszczół, tym mniej może być 
agrochemii. Dlatego uważam, że każde 
debata, wymiana poglądów jest szcze-
gólnie cenna. Nie trzeba chyba dziś 
nikogo przekonywać, że dzięki rozwi-
janiu pszczelarstwa miejskiego wzrasta 
społeczna wiedza o roli skrzydlatych 
przyjaciół. Cieszy organizowanie kur-
sów dla dorosłych i pokazów w przed-
szkolach. Przypominam, że rolnictwo 
i przetwórstwo ekologiczne, którego 
jesteśmy częścią, dostarcza żywność 
wolną od chemii.

Maciej Bartoń ze Stowarzyszenia 
Polska Ekologia, kierujący laborato-
rium UO – Technologia ze Słomczyna: 
– Miody warszawskich pszczół z hotelu 
Regent przebadałem bardzo dokładnie 
sprawdzając obecność metali ciężkich 
i pestycydów. Są bardzo czyste.

Uzupełnił tę opinię Marek Barzyk: 
– Wyniki badań miodu miejskiego były 
wielce pozytywną niespodzianką. Po-
dobną refleksję przedstawił mi laborant 
w Instytucie Pszczelarstwa w Puławach 
badający urobek warszawskich pszczół.

Za podsumowanie tego wyjątkowe-
go spotkania niech posłuży stanowisko 
Pawła Krajmasa, który położył nacisk 
na konieczność zwiększenia świado-
mości społecznej na temat roli pszczół 
w otaczającym nas świecie. Ochrona 
ekosystemu to wspólne dobro.

A smacznym akcentem jest kulinar-
ne wykorzystanie miodu przez miłośni-
ka miejskiego pszczelarstwa – Dariusz 
Suchenka – szefa kuchni i opiekuna 
pasieki Regent Warsaw Hotel, z ca-
łym sercem rozwijającego innowacyj-
ne sposoby rozsławienia pszczelarskiej 
idei, o czym można się przekonać 
w hotelowej restauracji.

Bohdan Juchniewicz

250.000 pszczół zamieszkało 
w ulach zainstalowanych na dachu 
14-piętrowego warszawskiego budyn-
ku biurowego myhive Nimbus, na-
leżącego do portfela austriackiego 
inwestora IMMOFINANZ. Poprzez 
wdrożenie tej inicjatywy właściciel 
nieruchomości rozszerzył swoją poli-
tykę z zakresu zrównoważonego roz-
woju i ochrony środowiska o temat 
corocznego spadku populacji pszczół. 
Pomysł „na pszczoły” ponadto dosko-
nale wpisuje się w aktywności IM-
MOFINANZ, szczególnie po tym, 
jak spółka wprowadziła na przeło-
mie roku markę dla nieruchomości 

biurowych o nazwie „myhive” (hive 
= ul). Pszczoły w myhive Nimbus, 
który położony jest przy alejach Je-
rozolimskich 98, będą zbierały nektar 
z pobliskich parków, w tym głów-
nie Zachodniego i Marii Skłodow-
skiej-Curie, ale będą także dolatywać 
do parku Szymańskiego czy nawet Pól 
Mokotowskich. Szacuje się, że w cią-
gu jednego sezonu mogą one zebrać 
około 100 litrów miodu. Opiekunem 
pszczół, który będzie także zajmował 
się wybieraniem miodu, jest Kamil 
Baj z pszczelarium.pl.

Co ważne, miejsce posadowienia 
uli na myhive Nimbus zostało osłonię-

te od północno-zachodnich wiatrów. 
Ponadto, dostęp do wody w promieniu 
3km, jak również brak styczności z za-
grażającymi życiu pszczół pestycyda-
mi oraz wyższa temperatura powietrza 
w mieście, która umożliwia im dłuższą 
pracę, w efekcie zaowocuje wysoką 
jakością „biurowego miodu”.

Co więcej, „nowi najemcy” tego 
budynku biurowego, mają szansę stać 
się hitem internetu, dzięki kamerze 
zainstalowanej bezpośrednio przed 
pasiekami. Aby móc oglądać pszczo-
ły w przekazie na żywo należy użyć 
linku: https://www.myhive-offices.
com/pl/nimbus

– IMMOFINANZ posiada kilkana-
ście nieruchomości biurowych w War-
szawie, dlatego poświęciliśmy sporo 
czasu na dokładne sprawdzenie, który 
z budynków mógłby stać się idealnym 
domem dla pszczół. Finalnie wybór 
padł na Nimbus-a, m.in. ze względu 
na położenie blisko parków oraz od-
powiednie nasłonecznienie z aktyw-
nym biologicznym podłożem. Pomysł 
na pszczoły stał się nie tylko istotnym 
elementem działań CSR firmy, ale rów-
nież pasuje doskonale do naszej nowej 
marki myhive, wspierając dodatkowo 
budowanie jej świadomości – powie-
dział Przemysław Wardęga z IMMO-
FINANZ.

SABA to młodziutka, roczna suczka. 
Wyjątkowo słodka i łagodna. Począt-
kowo nieśmiała i trzymająca lekki dy-
stans, nabiera szybko zaufania, daje się 
głaskać i drapać za uchem. Ta cudow-
na istota, całkowicie czarna, wyglądać 
może nieco groźnie, ale w rzeczywisto-
ści jest wcieleniem łagodności. Saba jest 
bardzo grzeczna i ładnie chodzi na smy-
czy. Sabunia czeka na dobry, troskliwy, 
bezpieczny dom. Telefon w sprawie ad-
opcji: 604 531 952.

Miejskie pszczoły w centrum uwagi

Dbajmy o córki słońca

Ule na dachu myhive Nimbus 

SABA szuka domu

Nazwa świadczenia medycznego Miejsce świadczeń 
medycznych Personel 

Porady lekarza pierwszego kontaktu dla dorosłych gabinet nr 9 dr Danuta Paśnicka

Porady lekarskie u lekarzy pierwszego kontaktu                                 
dla dzieci Poradnia dla Dzieci  dr Katrzyna Jarosz-Jarszewska

ginekolog gabinet nr  24 dr Beata Melosik

reumatolog gabinet nr  13 dr Renata Kostrzewa

urolog gabinet nr  17                   dr Jacek Łempicki

diabetolog gabinet nr  21                     dr Sylwia Zawada -Targoni

pulmonolog gabinet nr  8                    dr Jacek Dąbrowski

Porady lekarza rehabilitacji w zakresie wad postawy                        
u dzieci Poradnia dla Dzieci  dr Maria Wodecka - Bogucka

Profilaktyka wad postawy u dzieci - instruktaż                                                
i ćwiczenia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą Poradnia dla Dzieci  mgr Łukasz Raczko - fizjoterapeuta

Porady lekarza ginekologa w zakresie problemu nietrzymania 
moczu - metody leczenia gabinet nr  24 dr Beata Melosik

Badania cytologiczne gabinet nr  24 poł. mgr Justyna Pietruszewska 

Nauka badania piersi - techniki samobadania gabinet nr  24 poł. mgr Justyna Pietruszewska 

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

stomatologa

gabinet nr 166                                   
(I piętro)    dr  Teresa Żak

Konsultacje psychologiczne 

gabinet nr 162                                   
(I piętro)                                        

w godz. 10.00-14.00                  
z przerwą na wykład                           

o godz. 11.00 

mgr Magdalena Kozłowska 

Wykład pt. "Czym jest psychoterapia"                                                                                                wnęka korytarza parter                                     
godz. 11.00 mgr Magdalena Kozłowska 

Profilaktyka cukrzycowa - badania neuropatii stóp gabinet nr 12  mgr Zdzisława Kielichowska 

Porady dietetyka                                                                                                                                          
Profilaktyka otyłości u dzieci                                                                                                  

Edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia                                                    
gabinet nr 54 mgr Milena Kuzaka

Edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy                                  
w rodzinie i w pracy - gdzie szukać pomocy? gabinet nr 55                               

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

Spirometria gabinet nr  102 piel. Elżbieta Wasyluk

Profilaktyczne badanie stóp dzieci i dorosłych Poradnia dla Dzieci  lic. fizjoterapeuta Anna Michalik 

Profilaktyka epidemiologiczna:                                                                            
higiena rąk, jako zapobieganie chorobom przenoszonym przez 

brudne ręce (żółtaczka typu A)
kleszcze - pora na szczepienia ochronne;

postępowanie po ukąszeniach i ugryzieniach; 
zachowania bezpieczne w środowisku.

gabinet nr 19                            mgr Dorota Tomaszewska

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) 

wnęka korytarza parter 
oraz stanowisko w parku 

lic. Anna Kosterkiewicz - ratownik 
medyczny                                                         

W pomieszczeniach Przychodni i Poradni Pediatrycznej odbędą się porady lekarskie, konsultacje specjalityczne, 
 badania diagnostyczne oraz wykłady specjalistów 

Zapraszamy, szczególnie Panie na kolejny dzień otwarty dla pacjentów w Centrum ATTIS                                   
w dniu 16 września 2017 r.  dotyczący profilaktyki  w chorobach onkologicznych u kobiet. 

Na stoiskach będą wyłożone materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień. 

Konsultacje lekarzy specjalistów:

 Dla pacjentów będą dostępne vouchery na oznaczenie poziomu witaminy D3.

oraz festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka pt. „Bezpieczne wakacje: pierwsza pomoc 
przedmedyczna” w częsci parkowej Centrum Opieki nad Rodziną. 

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 10 czerwca 2017 r. w godzinach 10.00 – 14.00.
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Kiedy pierwszy raz trafiłem tu właści-
wie przypadkiem, zakochałem się w tej 
idyllicznej krainie pól, liściastych lasów, 
kamiennych dolmenów, zamkowych ruin, 
starych kościołów, dworów i pałaców 
oraz niewielkich rybackich przystani. 
W Polsce właściwie nic o niej nie wiemy, 
a w przewodnikach po Danii są o niej 
tylko niewielkie wzmianki.

Spokojna kraina Wikingów
Djursland to oblany przez wody Kat-

tegatu półwysep, osłaniający od północy 
zatokę, w głębi której leży Århus. Jego 
północna część to szerokie plaże i rol-
nicze równiny z pałacami i wioskami, 
w których stoją wczesnośredniowieczne 
kościoły, pamiętające często jeszcze cza-
sy Wikingów. Najważniejszym miastem 
jest tu Grenå, ważny port, skąd odpływają 
promy na wyspę Zelandię oraz do Szwe-
cji, leżącej po drugiej stronie Kattegatu. 
Na południu rozciąga się natomiast nie-
wielka pagórkowata kraina zwana Møls 
z silnie rozczłonkowaną linią brzegową 
i uroczym miasteczkiem Ebeltoft.

Latem Djursland to raj dla dzieci. 
W sezonie letnim koło Nimtofte czyn-
ny jest park rozrywki Djursömmerland 
z mnóstwem wodnych atrakcji, gdzie 
można spędzić cały dzień świetnie się 
bawiąc w Kraju Tarzana, na dzikim Za-
chodzie, w Afryce czy krainie Liliputów, 
spływając po burzliwej rzece Rio Gran-
de, pokonując wysokie wodospady, czy 
pędząc potężnym roller coasterem o na-
zwie Młot Thora. Frajdą nie tylko dla 
najmłodszych jest Skandynawski Park 

Niedźwiedzi koło Kolind, z mnóstwem 
różnych zwierząt oraz jedno z najcie-
kawszych nadbałtyckich oceanariów 
w miasteczku Grenå, gdzie w ogrom-
nych akwariach pływają rekiny, foki i gi-
gantyczne raje. Nie tylko dzieci ale i ich 

ojców zainteresuje zapewne ciekawe 
Muzeum Kolejnictwa (Jernbanemuseet) 
w starej lokomotywowni w Ryomgård. 
Bilet do muzeum drukowany jest w ka-
sie, na małych tekturowych kartonikach 
na specjalnej maszynce tak, jak nie-
gdyś drukowano bilety kolejowe. Obok 
starych lokomotyw, wagonów i drezyn 
są tu modele kolejek, w tym sterowana 
komputerowo wspaniała kolejka elek-
tryczna. Atmosfery starej stacji kolejo-
wej dopełnia słodki zapach smarów tego 
nostalgicznego muzeum.

Kraina ta pocięta jest siecią ście-
żek rowerowych. Można ją także zwie-
dzać samochodem podążając szlakiem 
margarytki, przy którym znajdziemy 
średniowieczne kościoły, ruiny zamków 
i świetnie zachowane pałace oraz porty 
rybackie.

Zamki, dolmeny i grób 
księcia Amleda

Potężny niegdyś zamek Kalø, wznie-
siony w 1313 roku na przybrzeżnej wy-
spie przez króla Eryka Menveda, jest dziś 
tylko efektowną ruiną na stromym klifie, 
do której dostać się można starą dro-
gą wybrukowaną polnymi kamieniami. 
Z resztek murów i pozostałości ceglanej 
wieży rozciąga się piękny widok na rysu-
jące się na horyzoncie wieże kościołów 
i portowe dźwigi Århus oraz wąską zato-
kę, za która rozpościerają się malownicze 
wzgórza Møls.

Na ich stokach, niedaleko wsi Knebel, 
znajduje się kamienny krąg i przykryty 
potężnym głazem dolmen sprzed około 

3,5 tysiąca lat, niegdyś przykryte kop-
cem ziemnym, rozkopanym podczas prac 
archeologicznych. To najbardziej ekspre-
syjny zabytek tego typu w całej Danii. 
Inny zaskakujący obiekt to grób księcia 
Hamleta (Amleda) na wzgórzu koło wsi 

Krogsager, pośród pagórkowatej rolniczej 
krainy w zachodniej części Djurslandu.

Bajkowe miasteczko 
z fregatą

Najciekawszym miasteczkiem re-
gionu jest urocze Ebeltoft, z malutki-
mi, szachulcowymi domkami, tonącymi 
w kwiatach i najmniejszym ponoć ratu-
szem w Europie, strzeżonym przez dwie 
armaty. Wieczorami w sezonie spotkać 
tu można umundurowanych na czarno 
strażników nocnych z latarniami i wiel-
kimi maczugami, którzy prowadzą tury-
stów do XIV-wiecznego kościoła, gdzie 
każdego osobiście wita pastor odziany 
w strój sprzed kilkuset lat z wielką kry-
zą, wręczając kartkę z treścią psalmów 
w trzech językach: duńskim, angielskim 
i niemieckim.

Atrakcją tego 700-letniego miasteczka 
jest stojący w suchym doku, zrekonstru-
owany, XIX-wieczny okręt żaglowy „Jyl-
land” („Jutlandia”), uzbrojony w armaty, 
gdzie możemy zobaczyć jak żyli i praco-
wali ówcześni żeglarze. Widzimy kano-
nierów podczas walki i odpoczywających 
marynarzy z ponad 400-osobowej załogi. 
Dla kontrastu możemy obejrzeć kajutę 
kapitana i salon królewski. Fregata zwo-
dowana została w 1860 roku. Była ona 
najpierw okrętem wojennym, a następ-
nie stała się królewskim żaglowcem. Jest 
to najdłuższy drewniany żaglowiec świata.

Innego rodzaju atrakcją jest Muzeum 
Szkła (Glasmuseet) z największą w Da-
nii kolekcją współczesnych dzieł z tego 
kruchego tworzywa, wykonanych przez 
artystów z całego świata. W pobliżu jest 
także morska wioska wakacyjna z ko-
lorowymi domkami nad laguną, przed 
którymi mogą cumować łodzie i jachty. 
W sąsiedztwie przystani promów pły-
wających do Olden na Zelandii widać 
stojące na usypanej w morzu kamiennej 
grobli gigantyczne wiatraki wytwarzające 
energię elektryczną.

Muzeum w zamku
Otoczony fosą renesansowy zamek 

Gammel Estrup przez stulecia należał 
do szlacheckich rodów Broków, a następ-
nie Schellów. Dziś jest w nim ciekawe 
Jutlandzkie Muzeum Wnętrz Dworskich, 
gdzie w zamkowych komnatach zoba-
czyć można oryginalne żeliwne piece, 
meble z epoki, w tym łoże z baldachi-
mem i ozdobne skrzynie, obrazy i broń 
z dawnych czasów. W budynkach go-
spodarskich ulokowano Muzeum Duń-
skiego Rolnictwa,w którym zgromadzo-
no setki narzędzi i urządzeń rolniczych 
oraz prezentowane są wystawy pokazu-
jące przemiany, jakie zachodziły w duń-
skim rolnictwie. Można też zapoznać się 
z pracą wiejskich rzemieślników, zwłasz-
cza podobał mi się kowal wykonujący 
na oczach zwiedzających wyrafinowane 
ozdoby z metalu.

Studenci i arcyciekawy 
skansen

Leżące na południe Århus jest drugim 
co do wielkości miastem Danii i kultural-
na stolicą Jutlandii oraz dużym portem 
handlowym. We wczesnym średniowie-
czu była tu otoczona wałem ziemnym 
osada – ważny port Wikingów i ośrodek 
handlowy. Dziś jest to interesujące miasto 
z nowoczesnym Ratuszem (Rådhuset), 
uważanym za jeden z najlepszych przy-
kładów duńskiej architektury, oraz mnó-
stwem studentów, którzy wieczorami wy-
pełniają kawiarnie i restauracje nad wodą 
w starej części miasta.

W Århus jest najciekawszy duński 
skansen miejski Den Gamle By, ponoć je-
dyny taki w Europie. W parku w centrum 
miasta, nad jeziorem, stoi ponad 70 pie-
czołowicie odrestaurowanych budynków 
przeniesionych tu z terenu całego kraju. 
Można zobaczyć pocztę, szkołę, kościół 
i teatr, a nawet wiatrak i przekonać się jak 
niegdyś żyli Duńczycy, bowiem pieczo-
łowicie odtworzone zostały tradycyjne 
zajęcia rzemieślników – m.in. kowali, 
garncarzy i stolarzy, którzy w strojach 
z epoki prezentują swoje umiejętności. 
W sklepie można kupić śledzie z becz-
ki, grubo mieloną mąkę czy słodycze. 
Pachnie świeżo zmieloną kawą, a na la-
dzie leży gazeta z 1864 roku. W salonie 
słuchałem gry na klawikordzie starszej 
pani w XIX-wiecznym stroju, a w kuchni 
spróbowałem gotowanego właśnie kapu-
śniaku. To chyba najciekawszy skansen, 
jaki kiedykolwiek widziałem.

Muzea i muzyka
Dumą miasta jest Domkirke, gotycka 

katedra pod wezwaniem św. Klemen-
sa – ozdobiony XV-wiecznymi malowi-
dłami najdłuższy kościół Danii (93 m), 
z ogromnym ołtarzem, monumentalnym 
tryptykiem bogato zdobionym dziesiąt-
kami pozłacanych rzeźb. W podziemiach 
banku obok katedry jest niewielkie Mu-
zeum Wikingów z fragmentem wyko-
palisk archeologicznych z tego okresu. 

Feministki, ale nie tylko one, mogą zwie-
dzić oryginalne Muzeum Kobiet (Kvin-
demuseet), gromadzące eksponaty i zdję-
cia dokumentujące życie duńskich ko-
biet i obrazujące przemiany zachodzące 
w duńskim społeczeństwie przez stulecia.

Arhus jest też centrum muzycznym 
z najważniejszym w Danii Domem 
Muzyki, w którym mieszczą się licz-
ne instytucje muzyczne i teatralne, jak 
Orkiestra Symfoniczna, Opera, Duński 
Instytut Muzyki Elektroakustycznej oraz 
teatr dziecięcy. W weekendy odbywają 
się tu koncerty, podczas których można 
posłuchać muzyki klasycznej, współ-
czesnej, jazzu lub rocka. Ten ogromny, 
nowoczesny budynek ma dwie wielkie 
sale koncertowe o doskonałej akusty-
ce. W udostępnionym publiczności roz-
ległym parku Marseliborg na południu 
miasta stoi letni pałac duńskiej królowej 
Małgorzaty.

Człowiek z torfowiska 
i Wikingowie

W podmiejskim XVIII-wiecznym 
dworze w Moesgård jest znane Muzeum 
Prehistoryczne, gdzie eksponowane jest 
znalezione w torfowisku zmumifikowane 
ciało Człowieka z Grauballe. Są tu także 
kamienie runiczne oraz broń i narzędzia 
używane przez Wikingów. W rozległym 
parku zrekonstruowano dolmen, świąty-
nię z epoki kamiennej, dom z epoki 
żelaza, szachulcowy młyn wodny oraz 
osadę Wikingów.

Pod koniec lipca można wziąć udział 
w odbywającym się tu zlocie współcze-
snych Wikingów. Pokazom walk i jazdy 
konnej towarzyszy strzelanie z łuku i rzu-
canie dwustronnym toporem, a także jar-
mark wyrobów rzemieślniczych z drew-
na, skóry i metalu, biżuterii na motywach 
nordyckich oraz degustacja tradycyjnych 
potraw skandynawskich wojowników, 
pieczonego mięsiwa i pysznych placków 
z miodem i konfiturami.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Od września w stolicy 46 000 dzie-
ci będzie korzystać z zajęć w przed-
szkolach za darmo. Władze War-
szawy wprowadzają kolejne roz-
wiązanie wspierające rodzinę.

Decyzją władz stolicy, od 1 września 
2017 r. rodzice nie będą płacić za pobyt 
dziecka w przedszkolu. Z tego rozwią-
zania skorzystają rodzice 46 000 dzieci 
chodzących do warszawskich przed-
szkoli. – To kolejne działanie na rzecz 
warszawskich rodzin. Po wprowadze-
niu bezpłatnej komunikacji dla uczniów 
i po warszawskim bonie żłobkowym, tym 
razem wsparcie dotyczy rodzin, których 
dzieci chodzą do naszych przedszkoli – 

zapowiada Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent stolicy.

Od 2013 roku opłata za przedszkola 
wynosi 1 zł za każdą godzinę poby-
tu dziecka w placówce powyżej sześciu 
godzin opieki. Dzięki likwidacji opłat 
rodzice w domowym budżecie mogą za-
oszczędzić nawet 1000 zł rocznie. Rodzi-
ce będą płacić jedynie za posiłki. Dzięki 
temu rozwiązaniu zmniejszą się również 
bariery ekonomiczne w dostępie do edu-
kacji przedszkolnej dla rodzin o niskich 
dochodach.

Coraz więcej miejsc 
w przedszkolach

Od 2007 roku miasto zbudowało 27 
przedszkoli, a około 200 placówek zo-

stało zmodernizowanych lub wyremon-
towanych. Na ten cel wydano ponad 
650 mln zł. Co roku na utrzymanie przed-
szkoli publicznych i niepublicznych War-
szawa przeznacza około 700 mln zł. Dzię-
ki budowie nowych przedszkoli, adapta-
cji i remontów już istniejących w 2017 r. 
w Warszawie przybędzie 5 tys. miejsc. 
W tym roku zakończy się budowa 9 
przedszkoli. Łącznie w Warszawie trwa 
obecnie 140 inwestycji i remontów.

Uczniowie pojadą za darmo
Decyzją władz Warszawy od 1 wrze-

śnia uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów będą podróżowali komu-
nikacją miejską bezpłatnie, na podsta-
wie kart ucznia. Proces ich wydawania 

już się rozpoczął. Bezpłatne przejazdy 
przysługują uczniom warszawskich szkół 
podstawowych i gimnazjów, publicznych 
i niepublicznych oraz uczniom miesz-
kającym w Warszawie i uczącym się 
w szkołach poza stolicą. Uprawnienie 
obowiązuje na obszarze 1. i 2. strefy. 
Z karty ucznia może skorzystać około 
150 tysięcy uczniów.

Warszawski bon żłobkowy
Warszawski bon żłobkowy to kolejne 

działanie na rzecz rodzin mieszkających 
w stolicy. Ma być także zachętą do po-
szukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia 
tutaj podatków. Aby otrzymać bon, trzeba 
będzie zrezygnować z miejsca w żłobku 
lub z oczekiwania na to miejsce. War-

szawski bon żłobkowy będzie wynosił 
400 zł miesięcznie na dziecko w wieku 
od ukończenia pierwszego roku życia 
do dnia objęcia dziecka wychowaniem 
przedszkolnym, nie później jednak niż 
do ukończenia roku szkolnego, w którym 
dziecko kończy 3 rok życia. To finansowe 
wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, 
którzy: pracują, mieszkają i płacą podatki 
w Warszawie; nie są na urlopie wycho-
wawczym; spełniają kryterium dochodo-
we (1922 zł netto na jednego członka 
rodziny); i których dziecko jest na liście 
oczekujących na miejsce w publicznym 
żłobku lub chodzi do publicznego żłobka. 
Szacujemy, że w przyszłym roku z tej 
formy wsparcia może skorzystać ponad 
cztery tysiące rodzin. Na ten cel ratusz 
przeznaczy w 2017 r. ponad 7 mln zł. Bon 
żłobkowy będzie obowiązywał od wrze-
śnia tego roku.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Uroki Djurslandu

W Warszawie przedszkola będą bezpłatne
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Zapraszamy na stronę: ww w.nasza-gazeta.pl

Zamek Królewski zaprasza na wy-
jątkową ekspozycję polskiej porcelany 
w ramach cyklu prezentacji zbiorów 
prywatnych kolekcjonerów. Kilkana-
ście lat po pokazie europejskiej i orien-
talnej ceramiki z kolekcji Ireneusza 
Szarka przyszedł czas na białe złoto 
z rodzimych wytwórni. Na wystawie 
w Galerii Wystaw Czasowych zobaczy-
my ponad 150 wyrobów z najstarszych 
polskich manufaktur porcelany.

Swoją imponującą kolekcję Andrzej 
Wasilewski tworzy od ponad 20 lat, 
a zgromadzone przez niego wytwory 
z Korca i Baranówki to największy 
po 1945 r. zbiór produktów tych fa-
bryk, przewyższający liczebnie zasoby 
takich przedwojennych kolekcjonerów, 
jak Ryszard Stanisław Ryszard, Sta-
nisław Ursyn-Rusiecki czy Konstanty 
Tarasowicz.

Receptura wyrobu polskiego białe-
go złota powstała w Korcu w 1790 r. 
dzięki Franciszkowi Mezerowi. 
W 1804 r. jego brat, Michał, drugi dy-
rektor koreckiej fabryki, zaczął produ-
kować porcelanę w Baranówce. Na wy-
stawie można będzie więc porównać 
wzory i kształty powstałe w obu ma-
nufakturach.

Łączy je zbieżność modeli i deko-
racji, wynikająca nie tylko z powszech-
nej praktyki powielania uniwersalnych 
form, ale przede wszystkim z faktu 
zarządzania produkcją przez tę samą 
osobę – Michała Mezera, który prze-
niósł do Baranówki część pracowników 
z Korca. Korecką fabrykę, którą od po-
czątku XIX w. kierowali sprowadzeni 
z Sèvres Francuzi, zamknięto ostatecz-
nie w 1832 r. Wytwórnia w Baranówce, 
zarządzana przez potomków Mezerów, 
w 1895 r. przeszła w ręce Michała 
Gripariero, który wraz z synami rozsze-
rzył produkcję o materiały budowlane. 

Po rewolucji październikowej w 1917 r. 
manufaktura została upaństwowiona 
przez Rosjan.

Andrzej Wasilewski zgromadził nie 
tylko serwisowe talerze, które stanowi-
ły najważniejszą gałąź produkcji obu 
wytwórni, ale także 21 innych naczyń 
stołowych, będących ozdobą każde-
go stołu: sosjerki, salaterki, kafetiery, 
kosze na owoce oraz wazy na zupę. 
Niemal jedną czwartą kolekcji stano-
wią filiżanki o różnorodnych kształtach 
i zdobieniach.

Prezentowana w Zamku wystawa 
ukazuje bogaty przekrój form oraz 
dekoracji stosowanych w obydwu fa-
brykach. O popularności tych wzorów 
świadczą choćby obecne na ekspozycji 
trzy falsyfikaty porcelany koreckiej, 
którą po 1850 r. masowo kopiowano. 
Polskie białe złoto to, jak sądzimy, 
doskonałe uzupełnienie wspomnianej 
ekspozycji sprzed lat – W świecie por-
celany… Stara ceramika europejska 
i orientalna z kolekcji Ireneusza Szar-
ka. Zbiory Andrzeja Wasilewskiego 
udowadniają bowiem, że szlachetno-
ścią formy i misternym zdobnictwem 
wyróżniały się nie tylko najsłynniejsze 
fabryki w Miśni czy Sèvres, lecz także 
polskie wytwórnie.

Wystawie towarzyszy katalog.

Galeria Wystaw Czasowych (II p.) 
Godziny otwarcia: poniedziałek-środa: 
10.00-18.00, czwartek: 10.00-20.00, 
piątek-sobota: 10.00-18.00, niedziela: 
11.00-18.00. Ostatnie wejście – na go-
dzinę przed zamknięciem.

Wystawa będzie czynna do 9 lipca 
2017 r. 15 czerwca (Boże Ciało) – 
nieczynna. Wstęp bezpłatny, obowią-
zują bilety ewidencyjne (do pobrania 
w kasie).

Kilkaset ogrodów i ogródków, pół 
tysiąca doniczkowych kwiatów do ad-
optowania, 30 tysięcy papierowych to-
reb, które zastąpią nie ekologiczne fo-
liowe reklamówki, warsztaty z Martą 
Gessler i Elizą Mórawską (whiteplate.
com) to tylko kilka punktów progra-
mu konkursu „Warszawa w kwiatach 
i zieleni”, do którego może zgłosić się 
każdy mieszkaniec stolicy do 30 czerw-
ca. Formularz jest dostępny na stronie 
warszawawkwiatach.pl.

„Warszawa w kwiatach i zieleni” 
to konkurs, do którego można zgłosić 
swój ogród, ogródek, balkon a nawet 
ukwiecone okno. To także cykl wy-
darzeń, które pokażą warszawiakom, 
że zielone i zdrowe miasto może dać 
wiele szczęścia. Zgodnie z zamysłem 
Stefana Starzyńskiego cała Warszawa 
zaangażowana zostanie w świętowanie 
wiosny i natury.

W mieście będzie działać sześć 
ogólnodostępnych Centrów Porad. Ich 
uczestnicy nauczą się m.in. jak rozpo-
cząć swoją przygodę z ogrodnictwem, 

poznają sekrety zielarstwa, przespace-
rują się szlakiem najładniejszych ogro-
dów. Innowacją w skali całego kraju 
będą bezpłatne usługi Wirtualnego Le-
karza Roślin, który pomoże wyleczyć 
chore rośliny doniczkowe, oraz udzieli 
porad dotyczących ogrodnictwa.

Do konkursu przystąpić może 
każdy mieszkaniec Warszawy, firma 
i instytucja działająca na terenie mia-
sta, a także grupy osób podejmujące 
wszelkie zielone inicjatywy. Ogrody 
nagradzane będą w trzech głównych 
kategoriach: człowiek, firma, sąsiedzi. 
Co roku przyznawana jest Nagroda im. 
Stefana Starzyńskiego, którą osobiście 
wręcza prezydent Warszawy. Nagro-
dy rozda także Towarzystwo Przyja-
ciół Warszawy w sześciu kategoriach 
oceniane będą: balkony, loggie, okna, 
ogródki przydomowe, budynki i tereny 
ogólnodostępne, osiedla i inne formy 
zieleni miejskiej. Dodatkowo przyzna-
ny zostanie tytuł „Mister Kwiatów”. 
www.warszawawkwiatach.pl.

Zamek Królewski zaprasza

Polskie białe złoto.
Porcelana z Korca i Baranówki
z kolekcji Andrzeja Wasilewskiego

Warszawa 
w kwiatach i zieleni
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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.
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•  ALARMY, MONTAŻ, NAPRAWA, 
Modernizacja systemów, serwis@cmcs.pl  
tel. 796 671 671

•  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

•  KOMPUTERY, INTERNET, SIECI 
KOMPUTEROWE, Naprawa, Sprzedaż, 
Konfiguracja, Serwery, serwis@cmcs.pl  
tel. 796 671 671

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

•  MONITORING CCTV, MONTAŻ, 
NAPRAWA, Rozbudowa systemu,  
serwis@cmcs.pl tel. 796 671 671

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

•  ROLETY, ŻALUZJE, SIATKI, OKNA  
– dostawa, montaż, naprawa. Tanio, 
solidnie. Pro-Sol Plus tel. 509 746 584

•  ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ, samotną 
osobą chętnie z Żoliborza, Bielan.  
Tel. 669 96 91 16

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

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Estrady 112

w czerwcu:
•  13 czerwca (wtorek) godz. 18.00 – 

„Człowiek z czupryną” – warsztaty 
recyklingowe. Wykonywanie doni-
czek z plastikowych butelek. Wstęp 
wolny, zapisy do 10 czerwca MAL 
Studnia

•  16 czerwca (piątek) godz. 18.00 – 
„Szklana pułapka” – warsztaty ozda-
biania i sygnowania szklanych naczyń 
metoda matowienia. Wstęp wolny, za-
pisy do 12 czerwca MAL Studnia

•  17 czerwca (sobota) godz. 11.00 – 
Vedic Art. – sesja malarstwa intu-
icyjnego. Ideą malarstwa intuicyjnego 
jest wyrażenie swoich emocji poprzez 
sztukę a celem odkrycie swojego 
wewnętrznego potencjału twórcze-
go. Tworzenie autorskich obrazów 
na płótnie. Prowadząca Grażyna 
Cholewińska. Partner Fundacja Life 
Change. Wstęp 50 zł

•  17 czerwca (sobota) godz. 17.00 – 
Spotkanie Klubu Seniorów Uśmiech

•  23 czerwca (piątek) godz. 17.00 – 
Koniec i Bomba! – zakończenie se-
zonu artystycznego Filii Bielańskiego 
Ośrodka Kultury. Wstęp wolny

•  23 czerwca (piątek) godz. 19.00 
– „Off na Zakręcie” – „Wszystko 
o ojcach”. Pokaz kina niezależnego. 
W programie filmy z Polski i Rosji. 
Dyskusje prowadzi Maciej Misztal. 
Wstęp wolny

•  26 – 30 czerwca (poniedziałek-piątek) 
w godz. 9.00 – 16.00 – Tropiciele 
Przygód – Półkolonie w Terenie. Edu-
kacyjne zajęcia dla dzieci w wieku 
7-12 lat. W programie: codzienne wy-
prawy do Puszczy Kampinowskiej, 
warsztaty artystyczne, naukowe, ce-
ramiczne, kulinarne, Klub Gier Plan-
szowych, zabawy podwórkowe, olim-
piada sportowa. Koszt 180 zł/osoba 
za tydzień. Zapisy do 20 czerwca

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w czerwcu:
•  10 czerwca (sobota) w godz. 12.00 

– 18.00 – Park im. Stefana Żerom-
skiego pl. Wilsona – Podczas impreza 
plenerowej „Otwieramy Żoliborz” za-
praszamy do naszego stoiska na kier-
masz książek pochodzących z darów 
od czytelników, z którego dochód 
zasili zbiórkę charytatywną „Serce 
dla Julii” przeznaczoną na operację 
serca dziewczynki z Żoliborza. Pod-
czas kiermaszu będzie odbywał się 
quiz literacki „Bohaterowie ulubio-
nych bajek”, a w godz. 15.15-15.30 
wiersze Juliana Tuwima będzie czy-
tała Kinga Ilgner.

•  21 – 22 czerwca (środa-czwartek) 
w godz. 12.00-18.30 – Biblioteka dla 
Dzieci i Młodzieży ul. Śmiała 24 
– „Puchaci przyjaciele” – warszta-
ty plastyczne podczas których dzieci 
wykonają pompony.

•  28 czerwca (środa) godz. 15.00 – 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
ul. Śmiała 24 – „Kim zostanę gdy 
dorosnę” – spotkanie przedszkolaków 
z dr Agata Wiśniewską, lekarzem sto-
matologiem, która opowie o swojej 
pracy i podpowie jak dbać o zęby.

Ogłoszenia drobne

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) złotowłosa syrena; 7) nenufar, bylina wodna z rodziny grzybieniowatych; 8) 
ptak z rodziny drozdowatych; 9) indyjska zasada religijna nieszkodzenia nikomu i niezabijania 
istot żywych; 10) drewno na narty; 12) ukochana Samsona; 14) ciężki, zimnokrwisty koń, uży-
wany do prac wykonywanych w wolnym tempie; 16) but na lato; 19) ścięty przywódca rewolucji 
francuskiej; 21) obchodzi imieniny 26 października; 22) kolorystyczny kierunek w malarstwie 
francuskim; 23) miasto nad Odrą.

Pionowo: 1) chodzi w liberii; 2) miasto we Francji; 3) stolica Portugalii; 4) ma tylko ucho; 5) 
w morzu lub w wannie; 6) mebel spod Paryża; 11) roślina zielna używana jako przyprawa do mięs, 
sałat, sosów; 13) szkarłat; 15) pielgrzym; 17) Kazimierz, piłkarz, złoty i srebrny medalista olimpij-
ski; 18) kraj nad Dźwiną; 20) kapitan „Nautilusa”.
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Horoskop
od 11 do 24 czerwca 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Dobry czas dla zdrowia 
i finansów. Wykorzystaj 
okazję, żeby nadać nowy 

impuls swojej karierze. Odwagi Ci 
nie zabraknie. W efekcie pojawią się 
na Twoim koncie dodatkowe środki. 
Ułatwi Ci to życie, bo będziesz miał 
na co wydawać. W sferze osobistej też 
raczej udany okres, ale unikaj ryzy-
kownych decyzji i konfliktów.

RYBY (19 II – 20 III)
Powinniście więcej czasu 
poświęcić sprawom domu 
i rodziny. Gwiazdy wresz-

cie szykują Ci trochę spokoju, więc 
i Twój nastrój będzie dobry – poczu-
jesz szczęście i radość, nie zabraknie 
Ci też cierpliwości. Gdy zyskasz więcej 
dystansu do spraw zawodowych, okaże 
się, że powrócą dawne, niedokończone 
projekty.

BARAN (21 III – 19 IV)
Nadchodzą udane dni, cho-
ciaż myślami zaczniesz już 
błądzić wokół wakacyjnych 

wypraw i odpoczynku. Jednak czas 
sprzyja bardziej przemyśleniu kariery 
oraz podjęciu kroków ku wywalcze-
niu większych pieniędzy. W uczuciach 
także dobre dni. Doskonały nastrój 
pomoże Ci wyjaśnić nieporozumienia.

BYK (20 IV – 20 V)
Gwiazdy niosą więcej spo-
koju. Będziesz mógł ode-
tchnąć i zastanowić się nad 

przyszłością. Także pomarzyć o urlo-
powych podróżach i wakacyjnym le-
nistwie. Będziesz robić tylko tyle, ile 
będzie konieczne i dobrze na tym 
wyjdziesz. W uczuciach – również 
spokój i sielanka, pojawią się nawet 
wspólne plany na przyszłość. Uważaj 
na plotki.

BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)
Przed Tobą dobre dni. Ro-
śnie Twój wpływ na przebieg 
wydarzeń, więc wykorzystaj 

okazję. Kieruj się intuicją, a podej-
miesz mądre decyzje. W uczuciach – 
opanuje Cię romantyczny nastrój, jed-
nak czas sprzyja bardziej życiu towa-
rzyskiemu i imprezom. Samopoczucie 
poprawi Ci odrobina lenistwa i przy-
jemności. Finanse – coraz lepsze.

RAK (22 VI – 22 VII)
Musisz odpocząć, zadbać 
o siebie, bo od połowy 
czerwca będą Ci potrzebne 

nowe siły. Pojawią się ciekawe zawo-
dowe pomysły i propozycje. Trzeba też 
będzie się zająć jakąś finansową, urzę-
dową sprawą. W uczuciach – zmienne 
emocje. Spróbuj nabrać trochę więcej 
dystansu i przemyśl sytuację, a póki 
co unikaj ryzykownych decyzji.

LEW (23 VII – 22 VIII)
Będzie Cię rozpierać 
energia, ale na razie bra-
ku spokoju i sukcesu. Ze-

chcesz pracować jak szalony i bawić 
się do białego rana. W pracy poszukaj 
nowych wyzwań i ciekawych projektów 
– pozwoli Ci to zagospodarować nad-
miar energii. W uczuciach – także mo-
żesz podążyć za emocjami. Romantycz-
ny wyjazd we dwoje odświeży uczucia.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Najważniejsza teraz będzie 
praca. Nadszedł czas na nad-
robienie zaległości i postaraj 

się to zrobić przed wakacjami. Gwiazdy 
sprzyjają sprawom finansowym, więc 
możesz to spokojnie wykorzystać. Spró-
buj zagrać w lotto w połowie miesiąca. 
W połowie czerwca możesz spotkać 
kogoś, kto pomoże w kłopotach.

WAGA (23 IX – 22 IX)
Zbliżają się wakacje, więc 
poczujesz przypływ energii 
i sił. Zabierzesz się za nowe 

przedsięwzięcia. Jeżeli pojawi się pro-
pozycja szkolenia lub kursu, skorzystaj 
z niej. W uczuciach ogarnie Cię po-
trzeba romantycznych wzruszeń. Jeśli 
jesteś w stałym związku, uważaj aby 
Twoja skłonność do flirtów nie zakoń-
czyła się awanturą.

SKORPION (23 X – 21 XI)
Skup się na sobie i swoich 
sprawach. Będziesz chciał 
uporządkować swoje ży-

cie. Los temu sprzyja i nie zaskoczy 
Cię nieprzewidzianymi wydarzeniami. 
W spokoju będziesz mógł zaplano-
wać przyszłe działania i przemyśleć 
pomysły na zwiększenie zasobów fi-
nansowych. W uczuciach możesz się 
spodziewać powodzenia. W finansach 
miła niespodzianka.

STRZELEC (22 XI – 21 XIII)
Najważniejsi w tych dniach 
będą przyjaciele, znajomo-
ści i współpraca z ludźmi. 

Zwracaj na to uwagę i dbaj o dobrą 
atmosferę, a wszystko ułoży się po-
myślnie. Spróbuj zaprowadzić porzą-
dek w domowych finansach. W miłości 
dużo ruchu – flirty, spotkania, nie-
spodzianki i pokusy. Jednym słowem 
– dużo powodzenia.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Dzięki dociekliwości i do-
brej organizacji uda Ci się 
szybko uporać z nadmiarem 

pracy. Nie daj się obciążyć dodatkowy-
mi obowiązkami. W życiu prywatnym 
dużo odpoczynku, zabawy i miłych 
spotkań. Jeśli jesteś samotny, możesz 
liczyć na powodzenie u płci przeciw-
nej. W stałych związkach – miły spo-
kój, tylko zaplanuj wspólny relaks.




