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Potrzebna nowa rada Radiowa

Realizujemy ambitny plan 
rozwoju dzielnicy

ROZMOWA Z MAGDALENĄ LERCZAK 
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BIELAN

Zgodnie z wnioskiem komisji sa-
morządowej i dialogu społecznego rada 
Bielan podjęła uchwałę w sprawie za-
rządzenia wyborów do  Rady Samorzą-
du Mieszkańców Radiowo, jednostki 
samorządowej niższego rzędu w dziel-
nicy, która liczyć ma 15 członków. 

Wybory wyznaczono na dzień 
16 lutego 2018 roku. Pierwszy termin 
o godz. 18, drugi o godz. 18.15.

Wybory członków Rady Samorządu 
Mieszkańców Radiowo przeprowadzo-
ne   mają być w lokalu Szkoły Podsta-
wowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy 

–  Szkoły Filialnej im. Zygmunta So-
kołowskiego przy ul. Arkuszowej 202 
w Warszawie.

Do przeprowadzenia wyborów po-
wołana została 11-osobowa komisja  
wyborcza w składzie: Justyn Całka-
-Annetts, Andrzej Czapski, Tomasz 
Herbich, Stefan Kulesza, Anna Neska, 
Daniel Pieniek, Katarzyna Rybak, Łu-
kasz Jan Świderski, Joanna Tomaszew-
ska, Sławomir Umiński, Iwona Walen-
tynowicz.

(PON)

• Jak Pani czuje się na Bielanach?
– Bielany to wspaniała i dynamicz-

nie rozwijająca się dzielnica. Urodzi-
łam się w Szpitalu Bielańskim i miesz-
kam tutaj od zawsze. Tu pracowałam, 
tu byłam radną, więc kiedy podczas 
lipcowej sesji rady burmistrz To-

masz Mencina zarekomendował mnie 
na tę funkcję, a radni poparli moją kan-
dydaturę, czułam zaszczyt i ogromne 
wyzwanie. 

• Pół roku na stanowisku zastępcy 
burmistrza szybko Pani zleciało?

– Tak, bo pracy jest mnóstwo. Gdy 
jako radna dzielnicy i przewodnicząca 
komisji kultury, sportu i promocji wy-
konywałam swoje obowiązki, nic nie 
wskazywało na to, że będzie mi dane 
objąć funkcję zastępcy burmistrza. Wal-
czyłam o wiele spraw i wprowadzałam 
projekty, które dziś nadzoruję już z mo-
jego obecnego stanowiska. Jako radna 
i przewodnicząca komisji rozpoczę-
łam proces nazwania skweru nieopo-
dal urzędu dzielnicy imieniem twórcy 
Pomnika Małego Powstańca, wybit-
nego rzeźbiarza, profesora Jerzego  
Jarnuszkiewicza, który całe życie two-
rzył na Bielanach i którego pracownia 

W niedzielę, 21 stycznia, odbył się 
13. Bieg o Puchar Bielan i 35. Bieg 
Chomiczówki. Mimo ujemnej tempe-
ratury w sumie wystartowało ponad 
2,1 tys. biegaczy. Zwycięzcą pierwsze-
go z biegów, na dystansie 5 km, został 
Arkadiusz Gardzielewski, natomiast 
na 15 km – Robert Głowala. Uczest-
ników dopingowali mieszkańcy i Słoń 
Bielański. 

Trasa obu biegów, w tym roku nie-
co zmodyfikowana, prowadziła ulicami 
osiedla Chomiczówka.

Pierwszy z biegów – 13. Bieg o Pu-
char Bielan na 5 km – rozpoczął się 

o godz. 10.00. Wzięło w nim udział 825 
uczestników. Bezapelacyjnym zwy-
cięzcą był Arkadiusz Gardzielewski 
z czasem 00:14:39. Jako drugi do mety 
dobiegł Kamil Jastrzębski (00:14:48), 
a jako trzeci Krzysztof  Żebrowski 
(00:15:05). Pierwszą kobietą na me-
cie była  Izabela Trzaskalska z czasem 
00:16:58 z  (16 miejsce w klasyfikacji 
generalnej).

O godz. 11.00 wystartował 35. 
Bieg Chomiczówki na 15 km. W biegu 
na dłuższym dystansie wzięło udział 
1277 uczestników. Zwycięzcą okazał 
się Robert Głowala, który pokonał tra-

sę w czasie 00:46:15. Drugi na me-
cie był Mateusz Kaczor (00:46:24), 
a trzeci Andzej Starzinskij z Ukrainy 
(00:46:29). Wśród pań pierwsza na me-
cie była  Lilia Fiskowicz z Mołdawii 
z czasem 00:53:29 (20 miejsce w kla-
syfikacji generalnej). 

Przekrój wiekowy był olbrzymi. 
Najmłodsi uczestnicy mieli 13 lat, 
a najstarsi ponad 80 lat!  Wśród pań 
w kat. K80 wzięła udział Janina Ro-
sińska, rocznik 1936, a wśród panów 
w kat. M80 Bogusław Granat, rocz-
nik 1932. Możemy tylko pozazdrościć 
kondycji!

Noworoczne biegi na Bielanach

Wybory na 
Wólce Węglowej

Pod  koniec ub. roku rada Bielan 
podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia  
wyborów do Rady Samorządu Miesz-
kańców Wólka Węglowa-Placówka. Jest 
to jednostka samorządowa niższego rzędu 
w dzielnicy, licząca 15 osób.

Wybory wyznaczono na 6 lutego 
2018 roku w pierwszym terminie o godz. 
18, w drugim o godz. 18.15.

Miejscem przeprowadzenia wyborów 
członków Rady Samorządu Mieszkańców 
Wólka Węglowa-Placówka będzie lokal 
filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy 
ul. Estrady 112.

Do przeprowadzenia wyborów powo-
łano 11-osobową komisję wyborczą w  
składzie: Jacek Jeżewski, Jadwiga Karcz-
marek, Stefan Kulesza, Radosław Morek, 
Anna  Neska, Łukasz Jan Świderski, Jo-
anna Tomaszewska, Sławomir Umiński, 
Iwona Walentynowicz i Jan Zaniewski.

(PON)
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Realizujemy ambitny plan  
rozwoju dzielnicy

ROZMOWA Z MAGDALENĄ LERCZAK – ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BIELAN

Należy pamiętać, że podstawową 
cechą wpływającą na wytrzymałość 
lodu jest jego grubość. Przyjmuje się, 
że minimalna bezpieczna grubość 
świeżego lodu wynosi 12 cm. Dzie-
sięciocentymetrowa, jednolita warstwa 
wystarcza z reguły, aby bezpiecznie 
jeździć na łyżwach. Warto wiedzieć, 
że warstwa śniegu o grubości powyżej 
5 cm posiada dobre właściwości ter-
moizolacyjne. Dlatego pod śniegiem 
lodowa tafla przyrasta wolniej nawet 
na silnym mrozie.

Śnieg może skrywać miejsca pokry-
te cienką warstewką lodu powstającego 
na skutek jego topnienia. Może też 
zamaskować zdradziecko miejsca roz-
marznięte, pęknięcia, szczeliny, więk-
sze przeręble. Podczas opadów śniegu 
wiatr często zasypuje nie zamarznięte 
otwory i skrywa je w kilkanaście minut. 
Pod spodem zostaje woda. Jeżeli idąc 
po ośnieżonej tafli nagle dostrzeżesz 
pod śniegiem wodę, zatrzymaj się. Być 
może dalej jest jakiś otwór, z którego 
wypływa. Lepiej omiń to miejsce.

Zanim wejdziesz na lód prze-
strzegaj kilku ważnych zasad:
• przekaż bliskiej osobie informację 

gdzie się udajesz i kiedy wrócisz,
• o ile to możliwe zabierz ze sobą 

zaufanego przyjaciela, na którego 
możesz liczyć w razie problemów,

• ubierz się ciepło w lekkie, oddycha-
jące i wiatroszczelne ubranie,

• na głowę najlepiej załóż kask 
(np. narciarski) a pod niego ko-
miniarkę, buty powinny być wo-
doszczelne, ciepłe, niezbyt ciasne, 
z grubą i przyczepną podeszwą,,

• zabierz ze sobą koc, komplet cie-
płego ubrania i butów na zmianę 
w razie kąpieli, weź także zapasowe 
rękawice, czapkę, skarpety, termos 
z gorącą kawą lub herbatą i kilka 
dostarczających energii batoników,

• ubierz się w kamizelkę asekura-
cyjną, którą możesz schować pod 
obszerniejszą kurtką, a oprócz pły-
walności, zapewni Ci dodatkową 
izolację cieplną,

• jeśli na lodzie są wędkujący, zrób 
krótki wywiad o grubości i wytrzy-
małości lodu,

• jeśli posiadasz świder do lodu, zrób 
kilka otworów, bliżej brzegu i nieco 
dalej, aby określić jego grubość i ja-
kość.
Przykładowa wytrzymałość świe-

żego lodu wynosi:
• 5-7 cm utrzymuje jednego człowie-

ka, istnieje ryzyko zarwania lodu,
• 8-10 cm utrzymuje dwóch ludzi 

stojących w jednym miejscu,
• 10-12 cm minimalna grubość lodu, 

na którym można wędkować, jeź-
dzić na łyżwach,

• jeśli lód zaczyna trzeszczeć i ist-
nieje ryzyko pęknięcia, wycofaj 
się tą samą drogą, którą wszedłeś 
na lód.
Co robić jeśli lód się zarwie:

• nie panikuj, zachowaj spokój, roz-
łóż szeroko ramiona i nabierz dużo 
powietrza, nie próbuj pływać,

• oszczędzaj siły, nie wykonuj gwał-
townych ruchów,

• próbuj się wydostać (jest to bar-
dzo trudne, jeśli woda jest głęboka) 
zdejmij buty, zrzucisz kilka kilogra-
mów,

• po wyjściu z wody jak najszybciej 
przebierz się w suche ubranie.
Co robić jeśli pod kimś zarwał 

się lód:
• nie biegnij w kierunku ofiary – lód 

w tym miejscu jest na pewno słab-
szy i nie utrzyma dwóch osób,

• wezwij pomoc dzwoniąc z telefonu 
komórkowego na 112,

• podczołgaj się na bezpieczną odle-
głość i podaj lub rzuć cokolwiek, 
za co można się złapać np. linę, 
gałąź, kurtkę,

• jeśli posiadasz linę, zawiąż na koń-
cu pętlę używając węzła ratowni-
czego, osoba wyciągana nie powin-
na podciągać się na linie, a jedynie 
być biernie wyciągana,

• pomóż ofierze wydostać się na lód,
• przebierz ofiarę w suche rzeczy (je-

śli nie ma na zmianę, pożycz swo-
je) i podaj coś ciepłego do picia; 
w żadnym wypadku nie alkohol

Pamiętaj: ze wzrostem temperatury 
powietrza spada również wytrzymałość 
lodu.

Policjanci ostrzegają: 

Niebezpieczeństwa na lodzie!
Utrzymujące się kilka  dni mrozy powodują zamarzanie zbiorników 
wodnych. Policjanci ostrzegają, że lód na naturalnych zbiornikach 
wodnych może być niebezpieczny. Co roku dochodzi do zdarzeń 
zarwania się lodu. W wypadkach najczęściej giną dzieci. Prosimy 
wszystkich opiekunów o zwiększenie uwagi na to, co nasze pociechy 
robią w wolnym czasie i gdzie się bawią. Dzieci nie są świadome jakie 
grożą im niebezpieczeństwa. Jazda na łyżwach, czy też zwyczajna śli-
zgawka jest dla nich doskonałą zabawą. Czasami taka zabawa może 
doprowadzić do tragedii.

Poznańskie Słowiki na Żoliborzu 
6 stycznia 2018 roku, w święto Trzech Króli, w kościele św. Stanisława Kostki odbył się uroczysty koncert 
inaugurujący na Żoliborzu cykl wydarzeń w związku ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości. 

Na zaproszenie burmistrza Żoliborza 
Krzysztofa Bugli wystąpił słynny Chór 
Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznań-
skiej pod dyrekcją Macieja Wielocha 
nazywany powszechnie Poznańskimi 
Słowikami. Jeden z najbardziej znanych 
i cenionych zespołów chóralnych w kra-
ju zaprezentował program  polskich pie-
śni patriotycznych i kolęd, od pokoleń 
śpiewanych w polskich domach.

W kościele wypełnionym po brze-
gi  wiernymi i publicznością zabrzmia-
ły  w opracowaniach Mirosława Gałę-
skiego, między innymi: Leć Orle Biały, 
Wojenko wojenko, O mój rozmarynie, 
Przybyli ułani pod okienko, Ułani, uła-
ni. W opracowaniu prof. Stefana Stu-
ligrosza i Jana Maklakiewicza zespół 
zaśpiewał  najbardziej znane i lubiane 
kolędy jak Cicha noc, W żłobie leży, 
Jezus malusieńki, Z narodzenia Pana, 
Wśród nocnej ciszy.. i wiele innych. Pa-
triotyczny, muzyczny wieczór rozpoczęła 
Pieśń Rycerska Stanisława Moniuszki, 
pieśni Mieczysława Karłowicza, Fryde-
ryka Chopina i Ignacego Jana Paderew-
skiego. Chór został założony jesienią 

1939 roku przez dziewiętnastoletniego 
wówczas Stefana Stuligrosza. W ka-
meralnym składzie przetrwał okupację 
śpiewając w dwóch dostępnych dla Po-
laków poznańskich kościołach. Po woj-
nie zespół rozrósł się licznie, zdobył 
popularność  i zaczęto nazywać go Po-
znańskimi Słowikami lub Chórem Stu-
ligrosza. W 1950 roku został przyłączo-
ny do Filharmonii Poznańskiej. Jego 
szefem artystycznym przez 72 lata, 
aż do śmierci w 2012 roku był Ste-
fan Stuligrosz. Profesor, mimo że był 
przez całe zawodowe życie aktywny 
jako dyrygent, pedagog dyrygentury 
i śpiewu, kompozytor związany przez 
wiele lat z radiem, Towarzystwem im. 
H. Wieniawskiego i Poznańską Akade-
mią Muzyczną, za dzieło swego życia 
uważał właśnie Poznańskie Słowiki. 
Przez dziesięciolecia stworzył zespół 
o niepowtarzalnym i rozpoznawalnym 
obliczu artystycznym.

Dziś kontynuuje dzieło Profeso-
ra Maciej Wieloch, wieloletni Jego 
asystent artystyczny i wychowanek. 
Od 2008 roku akompaniuje chórowi  

kompozytor, aranżer, badacz i rekon-
struktor starych polskich zapomnianych 
utworów muzycznych, doktor sztuki 
muzycznej w dziedzinie dyrygentury 
Maciej Bolewski, który wystąpił także 
w sobotnim koncercie na Żoliborzu. Po-
znańskie Słowiki dają rocznie kilkadzie-
siąt koncertów. Od początku działalno-
ści śpiewały niemal we wszystkich kra-
jach Europy, także w USA, Kanadzie, 
Korei Południowej i Japonii. Niejedno-
krotnie występowały dla koronowanych 
głów i prezydentów. Zespół ma bogatą 
dyskografię, wiele audycji radiowych 
i telewizyjnych. Współpracuje z wybit-
nymi artystami, śpiewakami, reżyserami 
i orkiestrami. Koncerty Słowików zgod-
nie z tradycją śpiewania także z publicz-
nością, zapoczątkowaną przez Stefana 
Stuligrosza kończy wspólna pieśń. Tak 
było i tym razem.

Przejmująco i symbolicznie za-
brzmiały na Żoliborzu właśnie, w pierw-
szą sobotę 2018 roku, w kościele księ-
dza Jerzego Popiełuszki słowa polskiej 
kolędy: …Podnieś rękę Boże Dziecię, 
błogosław Ojczyznę miłą…

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY
REDAKTORA Z DOŚWIADCZENIEM W PRASIE 

ZGŁOSZENIA: rekrutacja@nasza-gazeta.pl

służyła następnie jego synowi, a obec-
nie stanowi miejsce pracy twórczej 
wnuczki pana profesora, znakomitej 
bielańskiej artystki, Marceliny Jarnusz-
kiewicz.

• Jak przyjęli Panią pracownicy 
ratusza?

– Jak dawną koleżankę. Zanim zo-
stałam radną, byłam jednym z pracow-
ników zespołu promocji i komunikacji 
społecznej, po prostu Magdą. Gdy zo-
stałam zastępcą burmistrza, w ratuszu 
pracowało jeszcze sporo osób pamięta-
jących mnie jako znajomą z pracy. Nie 
chciałam tworzyć sztucznego dystansu 
między mną a osobami, z którymi nie-
dawno pracowałam. Dlatego z wieloma 
pracownikami jestem po imieniu, taki 
partnerski model sprawdza się w na-
szej codziennej pracy. Doświadczenia 
najpierw urzędniczki, a później rad-
nej sprawiły, że zagadnienia związane 
z dzielnicą nie były mi obce.

• Czym zajmuje się Pani na stano-
wisku zastępcy burmistrza?

– W mojej gestii jest wydział 
kultury i promocji, wydział obsługi 
mieszkańców oraz wydział gospodarki 
i zezwoleń naszej dzielnicy i fundusze 
unijne. Sprawuję nadzór nad bielański-
mi bibliotekami i Bielańskim Ośrod-
kiem Kultury. 

• Pełnienie funkcji zastępcy bur-
mistrza to dla osoby wybranej na 
takie stanowisko duży kredyt zaufa-
nia…

– Jest to przy tym kredyt, który 
trzeba sumiennie spłacać. Nie chcę 
jednak sama siebie oceniać. Myślę, 
że w tej sprawie mógłby się wypo-
wiedzieć burmistrz i – przede wszyst-
kim – mieszkańcy Bielan. Staram 
się być blisko nich. W każdy po-
niedziałek można do mnie przyjść 
i porozmawiać o sprawach ważnych 
dla mieszkańców. 

• Skromnie unika Pani oceniania 
samej siebie, ale może jest coś, co 
chciałaby Pani wyróżnić?

– Jestem dumna z wielkich zmian, 
jakie zaszły na Bielanach. Cieszą mnie 
one nie tylko jako wiceburmistrza, 
ale także jako mieszkankę. Trzy lata 
temu  budżet inwestycyjny wynosił  

17 mln złotych. Dziś jest to 77 mln. 
Tylko w zeszłym roku zbudowaliśmy 
nowy żłobek, zmodernizowaliśmy 
wiele placówek oświatowych, ale też 
realizowaliśmy mniejsze projekty 
jak budowa ławek przystosowanych 
do potrzeb matek karmiących zloka-
lizowanych m.in. w parku Trampolin 
i parku Olszyna. Jesteśmy w fazie 
budowania planu rozwoju kultu-
ry w dzielnicy Bielany. Ciężka pra-
ca całego zespołu kultury i promocji 
i świetna współpraca z bibliotekami, 
domami kultury i miejscami aktyw-
ności lokalnej (mamy już dwa – przy 
ul. Estrady i przy ul. Samogłoska, 
planujemy otwarcie trzeciego, przy 
ul. Rudzkiej) przynosi bardzo dobre 
efekty.

• Kultura to bliska Pani dzie-
dzina, ale zajmuje się Pani także 

wydziałem gospodarki i zezwoleń. Co 
dzielnica Bielany ma do zaoferowa-
nia przedsiębiorcom?

– Od dłuższego czasu prowadzimy 
spotkania z przedsiębiorcami, od któ-
rych czerpię wiele informacji o tym, 
co można zrobić, by życie ludzi prowa-
dzących działalność gospodarczą było 
w naszej dzielnicy łatwiejsze. Rozmo-
wy zainspirowały nas do rozpoczęcia 
pracy nad utworzeniem bielańskiego 
centrum współpracy i przedsiębiorczo-
ści, którego otwarcie planujemy w tym 
roku, w siedzibie przy alei Zjedno-
czenia. Organizujemy szkolenia dla 
przedsiębiorców. Naszym zamiarem 
jest także przygotowanie warsztatów 
dla uczniów przedszkoli i szkół z za-
kresu przedsiębiorczości, którą warto 
poznawać od najmłodszych lat. 

• Od kilku lat ważnym polem 
działalności każdej dzielnicy jest bu-
dżet partycypacyjny. Jak wygląda to 
na Bielanach?

– Z zadowoleniem mogę powie-
dzieć, że Bielany od 3 lat przeznaczają 
na budżet partycypacyjny największą 
w Warszawie kwotę 7 527 000 zł. Je-
stem szczęśliwa, że tak wielu mieszkań-
ców angażuje się w ten projekt, bo dzię-
ki temu na Bielanach realizowanych jest 
mnóstwo działań, które czynią naszą 
dzielnicę piękniejszą, a nierzadko tak-
że po prostu ułatwiają mieszkańcom 
codzienne życie. Do budżetu partycypa-
cyjnego na 2019 rok złożonych zostało 
195 projektów. Przed nami spotkania 
z pomysłodawcami i mieszkańcami, 
na które serdecznie zapraszam. 

• Czego Pani życzyć?
– Przede wszystkim zrealizowa-

nia wszystkich zamierzeń, które mam 
w planach do końca kadencji. Mam 
nadzieję, że po tegorocznych wyborach 
samorządowych będziemy mogli kon-
tynuować ambitny plan rozwoju Bielan. 

Rozmawiał: Stanisław Rafalski

ciąg dalszy ze str. 1
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– Wszystkie działania, które mają 
na celu zwiększenie świadomości 
warszawianek na temat choroby, jak 
i konieczności regularnych badań pro-
filaktycznych, są istotne. Zapraszam 
do udziału w bezpłatnych badaniach, 
które trwają tylko parę minut, a mogą 
ocalić nam życie – mówi prezydent 
stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Ogólnopolska Kampania Społeczna 
„Piękna, bo Zdrowa”, której organiza-
torem jest Ogólnopolska Organizacja 
Kwiat Kobiecości powstała po to, aby 
szerzyć rolę profilaktyki raka szyjki 
macicy i uświadomić kobietom, jak 
ważne dla nich są regularne badania 
ginekologiczne. Samo badanie cyto-
logiczne trwa dosłownie chwilę, jest 
bezbolesne nieinwazyjne. To już 9. od-
słona kampanii, co pokazuje jak ważny 
jest nadal temat raka szyjki macicy. 

W tegoroczną odsłonę kampanii za-
angażowały się: Katarzyna Cerekwic-
ka, Olga Borys, Agnieszka Więdłocha, 
Nicole Sochacki-Wójcicka, Julia Wie-
niawa, a także Ida Karpińska prezes 
Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Ko-
biecości. Ambasadorki kampanii bę-
dzie można spotkać w sobotę 3 lutego, 
o godz. 10:00. przed cytobusem. Pod-
świetlony tego dnia Pałac Kultury i Na-
uki na czerwono sygnalizować będzie 
oficjalny start kampanii. Dzięki wspar-
ciu Centrum Medycznego Polmed oraz 
Centrum Badań DNA każda kobieta bę-
dzie mogła wykonać w cytobusie bez-

płatne badanie cytologiczne oraz bada-
nie w kierunku obecności genotypów 
16 i 18 wirusa brodawczaka ludzkiego 
(HPV). Dodatkowo wszystkie panie 
będą mogły skorzystać z bezpłatnych 
porad wizażowych w mobilnym salonie 
piękności firmy Inglot. Oba pojazdy 
znajdować się będą na terenie Pałacu 
Kultury i Nauki. 

W tym samym czasie w Kinie „Ki-
noteka” powstanie „Zakątek Kobiet” 
ze stanowiskami specjalistów, którzy 
służyć będą wszystkim odwiedzającym 
radą w zakresie profilaktyki zdrowot-
nej, medycznej, ginekologii estetycznej 
oraz informacjami na temat odpowied-
niego żywienia w chorobie nowotwo-
rowej. 

Więcej informacji o akcji na www.
cytologiczne.pl oraz na fb/kwiatko-
biecosci

Wsparcie miasta w zakresie 
świadczeń zdrowotnych 

związanych z nowotworami
Warszawiacy mają zapewniony do-

stęp do szerokiego zakresu świadczeń 
zdrowotnych oferowanych w szpitalach 
i przychodniach m.st. Warszawy zwią-
zanych z leczeniem i zapobieganiem 
chorobom nowotworowym. Mieszkań-
cy korzystają także z programów zdro-
wotnych, realizowanych w podmiotach 
leczniczych m.st. Warszawy  finanso-
wanych przez NFZ - specjalistycznych 
świadczeń ambulatoryjnych z zakresu 

onkologii oraz świadczeń szpitalnych. 
Istotną rolę odgrywa również profi-

laktyka onkologiczna. Podmioty lecz-
nicze m.st. Warszawy realizują od kil-
ku lat programy zdrowotne: Program 
Profilaktyki Raka Piersi oraz Program 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy wyni-
kające z Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworowych.

Program profilaktyki raka szyjki 
macicy realizowany przez 19 podmio-
tów leczniczych, dla których m. st. 
Warszawa jest organem założycielskim 
(6 szpitali i 13 zakładów lecznictwa 
otwartego). Rak szyjki macicy jest dru-
gim, co do częstości występowania no-
wotworem u kobiet w Polsce Rocznie 
choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. 
Blisko 2 tys. Polek umiera z tego po-
wodu. Celem programu jest zmniejsze-
nie umieralności kobiet na raka szyjki 
macicy. W wyniku przeprowadzenia 
badania cytologicznego można wykryć 
zmiany przedrakowe i raka we wcze-
snym okresie. Program skierowany jest 
do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, 
ubezpieczonych, które nie uczestniczy-
ły w programie profilaktyki raka szyjki 
macicy w ciągu ostatnich 36 miesię-
cy, lub otrzymały pisemne wskazanie 
do następnego badania za 12 miesięcy

Porada na etapie podstawowym 
obejmuje: przeprowadzenie wywia-
du, wypełnienie ankiety, pobranie 
materiału do badania cytologicznego, 

edukację w zakresie profilaktyki no-
wotworu szyjki macicy, wysłanie po-
branego materiału wraz z wypełnioną 
ankietą do pracowni diagnostycznej, 
wręczenie przez lekarza pacjentce 
wyniku badania i decyzja co do dal-
szego postępowania, zalecenie po-
nownego zgłoszenia się na badanie 
po trzech latach w ramach programu. 
Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, 
to na następne badanie cytologiczne 
w ramach programu należy zgłosić się 
po 3 latach, chyba że na otrzymanym 
wyniku badania jest informacja o zgło-
szeniu się na badanie za 12 miesięcy. 
Jeżeli wynik badania cytologicznego 
wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości le-
karza, pacjentka zostanie skierowana 
na dalsze badania na etapie pogłę-
bionym programu, który obejmuje: 
badanie kolposkopowe i ewentualne 
badanie histopatologiczne wycinków.

Program profilaktyki raka piersi 
realizowany przez 7 podmiotów lecz-
niczych dla których m.st. Warszawa 
jest organem założycielskim (2 szpi-
tale i 5 zakładów lecznictwa otwarte-
go). Obserwacja częstości zachorowań 
w poszczególnych grupach wiekowych 
wykazała, że drastyczny wzrost zacho-
rowań występował w przedziale wieko-
wym od 50 do 69 roku życia. Rak pier-
si występuje częściej po menopauzie. 
Najważniejszym czynnikiem wpływa-
jącym w istotny sposób na wyniki le-

czenia jest jak najwcześniejsze wykry-
cie nowotworu. Głównym założeniem 
programu jest więc zmniejszenie umie-
ralności kobiet z powodu raka piersi 
oraz obniżenie wskaźnika umieralności 
z powodu raka piersi do poziomu osią-
gniętego w przodujących w tym zakre-
sie krajach Unii Europejskiej.

Program adresowany jest do kobiet 
w wieku 50-69 lat (przy określaniu 
wieku brany jest pod uwagę rok uro-
dzenia) ubezpieczonych, które w cią-
gu ostatnich 24 czterech miesięcy nie 
uczestniczyły w programie.

Program daje możliwość wykona-
nia i oceny mammografii w zakładach 
opieki zdrowotnej, które zawarły umo-
wę z Mazowieckim Oddziałem Woje-
wódzkim NFZ. Porada profilaktyczna 
w programie obejmuje: przeprowadze-
nie wywiadu i wypełnienie ankiety, 
badanie mammograficzne (2 x 2 zdję-
cia mammograficzne wraz z opisem 
dokonanym przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie radiodiagnostyki), spo-
rządzenie karty badania mammogra-
ficznego. Jeśli wynik badania mam-
mograficznego, wykonanego w ra-
mach programu wzbudzi wątpliwości 
lekarza, skieruje on kobietę na dalszą 
diagnostykę w ramach programu, a je-
śli okaże się to konieczne, na dalsze 
leczenie w szpitalu lub przychodni 
specjalistycznej. Jeżeli wynik jest 
prawidłowy, to na następne badanie 
mammograficzne w ramach programu 
należy zgłosić się po 2 latach, chyba 
że na otrzymanym wyniku badania jest 
informacja o zgłoszeniu się na badanie 
za 12 miesięcy.

Wydział Prasowy Urzędu  
m.st. Warszawy

Weź się zbadaj! #cytologiczne
– startuje 9. odsłona kampanii społecznej „Piękna, bo Zdrowa”

W najbliższy weekend, 3-4 lutego (przed kinem Kinoteka, pl. Defilad 1) każda kobieta będzie mogła wykonać bezpłatnie badanie cytologiczne oraz badanie w kierunku 
obecności genotypów 16 i 18 wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i odebrać prezent. Partnerem wydarzenia jest m.st. Warszawa.
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Nasi rodacy codziennie spożywa-
ją 280 g warzyw i owoców, chociaż 
sugestia prof. dr hab. Krystyny Gut-
kowskiej – dziekana Wydziału Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
SGGW w Warszawie wytycza cel 400 
g. 

– Maszerujemy rzeczywiście kro-
kiem zgodnym z tendencjami prozdro-
wotnymi konsumentów, a może nawet 
wyprzedzamy tę tendencję – mówi Ar-
tur Tymiński z firmy Bio Berry, należą-
cej do Stowarzyszenia Polska Ekologia 
- możemy się pochwalić, że gdy poja-
wił się sygnał o nadchodzącej modzie 
na picie koktajli smoothie, już mieli-
śmy gotowe kompozycje, i to w jako-
ści BIO! Jako jedyna firma w Polsce 
produkujemy ekologiczne mrożone 
mieszanki do przygotowania smacz-
nych koktajli owocowych i owocowo-
-warzywnych typu smoothie. Wystar-

czy wrzucić do blendera zawartość 
gotowej porcji dolać odpowiednią ilość 
ekologicznego soku lub wody, blen-
dować około 30 sekund i cieszyć się 
zdrowym koktajlem BIO. Ale kolor 
też ma znaczenie i dlatego zdecydo-
waliśmy się na 3 kolory naszych BIO 
smoothies: zielony – „Mr Popeye” dla 
koneserów zdrowego odżywiania, któ-
ra jest kompozycją owocowo-warzyw-
ną, czerwony – „Plum in the game” 
– same owoce, oraz żółty – „Smoothie 
Oro” – pełen egzotycznych owoców. 

Dla świata mrożonek ważna jest 
opinia konsumentów o zaletach tej me-
tody konserwacji. Chociaż nie wszyscy 
wiedzą, że mrożone owoce są śwież-
sze niż owoce zerwane i przekazy-
wane w łańcuchu dostaw do detalu. 
Przytoczmy więc przekonującą opinię 
Briana Younga z Brytyjskiej Federacji 
Żywności Mrożonej: „Mrożenie nie 

niszczy produktów, zachowuje ich 
witaminy i minerały, ponadto, aż 80 
proc. witaminy C naturalnie ulatnia się 
z warzyw w ciągu 3 dni od zbiorów. 
Natomiast po 5 dniach tracą  one swoje 
największe wartości odżywcze”. 

– Zamrażanie warzyw i owoców 
powoduje wstrzymanie procesu utraty 
witamin i minerałów – uzupełnia Artur 
Tymiński. Duży wpływ ma wysoka ja-
kość nowych urządzeń zamrażających, 
więc temperatura produktów spada 
wyjątkowo szybko, co tym bardziej 
sprzyja zachowaniu ich właściwości 
odżywczych. Powołam się na badania 
naukowców z Uniwersytetu Sheffield 
Hallam (Wielka Brytania) dowodzące, 
że mrożonki dzięki zorganizowanym 
i szybkim zbiorom są często o wiele 
zdrowsze od owoców i warzyw, które 
przechodzą długą drogę: od magazy-
nów przez hurtowników i detalistów 

aż do klienta. W Bio Berry mrozimy 
swoje owoce i warzywa do 12 go-
dzin po ich zebraniu – w ten sposób 
mamy pewność, że nasze truskawki, 
maliny, porzeczki i jagody, a także 
marchew, fasolka, szpinak zachowują 
swoje największe wartości odżywcze 
i witaminy. 

Kolejną wartością zdrowot-
ną są zalety płynące z jakości BIO. 
Tu także naukowcy mają wiele ar-
gumentów. Dr Dominika Średnicka-
-Tober z SGGW uczestniczyła w pra-
cach naukowego zespołu badawczego 
z Uniwersytetu w Newcastle (Wielka 
Brytania), gdzie wykazano czym się 
różni żywność ekologiczna od kon-
wencjonalnej. Otóż zawartość związ-
ków bioaktywnych, w tym silnych ro-
ślinnych przeciwutleniaczy o działaniu 
antynowotworowym była o prawie 60 
proc. większa w warzywach i owocach 
pochodzących z upraw ekologicznych. 
Zła wiadomość dotyczy produkcji 
konwencjonalnej, gdzie znaleziono 
pozostałości pestycydów w 75 proc. 
owoców i 40 proc. warzyw. Inaczej uj-
mując 3 na 4 owoce miały pozostałości 
środków chemicznych. 

Z jakości BIO warzyw i owoców 
z Bio Berry są zadowoleni klienci 
w kilkunastu krajach Europy, USA 
i Azji. Mocnym atutem jest kontro-
la, a więc odpowiedzialność za cały 
cykl uprawy (od początku do końca) 
warzyw i owoców, aż po finalny pro-
dukt gotowy do jedzenia. I co bardzo 
ważne i rzadkie to archiwum, gdzie 
wyniki laboratoryjnych badań owoców 
i warzyw są przechowywane nawet 
kilka lat.

Tak bardzo ceniony smak lata, 
po zamrożeniu pozwala konsumentom 
na łatwe stosowanie się do ważnego 
zalecenia, żeby warzywa i owoce jeść 
5 razy dziennie. Na zdrowie!

Bohdan Juchniewicz 

Jedzmy zdrowe mrożonki
Specjaliści twierdzą, że  sektor mrożonek zgodnym krokiem podąża za trendem fit, prozdrowotnym nur-
tem życia. Oceniają, że rynek żywności ekologicznej w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie – 10-20 
proc. w skali roku. W 2017 roku osiągnął wartość szacowaną na  1 mld złotych.

Jest to zarazem jeden z najpięk-
niejszych barokowych kompleksów 
sakralnych w kraju. To 33-tysięczne 
dziś miasto nad rzeczką Litawką (Li-
tavka) u stóp pasma górskiego Brdy 
w Masywie Czeskim, niegdyś bi-
skupie, a później królewskie miasto 
górnicze, ma udokumentowaną histo-
rię od 1216 roku, a prawa miejskie 
od 1406 r. Srebro, a także w ogrom-
nych ilościach rudę ołowiu, wydoby-
wano w nim co najmniej od XII wieku. 

Tragiczny pożar i uran dla 
ZSRR

Gdy zapasy szlachetnego kruszcu 
skończyły się, po II wojnie światowej 
w wielkiej tajemnicy kopano i wysy-
łano do ZSRR rudę uranową. Dawna 
górnicza przeszłość ciekawie przedsta-
wiona jest w muzeum w po-kopalnia-
nych budynkach, a także w skansenach 
w zabytkowych szachtach. Zwiedzałem 
je kilka lat temu z dużym zainteresowa-
niem. Jedna z tych szacht – Mariánsky 
důl, była w 1892 r. miejscem jednego 
z największych pożarów w kopalniach, 
który pochłonął 319 ofiar śmiertelnych. 
Podobnie jak w wielu innych czeskich 
miastach, uroczy jest tutejszy rynek.

Zabytkiem najstarszym i naj-
cenniejszym jest kościół św. Jakuba 
z metryką od XII w, przebudowywa-
ny w wiekach późniejszych. Głównym 

magnesem przyciągającym tu pątników 
i turystów jest jednak Święta Góra. 
Dzieje tego kompleksu są długie, cie-
kawe i, oczywiście, nie pozbawione le-
gend oraz ciekawostek. Oglądana z ze-
wnątrz jest to piętrowa budowla wznie-
siona na planie kwadratu z czterema 
wieżami nakrytymi barokowymi heł-
mami w narożnikach. Wieże łączą par-
terowe, tylko we fragmencie nad bramą 
wejściową pię-
trowe, krużganki 
nazywane tu am-
bitami. Na placu 
przed wejściem 
do sanktuarium 
stoi wysoka ko-
lumna z pozła-
canym posągiem 
N a j ś w i ę t s z e j 
Marii Panny 
z Dzieciątkiem.

Tylko z pew-
nej odległości 
widać wieżę 
głównej, a zara-
zem najważniej-
szej budowli sanktuarium – świątyni. 
Wznosi się ona na szczycie wzgórza, 
pierwotnie stała w tym miejscu dosyć 
prymitywnie zbudowana kamienna ka-
plica z drewnianym dachem. Według 
legendy postawiona została w roku 
1260 przez rycerza Malovca w podzię-

ce za wysłuchanie przez Maryję jego 
prośby o uratowanie przed zbójami. 
Ale inna legenda wiąże ją z pierw-
szym praskim arcybiskupem Arnostem 
z Pardubic. On też miał własnoręcznie 
wyrzeźbić figurkę Madonny z Dzie-
ciątkiem, którą umieścił w ołtarzu ka-
plicy w swoim zameczku w mieście, 
zachowanymi do naszych czasów. 

Losy świętej figurki
W okresie wojen husyckich figurkę 

tę górnicy ukryli w kopalni. Później 
trafiła ona do fary św. Jakuba w ryn-
ku, a następnie do szpitalnego kościoła 
św. Jana Ewangelisty. Z niej górnicy 
przenieśli ją do kapliczki na Świętej 
Górze i umieścili w bocznym ołtarzu. 
Przez blisko 4 wieki kapliczką tą opie-
kowali się pustelnicy, ale miała ona 
tylko lokalne znaczenie. Podczas Woj-
ny Trzydziestoletniej w 1631 r. Czechy 
najechane zostały przez Sasów, którzy 
zajęli też Świętą Górę i w kaplicy zro-
bili stajnie dla koni. I spalili wszystko, 
co nadawało się do tego, poza figurami 
w ołtarzach.

Jej kariera jako miejsca cudów 
i celu pielgrzymek rozpoczęła się do-
piero w roku 1632. Warto przypomnieć, 

że był to okres kontrreformacji i wiel-
kiego zapotrzebowania Kościoła ka-
tolickiego na cuda. Przybył wówczas, 
10 czerwca 1632 roku, na Świętą Górę 
z Pragi Jan Procházka z 10-letnim wnu-
kiem. Wcześniej oślepł, ale przez kilka 
nocy miał podobno natarczywe sny, 

w których powtarzało się wskazanie 
aby poszedł do tej kapliczki i modlił 
się do Matki Bożej o przywrócenie mu 
wzroku. I rzeczywiście, po kilku dniach 
ustawicznych modłów odzyskał wzrok.

Cuda i wizyty cesarzy
Na podstawie zeznań świadków 

oraz opinii lekarzy władze kościelne 
uznały to za cud. Wieść o nim rozeszła 
się szeroko i do kaplicy zaczęli przyby-
wać inni chorzy z nadzieją na „pomoc 
Najświętszej Panienki” w ich zdrowiu 
i innych sprawach. W 1634 roku przy-
jechał tu nawet sam cesarz Ferdynand 
II z synem, późniejszym cesarzem 
Ferdynandem III. To jeszcze bardziej 
podniosło rangę sanktuarium. Po za-
kończeniu w 1648 roku Wojny Trzy-
dziestoletniej, pielgrzymi zaczęli przy-
bywać tu masowo, z różnych krańców 
kraju i z zagranicy.

Kaplica, jako cel tych 
pielgrzymek, już nie wy-
starczała. Okoliczna 
szlachta poprosiła więc ce-
sarza o powierzenie opieki 
duchowej nad „świętym 
miejscem” jezuitom z nie-
dalekiej Brzeźnicy. I to oni, 
a przede wszystkim o. 
Benjamin Schleyer i wło-
ski architekt Carlo Lura-
go przekształcili w latach 
1660-1673 Świętą Górę 
we wspaniały, barokowy 
kompleks sakralny. 

Wspaniała koronacja Madonny 
z Dzieciątkiem

Prace upiększające trwały tak-
że znacznie później, aż do XVIII w., 
a uczestniczyli w nich wybitni ów-
cześni artyści krajowi i zagraniczni. 
Do krużganków dobudowano jezuic-
ką rezydencję. Poświęcenia nowego 
obiektu dokonał  praski arcybiskup 
Mateusz Sobek z Bilenberku.

Wielką, 8-dniową uroczystością 
z 70 (!) mszami dziennie, stała się 
pierwsza koronacja świętej figurki 
złotymi koronami w dniu 22 czerwca 
1732. Powstały też z tej okazji kolejne 
ołtarze. Wcześniej, bo w 1723 roku, 

otrzymała ona szczerozłoty, kuty pan-
cerz ozdobiony klejnotami, perłami 
i emalią. Wzbogacony dodatkowo 
w dwa lata po koronacji. Już wówczas 
stała ona, tak jak obecnie, w centrum 
budowanego etapami głównego ołtarza 
całego ze srebra. Był to szczytowy 
okres wspaniałości tego miejsca.

Redemptoryści i ranga bazyliki 
W 1773 roku zakon jezuitów został 

bowiem na ponad 40 lat zlikwidowany 
i nigdy oni już tu nie wrócili. Sank-
tuarium powierzono proboszczom. 
Święta Góra straciła znaczną część 
swojego majątku. W 1861 roku prze-
jęli je, zarządzający nim także obecnie, 
redemptoryści. W 1885 r. do jezuickiej 
rezydencji dobudowali nowy budynek 
klasztorny. W 1903 r. papież Pius X 
nadał świątyni, jako pierwszej nie tylko 
w Czechach, ale całych ówczesnych 
Austro – Węgrzech, status bazyliki 
mniejszej.

Wzniesiono w niej kolejne ołtarze 
oraz ozdobiono uprzednio puste stropy 

krużganków, także już w stylu secesji. 
W roku 1950, pod rządami komuni-
stów, zakonnicy musieli na 40 lat opu-
ścić sanktuarium. Gdy po odzyskaniu 
przez kraj niepodległości wrócili, zajęli 
się najpilniejszymi remontami. W roku 
2005, z okazji stulecia nadania kościo-
łowi rangi bazyliki mniejszej, odby-
ła się do niej pielgrzymka narodowa, 
a świątynia otrzymała nowy wygląd 
przestrzeni liturgicznej zaprojektowany 
przez Otmara Olivę. Obecnie kompleks 
ten, jak również jego otoczenie, prezen-
tuje się wspaniale. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Pribram – sanktuarium na Świętej Górze
Na wysokim wzgórzu, koło oddalonego od Pragi nieco ponad 50 km na połu-
dniowy zachód miasta Przybram (Přibram), wznosi się najważniejsze w Cze-
chach sanktuarium maryjne Svatá Hora (Święta Góra).
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PRACOWNIA DZIAŁAŃ MUZEALNYCH
Zamku Królewskiego w Warszawie

zaprasza na spotkania

Z miłości do bliźniego

Powołanie Siostry Anny

Reno szuka domu

Ten tekst chciałabym poświęcić 
osobie niezwykłej, walecznej i odważ-
nej. Jest nią siostra Anna Kowalska 
ze Wspólnoty Miłosierdzia. Siostra jest 
bardzo ciekawą postacią.

Ma 34 lata, przez pewien czas 
mieszkała i pracowała za granicą, ale 
wróciła do Polski aby ukończyć szkołę 
medyczną. Wkrótce pojedzie do swoje-
go biskupa (do kraju anglojęzycznego) 
aby pracować wraz z nim przy ewange-
lizacji. Siostra Anna będzie pracować 
nie tylko na ulicach,  ale podejmie też 
współpracę z internetową tv.

Jest urodzoną aktywistką  społecz-
ną. Zorganizowała między innymi ak-
cję „Pomoc dla dzieci ulicy w Kal-
kucie” oraz akcję „Paczki świąteczne 
dla bezdomnych w Warszawie”. Sama 
pakowała paczki, sama znalazła też dar-
czyńców, potem wspomagali ją również 
wolontariusze, którym udzieliła się jej 
pasja, charyzma i chęć niesienia pomo-
cy potrzebującym. 

Prowadziła też czynną ewange-
lizację na Paradzie Równości 2017. 
Jest doświadczonym ewangelizatorem 
ulicznym i streetworkerem. Udziela 
bezdomnym pomocy medycznej oraz 
rozdaje ulotki z informacjami, gdzie 
można podjąć pracę dorywczą oraz pro-
wadzi poniedziałkową kuchnię dla bez-
domnych w Warszawie przy Dworcu 
Centralnym. 

Na ubiegłorocznej Paradzie Równo-
ści wspierała duchowo osoby homosek-
sualne. Potem udzieliła wywiadu jednej 
z gazet internetowych, ale jej wypo-
wiedź zmanipulowano i przedstawiono 
dość kontrowersyjnie, wręcz niepraw-
dziwie. Ponieważ nie miała możliwo-
ści autoryzowania swojej wypowiedzi, 
a nie mogła się zgodzić z sensem, jaki 
nadano jej słowom, siostra Anna wydała 
potem oświadczenie, w którym stwier-
dziła, że nie wspiera homoseksualizmu, 
ale wspiera człowieczeństwo, a na pa-
radę przyszła, aby pokazać jej uczestni-
kom Jezusa. Siostra Anna jest wspania-
łym człowiekiem. To bardzo niedobrze, 
że niektóre media przekręcają słowa 
osób konsekrowanych. W styczniu na-
sza kochana Siostra będzie organizować 
akcję pomocy dla domu samotnej Mat-
ki w Warszawie, a na początku lutego 
organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę 
w intencji pokoju na świecie. 

Siostra Anna Kowalska jest osobą 
niezwykłą, pełną pasji, wiary i nie-
zwykłego spokoju płynącego z miłości 
do bliźniego. 

Laura Vernova

Reno jest pięknym psem w typie 
owczarka niemieckiego, o pięknie wy-
różniających się oczach, którymi tęsk-
nie wpatruje się w ludzi docierających 
w najdalsze zakamarki schroniska i mi-
jających jego boks. Ogromny z niego 
łasuch, uwielbia dostawać smakołyki 
i zrobi dla nich bardzo wiele. Równie 
mocno pragnie kontaktu z człowie-
kiem, lubi być drapany po brzuchu, 
który chętnie nadstawia. 

Reno nie lubi zostawać sam, unika 
jak może momentu powrotu do boksu, 
trzeba nie lada sprytu żeby zająć go 
zabawką lub przysmakiem i opuścić 
boks bez niego :)

W sprawie adopcji Reno prosimy 
o kontakt z wolontariuszami: 
Justyna  783 003 754 
Bożenka 531 377 477.

 ZAMKOWA AKADEMIA  MŁODEGO EKSPLORATORA
zajęcia plastyczno-historyczne dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Oferujemy cykl warsztatów dla dzieci.
W programie poznawanie fascynujących dzieł sztuki, które były świadkami przeszłości oraz 
wykonanie prac plastycznych powiązanych z tematem zajęć. Nowością jest możliwość uzyskania 
dyplomu ukończenia Akademii
(wymagana obecność na przynajmniej 6 zajęciach).
Czas trwania jednego spotkania ok. 2 godziny.
Kolejne spotkanie cyklu odbędzie się w sobotę, 10 lutego 2018 r. o godz. 10.00 i 11.00 
(dwie grupy).

Zapraszamy na zajęcia pt.:
W pracowni weneckiego malarza. Nie tylko Domenico Tintoretto
Zajęcia prowadzą: Dorota i Sławomir Szczoccy.
Wejście na podstawie bezpłatnych zaproszeń, które są  do odbioru w Informacji Zamkowej lub 
zapisów telefonicznych – tel. (22) 35 55 170 od dnia 6 lutego 2018 r. od godz. 10.00
Liczba miejsc ograniczona.
Uwaga! Spotkanie w sieni głównej Zamku.

Szkatułka księżniczki, skarb królewicza – spotkania dla najmłodszych
zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Zamek Królewski kryje wiele tajemnic, zagadek i niespodzianek.  Gdzie mieszkała księżniczka? 
Gdzie król jadał obiad? Jak można namalować taaaki duży obraz?

W sobotę, 17 lutego 2018 r.  o godz. 11.00 lub 12.00  
(dwie grupy) zapraszamy na spotkanie pt.:

Królewski kominiarczyk
Zajęcia prowadzą: dr Katarzyna Buczek, Maria Reif i Agnieszka Wardak.
UWAGA! Zarówno dzieci jak i opiekunowie wykupują bilet rodzinny po 5 zł od osoby.
Bilety są sprzedawane od poniedziałku 13 lutego 2018 r. od godz. 10.00 do wyczerpania limitu.
Liczba miejsc ograniczona!
Spotykamy się w Sieni Głównej
Zapraszamy dzieci z maksymalnie 1 opiekunem.

Muzealne inspiracje
Cykl comiesięcznych sobotnich warsztatów muzealnych dla uczestników indywidualnych 
(zwłaszcza seniorów). Proponujemy zwiedzanie fragmentu ekspozycji i aktywne uczestnictwo w 
zajęciach twórczych.

W sobotę , 17 lutego 2018 r. o godz. 11.00
zapraszamy na warsztat pt.:

W trójwymiarze, czyli piękno rzeźb zamkowych. 
Zajęcia prowadzi: kustosz Anna Czekaj
Zbiórka w pałacu Pod Blachą
Wejście na zajęcia na podstawie biletów w cenie 7 zł i 5 zł (ulgowe) do nabycia w kasie zamkowej.
Liczba miejsc ograniczona!

 ZAMKOWE SPOTKANIA LITERACKIE
Comiesięczne spotkania literackie. Każde z nich inspirowane jest zamkowymi zbiorami sztuki i 
składa się z krótkiego wprowadzenia oraz prezentacji tekstów literackich.

W sobotę, 10 lutego 2018 r. o godz. 12.00
zapraszamy na spotkanie pt.:

Poeci ze świata Tintoretta. Ariosto i Tasso
Wprowadzenie: Daniel Artymowski
Prezentacja tekstów: Monika Markiewicz i Jacek Bursztynowicz
Oprawa muzyczna:  Marcin Zalewski (lutnia)
Na spotkanie obowiązuje bon konsumpcyjny
w cenie 10 zł, do nabycia w kawiarni.

 SPOTKANIA ZE SZTUKĄ I HISTORIĄ
Cykl comiesięcznych spotkań prowadzonych przez pracowników i współpracowników Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Celem Sobotnich spotkań ze sztuką jest przybliżenie najcenniejszych 
dzieł sztuki z zamkowej kolekcji i pomoc w odkryciu tych, które – mimo, że ciekawe i wartościowe 
– nie są dostępne szerokiej publiczności.

W sobotę, 10 lutego 2018 r. o godz. 10.30 zapraszamy na wykład pt.:

Mistrz i jego syn. Domenico Tintoretto..
Wykład wygłosi: dr Artur Badach
Wejście na podstawie bezpłatnych zaproszeń, które są  do odbioru w Informacji Zamkowej lub 
zapisów telefonicznych – tel. (22) 35 55 170 od dnia 6 lutego 2018 r. od godz. 10.00
Liczba miejsc ograniczona.
Uwaga! Spotkanie w sieni głównej Zamku.

 KURS RYSUNKU I MALARSTWA
W dniach 1, 8, 15, 22 lutego oraz 1 marca 2018 r. zapraszamy na kurs pt.:

Dukt pędzla. Rysunek i malarstwo tuszem
Spotkania, odbywające się w dwóch grupach, w godz. 9.30 – 11.30 (grupa I) oraz 12.00 – 14.00 
(grupa II), prowadzi artysta plastyk Lech Żurkowski.
Zapewniamy potrzebne materiały plastyczne. Jedynie w przypadku drogich podobrazi pobierane 
będą dodatkowe niewielkie opłaty.
Nie wymagamy wcześniejszych doświadczeń plastycznych.
Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej PAŁACU POD BLACHĄ.
Opłata za zajęcia: 150 zł za cykl (6 zajęć).
Liczba miejsc ograniczona.

 WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA MŁODZIEŻY
Warsztaty fotograficzne to propozycja dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pasjonują 
się fotografią ale także dla tych  którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie. 
Przewidujemy cztery spotkania, po jednym w każdym miesiącu (24.02, 17.03, 7.04, 19.05). 
Warsztaty kończą się pokazem prac fotograficznych wykonanych na warsztatach.

Pierwsze zajęcia
Reportaż z wystawy
odbędą się 24 lutego 2018 r. o godz. 10.30, w pałacu Pod Blachą.
Zajęcia prowadzą: Agnieszka Lichacz, Beata Skipirzepska

Wymagane własne cyfrowe aparaty fotograficzne.
Zapisy do 15 lutego 2018 r., wyłącznie mailowe:
a.lichacz@zamek-krolewski.pl
Liczbamiejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wstęp na podstawie biletu ulgowego 5 zł.

Informacje o imprezach: tel. (22) 35 55 170
(Punkt Informacji Zamkowej)
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Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
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Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Goldoniego 1

w lutym:
•  3 lutego (sobota) godz. 16.00 – Kar-

nawałowy Bielański Dancing. Opra-
wa muzyczna Dariusz Osubka. Bilety 
15 zł

•  4 lutego (niedziela) godz. 12.30 – 
Bal karnawałowy dla dzieci „Dookoła 
świata” – obowiązują stroje z całego 
świata. Bilety 10 zł

•  4 lutego (niedziela) godz. 16.00 – 
Karnawałowy Bielański Dancing. 
Oprawa muzyczna Dariusz Osubka. 
Bilety 15 zł

•  7 lutego (środa) godz. 18.00 – Wie-
czór międzynarodowy – Bella Italia. 
W programie: prezentacja multime-
dialna Anny Kłossowskiej, koncert 
Matteo Mazzucca z zespołem, quiz 
z nagrodami, promocyjna sprzedaż 
książek o Włoszech, degustacja prze-
kąsek włoskich. Bilety 20 zł

•  9 lutego (piątek) godz. 18.00 – Otwar-
cie wystawy malarstwa Alicji Lampy 
„KoALICJA BARW”. Wstęp wolny. 
Wystawa czynna do 4 marca

•  11 lutego (niedziela) godz. 18.00 – 
Folk miasta, Folk w mieście. Koncert 
zespołu Odpoczno. Bilety 15 zł

•  17 lutego (sobota) godz. 18.00 – 
Weekend z kulturą meksykańską - 
Muzyczne podróże z muzyką latyno-
amerykańską w wykonaniu zespołu 
Gaban Azul. Bilety 20 zł

•  18 lutego (niedziela) godz. 12.30 – 
Podróżniczek w Meksyku. Akademia 
Odkrywcy Tony Halika. Impreza dla 
dzieci powyżej 4 lat. Bilety 10 zł

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w lutym:
•  4 lutego (niedziela) godz. 12.00 – 

Niedzielne warsztaty sitodruku dla 
wszystkich. Uczestnicy wykonują 
grafiki, plakaty, nadruki na tkaninach. 
Kolejne spotkanie 18.02.. Koszt 50 zł/
jednorazowo

•  9 lutego (piątek) godz. 19.00 – Off 
na Zakręcie- Dzikie Związki. Pokaz 
filmów niezależnych. W programie 
filmy z Polski i Niemiec. Dysku-
sje prowadzi Maciej Misztal. Wstęp 
wolny

•  10 lutego (sobota) godz. 10.00 – Klub 
na Dziko – Zima jest ciepła. Warszta-
ty survivalowe w lesie dla dorosłych. 
Temat: jak przetrwać w niskiej tem-
peraturze. Prowadzenie Łukasz Tu-
lej. Obowiązują zapisy. Koszt 50 zł/
jednorazowo

•  10 lutego (sobota) godz. 10.30 – 
Akademia Einsteina – skąd się bierze 
dźwięk. Pokazy i warsztaty o tematy-
ce naukowej rozwijające kreatywne 
myślenie, zdolności manualne oraz 
współdziałanie w grupie. Zapisy do 
9.02. Koszt 25 zł/jednorazowo

•  13 lutego (wtorek) godz. 18.00 – 
Płomienie miłości – warsztaty piro-
graficzne. Wypal w drewnie symbol, 
imię lub miłosne motto dla ukochanej 
osoby. Zapis do 9.02. Wstęp wolny. 
Studnia MAL

•  14 lutego (środa) godz. 10.30 – Głowa 
Pełna Dźwięków – Koncert edukacyj-
ny Filharmonii Narodowej. W pro-
gramie utwory Ludwiga van Beetho-
vena. Bilety 4 zł

Ogłoszenia drobne
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•  A PRZEPROWADZKI 24h/7 WYWÓZ i UTYLIZACJA zbędnych przedmiotów, mebli z miesz-
kań i piwnic. Tel. 607 663 330

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

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

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE STANDARD od 3 m-ca życia. Tel. 501 093 436

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

Horoskop
od 31 stycznia do 16 lutego 2018 r

WODNIK (21 I – 18 II)
To Twój czas, los Ci sprzyja. 
W pracy możesz się spodzie-
wać wielu nowych obowiąz-

ków. Poradzisz sobie z nimi wspaniale, 
jednak taka sytuacja prowadzi wprost 
do przeciążenia pracą i zaniedbywania 
spraw osobistych. Postaraj się zacho-
wać równowagę i dbać o siebie. Śpisz 
co najmniej 7 godzin, jesz regularnie, 
uprawiasz sport?

RYBY (19 II – 20 III)
W najbliższym czasie nie 
możesz liczyć na zmniejsze-
nie obciążenia obowiązkami 

w pracy. W trudnych momentach staraj 
się zachować dystans i przytomność 
umysłu, a przede wszystkim zdaj się 
na swoją intuicję, która nigdy Cię nie 
zawodzi. W uczuciach możliwe zamie-
szanie. Zastanów się, jakie są właściwie 
Twoje oczekiwania.

BARAN (21 III – 20 IV)
Przed Tobą bardzo dobry 
okres w pracy:  sukcesy, 
uznanie szefów, podwyżka, 

nowe propozycje zawodowe. Nie spiesz 
się, trzeźwo oceń sytuację, poczekaj na 
więcej danych. Natomiast w sprawach 
uczuciowych nie trać czasu. Jeśli jesteś 
w związku, korzystaj z gorących na-
miętnych chwil. Jeśli jesteś sam, możesz 
liczyć na flirt, a może i coś więcej?

BYK (21 IV – 21 V)
Najbliższe tygodnie będą 
bardzo pracowite. Niewy-
kluczone również kłopoty 

i trudności. Poradzisz sobie ze wszyst-
kim, ale odczujesz zmęczenie i wypale-
nie. Sprowokuje Cię to do przemyśleń 
i wprowadzenia zmian w swoim ży-
ciu. Samopoczucie poprawi Ci również 
przypływ romantycznego nastroju, który 
ożywi przygasające uczucie. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nadchodzące tygodnie będą 
sprzyjały  raczej sprawom 
zawodowym niż osobistym. 

Pojawią się nowe możliwości i propo-
zycje. Zanim podejmiesz decyzję dobrze 
przemyśl sytuację. W sprawach uczu-
ciowych odłóż wszystko, co możesz, 
na drugą połowę lutego. Nie będziesz 
w formie i Twoje reakcje mogą przy-
nieść więcej szkody niż pożytku. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Nastaw się na dość trudne 
chwile. Spadnie na Ciebie 
wiele obowiązków i spraw 

do załatwienia. Sytuacja będzie wyma-
gać od Ciebie szybkich reakcji i dosto-
sowania. Pomocne mogą być: elastycz-
ność, wytrwałość i koncentracja na tym, 
co najważniejsze. Konsekwencją tego 
obciążenia będzie poczucie zmęczenia 
i braku sił. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
W lutym może Ci się wszyst-
ko udać. Nic nie przyjdzie 
samo, ale Twoje wysiłki 

wreszcie przyniosą spodziewane efekty. 
Gorzej, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz. 
W sprawach sercowych czeka Cię nowa 
miłość lub rozkwit obecnego uczucia. 
Jeśli wzmocnisz to działanie choć odro-
binką odpoczynku, Twój organizm znie-
sie wszystko.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Czeka Cię dużo pracy i wiele 
obciążeń, więcej stresu. Na 
szczęście będziesz w dobrej 

formie, a Twoja skrupulatność i zdyscy-
plinowanie pomogą Ci przezwyciężyć 
trudności. Także w uczuciach niełatwe 
chwile. Możesz zwątpić w sens obecne-
go związku lub możliwość stworzenia 
udanej relacji w przyszłości. W finan-
sach – więcej rozsądku.

WAGA (23 IX – 23 X)
To może być dobry czas. 
Będziesz się dobrze czuć 
i z entuzjazmem i radością 

zabierzesz się za ważne dla Ciebie spra-
wy. Docenią Cię w pracy, a finanse 
się unormują. W sprawach sercowych 
możliwa wielka odmiana. Jeżeli jesteś 
w związku, nie daj się sprowokować. 
Kilka słów za dużo może sprowadzić na 
tę relację poważne kłopoty. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nadchodzące tygodnie zmę-
czą Cię brakiem stabiliza-
cji. Najrozsądniej byłoby się 

„przyczaić” i nie podejmować waż-
nych działań i decyzji, zwłaszcza do-
tyczących kwestii materialnych. Mimo 
to nie będzie to czas lenistwa. Bę-
dziesz musiał ograniczyć życie osobiste 
i uczuciowe, aby więcej czasu poświę-
cić pracy. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Praca, praca i jeszcze raz 
praca. Nie uciekaj przed nią 
– to właściwa chwila, żeby 

pokazać fachowość, pracowitość, deter-
minację i swoje możliwości. Twój wysi-
łek zostanie wkrótce nagrodzony. Dla 
równowagi w uczuciach także możliwe 
zmiany: przed Tobą nowe znajomości 
i jest szansa, aby jedna z nich przero-
dziła się w poważny związek.  

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Od początku roku przeży-
wasz okres przemian. Tak 
będzie również w najbliż-

szych tygodniach. Będziesz rozmyślać 
o sensie życia, zmieniać poglądy, wy-
znaczać sobie nowe cele. Przygotuj się 
jednak na duży wysiłek. W uczuciach 
– spokojniej. Związek będzie dla Ciebie 
oparciem w trudnych chwilach budowa-
nia nowego siebie.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 
1) coś dla wampira; 7) miasto w zachodniej części Ukrainy; 8) w dawnej Polsce 
niewielki majątek ziemski; 9) barwna poświata wokół tarczy Słońca lub Księżyca;  
10) dawna jednostka długości; 12) napisał „Spowiedź dziecięcego wieku”; 14) kuszą 
pod gruszą; 16) w kościele prawosławnym i greckokatolickim obrzęd święcenia wody 
6 stycznia; 19) typ człowieka niskiego i z dużą tuszą;  21) część dzielnicy; 22) podobny 
do motocykla; 23) określenie włoskiej sztuki średniowiecznej w  XIII w.

Pionowo: 
1) żydowska gmina wyznaniowa; 2) egoista; 3) absurd, bzdura, niedorzeczność;  
4) biblijny syn Jakuba; 5) mleczko kauczukowe; 6) łyżwa o cienkim i długim ostrzu; 
11) odstępstwo od normy; 13) strażnik komunizmu; 15) opłata z pierwszorocznych 
dochodów beneficjum kościelnego; 17) w Biblii: potomek Chama; 18) firmament;  
20) początkowo krótki miecz, później wszelka broń sieczna.
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