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b Warszawiacy się nie boją b Ochota na kota b Zaproszenie na Lubelszczyznę b 

Modernizacja  
ul. Sady Żoliborskie

Spółka PKP PLK S.A. poinformo-
wała o swoich planach dotyczących 
budowy kładki nad torami kolejowy-
mi remontowanej obecnie linii kolejo-
wej. Kładka powstanie na wysokości 
ul. Przasnyskiej i Słodowieckiej i nie 
tylko połączy Wolę z Żoliborzem, ale 
zapewni również dojście do budowanej 
nowej stacji kolejowej. – To bardzo 
dobra wiadomość dla mieszkańców tej 
części miasta, zwłaszcza, że do tej pory 
kolejarze planowali dojście jedynie 
od strony Żoliborza. Temat ten poru-
szaliśmy od początku kadencji, jednak 
spółka nie widziała możliwości doko-
nania zmian w projekcie za 200 mln zł, 

który otrzymał dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. Tym bardziej cieszymy 
się, że to twarde stanowisko zostało 
zrewidowane i kładka zapewni doj-
ście do przyszłej stacji od dwóch stron 
–  mówi Krzysztof Strzałkowski, bur-
mistrz dzielnicy Wola. Jest to tym bar-
dziej istotne, że w rejonie ul. Piasko-
wej i Burakowskiej budowane są nowe 
osiedla mieszkaniowe.

Wola deklaruje budowę dojścia 
do przyszłej kładki. – Jesteśmy już 
po spotkaniu z kolejarzami. Czekamy 
obecnie na dokumentację projektową. 
Na pewno znajdziemy pieniądze na ten 
cel – podkreśla burmistrz Strzałkowski.

Nie będzie chodnika na ul. Sady 
Żoliborskie oddzielającego miejsca 
postojowe od parku. Budowę chodni-
ka przewidywał projekt II etapu mo-
dernizacji tej ulicy. Ponieważ park 
jest pod szczególną ochroną miesz-
kańców osiedla „Sady  Żoliborskie”, 
burmistrz Krzysztof Bugla zaprosił 
ich na spotkanie, by wysłuchać opinii 
na ten temat. W rzeczowej i w spo-
kojnym tonie utrzymanej dyskusji 
przeważyły głosy na nie.  Burmistrz 
złożył zatem deklarację, że ta opinia 
zostanie uszanowana. Przebudowane 
zostaną tylko istniejące miejsca po-

stojowe bez naruszenia substancji par-
ku. Modernizacja obejmie także dwa 
wejścia do parku na wysokości placu 
zabaw. W jej ramach m.in. wyniesiona 
zostanie w tych miejscach jezdnia, 
co poprawi bezpieczeństwo pieszych. 
Warto również poinformować, że bur-
mistrz wystąpił do MPWiK o podanie 
warunków, na jakich mogą być pod-
łączone do sieci kanalizacyjnej ujęcia 
retencyjne zbierające nadmiar wody 
gromadzącej się na powierzchni par-
ku. Obecnie woda jest wypompowy-
wana przez szambiarki, co jednak jest 
rozwiązaniem niedoskonałym.

Gala rozpoczęła się od spotkań 
z autorami – Januszem L. Wiśniew-
skim, Violettą Ozminkowski, Manuelą 
Gretkowską i Pawłem Beręsewiczem 
– z którymi można było porozmawiać 
oraz dostać autograf. Następnie odby-
ła się dyskusja na temat czytelnictwa 
pomiędzy profesorem Jerzym Bralczy-
kiem, a Włodzimierzem Paszyńskim 
- zastępcą prezydenta Warszawy i Ewą 
Malinowską-Grupińską,  przewodni-
czącą Rady Warszawy. 

Wydarzeniem wieczoru było jednak 
przede wszystkim poznanie laureatów 
konkursu i wręczenie im nagród. Wal-
czyli o nie czytelnicy w 3 grupach 
wiekowych.

W grupie dzieci do lat 10 pierw-
szą nagrodę zdobyła Kornelia Kapko. 
W kategorii młodzież (11-17 lat) pierw-
sze miejsce przyznano Rozalii Seń, 
a w kategorii dorośli (18+) na pierw-
szym miejscu znalazła się Romana Pro-
kop-Kowalik.

– Niezmiernie cieszy mnie, że wbrew 
temu co podają statystyki krajowe, 
na Bielanach rośnie liczba aktywnych 
czytelników w naszych bibliotekach. 
W 2017r. było ich w naszej dzielnicy 
ponad 30,5 tysiąca czyli o 1600 więcej 
w stosunku do roku poprzedniego. Za-
pewne przyczyniają się do tego również 
takie inicjatywy jak konkurs Czytelnika 
Roku. Serdecznie gratuluję laureatom, 

ale też wszystkim uczestnikom, którzy 
zgłosili się do konkursu. Jesteście Pań-
stwo wzorem do naśladowania – po-
wiedział burmistrz Tomasz Mencina. 

Wśród gości znaleźli się również 
senator Barbara Borys-Damięcka, bie-
lańscy radni oraz dyrektorzy bibliotek 
dzielnicowych.

Wieczór uświetnił występ dwóch 
obiecujących akordeonistów, duet Łu-
kasz Brzezina & Bartosz Kołsut. Galę 
poprowadził Jacek Rozenek.

Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com konkursu! Jednocześnie zaprasza-
my do bielańskich bibliotek – startuje 
kolejna edycja konkursu CZYTELNIK 
ROKU.

Na Bielanach

Gala Czytelnika Roku

Nowy parking jest pomiędzy po-
łudniowym wejściem do stacji metra 
Młociny, a skrzyżowaniem z ulicą Przy 
Agorze/Sokratesa, w pasie dzielącym 
jezdnie ulicy J. Kasprowicza. Dla kie-
rowców jest 157 miejsc parkingowych, 
w tym sześć dla osób z niepełnospraw-
nościami. Rowerzyści mają dla siebie 
24 miejsca. 

Poza standardowym wyposaże-
niem, na parkingu P+R Metro Mło-
ciny III ekologiczne nowości. Panele 
fotowoltaiczne wytwarzają energię 
wykorzystywaną m.in. do oświetlenia  

terenu energooszczędnymi lampami 
LED. Wśród miejsc parkingowych 
dla samochodów są dwa z ładowar-
kami do ładowania pojazdów elek-
trycznych. Na parkingach P+R można 
je naładować za darmo. Ogrodze-
nie parkingu nawiązuje kolorystyką 
do elewacji budynku południowej 
głowicy stacji metra Młociny. Przę-
sła pomiędzy słupkami wykonane 
są z lekkich elementów ocynkowa-
nych, a pomiędzy nimi posadzono 
ozdobne krzewy liściaste odporne 
na warunki przy ruchliwej ulicy. 

Parking Parkuj i Jedź Metro Mło-
ciny III będzie 15. obiektem tego typu 
w Warszawie. Codziennie umożliwia-
ją one przesiadkę do Warszawskiego 
Transportu Publicznego ponad 4200 
kierowcom samochodów oraz ponad 
650 rowerzystom. Dzięki parkingom 
Parkuj i Jedź do centrum Warszawy 
wjeżdża mniej samochodów, a kierow-
cy dojeżdżający z okolicznych miej-
scowości nie muszą się martwić o to, 
gdzie zaparkować auto. Mniej zużytego 
paliwa to mniej spalin i lepsza jakość 
powietrza w stolicy.

W piątek, 16 lutego w Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, odbyła się uroczysta 
gala wręczenia nagród laureatom konkursu CZYTELNIK ROKU 2017, organizowanego przez Bibliote-
kę Publiczną im. Stanisława Staszica na Bielanach. Konkurs został objęty patronatem burmistrza Bielan 
Tomasza Menciny.

Nowy parking P+R!
Już  od  poniedziałku  kierowcy mogą  korzystać  z  nowego  parkingu Parkuj  i  Jedź Metro Młociny  III.  
Jest na nim ponad 150 miejsc parkingowych i stojaki dla rowerów. 

Kładka połączy Wolę  
z Żoliborzem
W okolicach ul. Powązkowskiej powstanie kładka nad torami ko-
lejowymi, która połączy Wolę z Żoliborzem. Zapewni ona również 
dojście do nowego przystanku kolejowego. Dzielnica Wola deklaru-
je budowę dojścia do przyszłej kładki.

Bielański Ośrodek Kultury w tym 
roku po raz dwudziesty pierwszy or-
ganizuje Przegląd Zespołów Te-
atralnych, od 2008 roku pod nazwą 
„Teatralia”. Przegląd Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Teatral-
nych „Teatralia 2018” odbędzie się 
w dniach 26-27 kwietnia 2018 r., 
a jego uroczysty finał planowany jest 
na 23 maja 2018 r.

Nad tegorocznym przeglądem pa-
tronat honorowy objęły warszawskie 
teatry: Teatr Guliwer, Teatr Kamienica 
(wraz ze swoim projektem Mała Kamie-
nica) Teatr Lalka, Teatr Polski, Teatr 
Współczesny.

Co roku w przeglądzie bierze udział 
kilkanaście zespołów, nie tylko z te-
renu dzielnicy Bielany. Do Przeglądu 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespo-
łów Teatralnych „Teatralia 2018” za-
praszamy zespoły teatralne z placówek 

oświatowych oraz instytucji kultury 
z terenu województwa mazowieckiego.

Podstawą wzięcia udziału w prze-
glądzie jest nadesłanie lub dostarczenie 
osobiście: 
–  nagrania  spektaklu  na  płycie  DVD  

(preferowany  format  to  mp4) lub  
podanie  linku umożliwiającego  
obejrzenie  pełnej  wersji  spektaklu 
za pośrednictwem internetu;   

–   karty zgłoszenia na adres Bielańskie-
go Ośrodka Kultury ul. Goldoniego 
1 (01-913 Warszawa),  e-mail: te-
atralia@bok-bielany.eu do 4 kwietnia 
2018 r.  

Więcej informacji:  www.bok-bie-
lany.eu, zakładka  edukacja kulturalna 
– konkursy i przeglądy. Koordynator 
przeglądu: Anna Zaremba-Moulahce-
ne, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Gol-
doniego 1 (tel. 22 834 65 47) a.zarem-
ba@bok-bielany.eu

Teatralia 2018 w BOK
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Do przyszłorocznej edycji budżetu 
partycypacyjnego mieszkańcy stolicy 
zgłosili w sumie 2433. Bielany, z liczbą 
195 projektów, uplasowały się na 5. 
miejscu.

22 stycznia zakończyło się zgłaszanie 
projektów do budżetu partycypacyjnego 
na rok 2019. Przez tydzień trwało wpro-
wadzenie do systemu projektów złożo-
nych w formie papierowej, również tych, 
które dotarły do urzędów pocztą.

Mieszkańcy, którzy chcieli zgłosić 
swoje projekty, mogli przez prawie 
dwa miesiące skorzystać ze wspar-
cia pracowników urzędu i członków 
dzielnicowych zespołów ds. budżetu 
partycypacyjnego. Podobnie jak w in-
nych dzielnicach, również na Bielanach 
w styczniu br. został zorganizowany 
maraton pisania projektów.

– Niezmiernie mnie cieszy, że Bie-
lany ponownie znalazły się w czołów-
ce pod względem liczby składanych 
projektów do budżetu obywatelskiego. 
Miałam okazję poznać wielu pomysło-
dawców osobiście – to bardzo aktyw-
ni i zaangażowani mieszkańcy, którzy 

chcą uczestniczyć w rozwoju dzielnicy 
– mówi Magdalena Lerczak, zastępca 
burmistrza Bielan. – Warto przypo-
mnieć, że po raz trzeci przeznaczmy 
na budżet partycypacyjny największą 
w Warszawie kwotę 7 527 000 zł – do-
daje wiceburmistrz Lerczak.

Projekty w tym roku są bardzo 
zróżnicowane. Począwszy od typowo 
infrastrukturalnych, jak remonty czy 
budowa boisk i placów zabaw, poprzez 
społeczne, ciekawe zajęcia edukacyj-
no-kulturalne dla różnych grup wieko-
wych, po takie, które można nazwać 
nawet lifestylowymi.

– W tym roku zostało złożonych 
wiele ciekawych projektów, mieszkańcy 
będą mieli z czego wybierać. Jest kilka 
pomysłów, które zwróciły moją uwagę, 
są też takie, które są mi szczególnie 
bliskie, ale nie chciałabym na tym eta-
pie żadnego z nich wyróżniać – mówi 
wiceburmistrz Magdalena Lerczak.

Co dalej ze zgłoszonymi projek-
tami? Rozpoczęła się weryfikacja 
złożonych projektów, która potrwa 
do 8 maja.

Kolejnym bardzo ważnym kro-
kiem będą dyskusje na temat złożo-
nych projektów. Swoje przemyślenia 
będzie można przekazać na otwartych 
spotkaniach autorów z mieszkańca-
mi oraz urzędnikami, które zaczną 
się 26 lutego i potrwają do soboty 
18 marca (więcej na temat spotkań 
patrz strona 8). Daty spotkań będzie 
można znaleźć na stronach urzędu 
dzielnicy Bielany oraz na www.twoj-
budzet.um.warszawa.pl, gdzie też 
można prowadzić dyskusje o projek-
tach na internetowym forum. Dzięki 
uwagom mieszkańców, autorzy będą 
mogli zmieniać i udoskonalić swoje 
projekty, żeby były one jeszcze lep-
sze i lepiej odpowiadały na potrzeby 
warszawiaków.

Decyzję o tym, które projekty zo-
staną zrealizowane w kolejnym roku 
budżetowym, mieszkańcy Warszawy 
podejmą w drugiej połowie czerwca 
podczas głosowania.

Wszystkie zgłoszone pomysły 
można przeglądać na stronie www.app.
twojbudzet.um.warszawa.pl

 To już piąta edycja budżetu party-
cypacyjnego w Warszawie. Przed pięciu 
laty startowaliśmy na Żoliborzu kwotą 
685 000 zł. Na rok przyszły przezna-
czamy na ten cel 2 110 000 zł. W czte-
rech dotychczasowych edycjach spośród 
378 zgłoszonych projektów do realizacji 
mieszkańcy wybrali drogą głosowania 
94 projekty, o łącznej wartości 5 932 
072 zł. Ta kwota robi wrażenie. Tym 
bardziej, że przekłada się ona na za-
spakajanie konkretnych potrzeb zgła-
szanych przez mieszkańców. Dotyczy 
to m.in. nowych miejsc postojowych, 
udogodnień dla rowerzystów, poprawę 
bezpieczeństwa na drogach publicz-
nych, udogodnień dla seniorów i nie-
pełnosprawnych, wzbogacania zieleni 
miejskiej, działań proekologicznych, 
rozwijania rekreacji i sportu. Poparcie 
zyskują także projekty kulturalne i edu-
kacyjne. 

Za nami cztery lata doświadczeń. 
Dużo to czy mało? Dużo, zważywszy 
na okres czasu i liczbę zrealizowanych 
projektów. Nabieramy doświadczenia 
po obydwu stronach realizujących ten 
program. Z roku na rok przybywa pro-
jektów dobrze wkomponowanych w re-
alia związane z możliwościami i ogra-
niczeniami wynikającymi z obowiązu-
jącego prawa i zadań spoczywających 
na poszczególnych szczeblach samorzą-
du. Uczymy się trudnego dialogu pro-
wadzącego do konkluzji, że rozmawiają 
tu ze sobą nie strony, lecz grono osób, 
które realizuje wspólny cel. Ale mental-
na bariera my – oni jeszcze nas dzieli.

Wybrane projekty zgodnie z regu-
laminem budżetu partycypacyjnego 
powinny być zrealizowane w ciągu jed-
nego roku budżetowego. Zapis ten nie 
uwzględnia faktu, że np. procedury obo-
wiązujące w przypadku inwestycji infra-
strukturalnych są czasochłonne – na nie-
zbędne uzgodnienia, zebranie opinii, 
przeprowadzenie przetargów rok często 
nie wystarczy. Wpływ na to ma koniecz-
ność respektowania terminarza wpisane-
go np. w procedury przetargowe. Brak 
rewizji tego zapisu rodzi niepotrzebne 
konflikty o niedotrzymanie gwaranto-
wanego w regulaminie terminu wyko-
nania. Co roku sygnalizujemy koniecz-

ność urealnienia. Na razie bez skutku. 
A mieszkańcy obwiniają za istniejący 
stan najczęściej tych, którzy są najbliżej 
procesu realizacji, czyli urząd dzielni-
cy. Zdarzają się również projekty, które 
wpisują się w rozpoczęte już działania 
miasta na danym terenie lub wymagają 
rozbudowania dla spełnienia warunków 
dotyczących np. bezpieczeństwa w ru-
chu. Dlatego m.in. przedłużony został 
czas realizacji takich projektów, jak 
„Rewitalizacja alei Wojska Polskiego 
na Żoliborzu”, „Bezpieczna i przyjazna 
przestrzeń ulicy Słowackiego: przejście 
dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe 
miejsca postojowe” (zadanie wymaga 
zmian w pasie drogowym wykraczają-
cych poza zgłoszony projek) czy „Ciszej 
na Kępie Potockiej” (w którym to przy-
padku urząd zasięgał opinii na spotka-
niach z mieszkańcami), a także „Rewi-
talizacja ul. Przasnyskiej”.

Odwoływania się do opinii społecz-
ności lokalnej w przypadkach budzą-
cych wątpliwości stało się zasadą przy 
podejmowaniu ostatecznych decyzji. 
Np. mieszkańcy zaniepokojeni realiza-
cją projektu „Plac zabaw na czterech 
łapach” po spotkaniu i przedstawieniu 
rzeczowych argumentów zmienili swoje 
nastawienie.

Spośród dotychczas zrealizowanych 
projektów zdecydowana większość zo-
stała dobrze przyjęta, np.: „Teren re-
kreacyjno-edukacyjny dla Żoliborza 
Południowego i Zatrasia na ul. Krasiń-
skiego” zlokalizowany przed Wojsko-
wym Instytutem Medycyny Lotniczej, 
„Połączenie rowerowe placu Wilsona 
z nadwiślańskim szlakiem rowerowym 
wzdłuż ulicy Krasińskiego” czy „Mural 
pamięci AK” nad aleją Armii Krajowej 
w rejonie Marymontu. Dużą popularno-
ścią cieszą się projekty, które wchodzą 
potem jako stałe pozycje do kalendarza 
wydarzeń organizowanych dla miesz-
kańców, jak np. „Potańcówka między-
pokoleniowa” czy „Żoliborska Noc 
Muzeów”. 

Jednak są projekty, w przypadku któ-
rych natrafiamy na zgoła niezrozumiałą 
dla nas postawę środowiska, które je wy-
kreowało. I to w sytuacji, gdy udział 
autorów i całego środowiska we wszyst-

kich fazach ich realizacji był wielo-
krotnie większy, niż w jakimkolwiek 
z pozostałych projektów. Np. „Zieleń 
i rekreacja na Żoliborzu Południowym” 
– projektodawca sporządził również do-
kumentację wykonawczą i sprawował 
nadzór autorski nad realizacją projektu. 
Opóźnienia w realizacji powstały rów-
nież za jego przyczyną i stąd obciążenie 
karami umownymi. Ale złe oceny zbie-
rają urzędnicy. Dwa kolejne projekty: 
„Figle i psoty na placu Grunwaldzkim” 
i „Nowy zieleniec śladami dawnej linii 
kolejowej na Żoliborzu Południowym” 
(w obydwu przypadkach ten sam autor 
co w poprzednim projekcie) – sytuacja 
zbliżona. Znaczny udział autora i  śro-
dowiska Żoliborza Południowego w ko-
lejnych etapach realizacji, ale w finale 
„co-złego-to-nie-my”. Przy czym warto 
tu dodać, że kto ma do czynienia z re-
alizacją projektów infrastrukturalnych 
wie, iż usterki są niejako wpisane w te 
procesy. Po to są okresy gwarancyjne, 
by je usuwać. I to jest zasada, której prze-
strzegamy z pełną konsekwencją. Nie 
odżegnujemy się też od odpowiedzialno-
ści w sytuacjach przez nas zawinionych. 
Natomiast twierdzimy, że „Miejsca par-
kingowe na ul. Rydygiera” mają niezbęd-
ne uzgodnienia i spełniają obowiązujące 
normy. Ich atutem jest to, że niepełno-
sprawny wysiada z samochodu bezpo-
średnio na poziomie chodnika. Szko-
da, że malowanie okazało się wadliwe 
(zostanie przez wykonawcę poprawione 
w ramach usuwania usterek).

Obecnie trwa etap składania projek-
tów do budżetu partycypacyjnego na rok 
2019. Na Żoliborzu zgłoszono 89 po-
mysłów. Dowodzi to, że szyderczy pro-
jekt/pamflet „Miejsce upamiętnienia 
nieudolności urzędniczej „Nie-da-sie”, 
zrobione z symbolicznej dykty” nie 
zniechęcił mieszkańców do inicjatywy, 
nie ograniczył ich aktywności i nie osła-
bił wiary w  sens budżetu partycypacyj-
nego. Ogłoszenie bojkotu nie znalazło 
naśladowców - nawet na macierzystym 
osiedlu. Miłe są sygnały odcinające się 
od tego typu zachowań. Dziękujemy 
i zapraszamy do dalszej współpracy.

Andrzej Kawka 
 urząd dzielnicy Żoliborz

Na Żoliborzu zgłoszono 89 pomysłów

Budżet partycypacyjny

Bielany ponownie w czołówce

Mrozy dokuczają nie tylko ludziom, 
mają także zły wpływ na samochody. 
Widok samochodów złączonych prze-
wodami lub samochodu pchanego przez 
grupkę osób staje się coraz częstszy. Jed-
ną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych 
w zimie jest niewłaściwe przygotowanie 
pojazdu do sezonu zimowego oraz brak 
znajomości postępowania na wypadek 
unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia 
podczas podróży.

Aby bezpiecznie podróżować 
zimą sprawdź wcześniej następują-
ce elementy twojego samochodu: aku-
mulator, płyn chłodzący, wycieraczki 
i płyn do spryskiwania szyb, układ za-
płonowy, oświetlenie pojazdu, świa-
tła awaryjne, układ wydechowy, układ 
ogrzewania, hamulce oraz poziom oleju. 
Zimą musisz mieć zimowe opony, ale 
upewnij się, czy mają odpowiedni bieżnik. 
Uniwersalne opony zimowe zazwyczaj 
nadają się do większości warunków zi-
mowych. Jednakże przepisy w niektórych 
krajach wymagają stosowania opon z łań-
cuchami lub opon śniegowych z kolcami.

Jeśli planujesz dłuższą podróż: 
miej przygotowaną skrobaczkę do szyb, 
utrzymuj co najmniej połowę pojemności 
zbiornika paliwa w czasie zimy; starannie 
planuj trasę podróży; słuchaj komunika-
tów radiowych o aktualnych warunkach 
drogowych; podróżuj w ciągu dnia i jeśli 
to możliwe, w towarzystwie przynajmniej 
jednej osoby; w czasie burzy śnieżnej 
staraj się korzystać z komunikacji pu-
blicznej; ubieraj się ciepło, a najlepiej 
noś odzież wielowarstwową, lekko do-
pasowaną; na czas dłuższej podróży 
przygotuj wysokoenergetyczne, suche 
pożywienie oraz kilka butelek wody. 
Pamiętaj by mieć w samochodzie: mi-
gające światło przenośne z zapasowymi 
bateriami; apteczkę pierwszej pomocy 
oraz niezbędne leki; śpiwór lub koc; tor-
by plastikowe (do celów sanitarnych); 

zapałki; małą łopatkę – saperkę; pod-
ręczne narzędzia – szczypce uniwersalne, 
klucz nastawny, śrubokręt itp.; przewody 
do rozruchu silnika; łańcuchy lub siatki 
na opony.

Jeśli utknąłeś w drodze: pozostań 
w samochodzie; nie szukaj sam pomocy, 
chyba, że pomoc jest widoczna w odle-
głości 100 m; umocuj na antenie lub da-
chu samochodu jaskrawą część ubrania 
(najlepiej koloru czerwonego) tak, aby 
widoczna była dla ratowników; użyj 
wszelkich dostępnych środków do popra-
wienia izolacji samochodu; uruchamiaj 
silnik co godzinę na 10 minut. W czasie 
pracy silnika włącz ogrzewanie oraz ze-
wnętrzne światła samochodu; zachowaj 
ostrożność z uwagi na trujące działa-
nie tlenku węgla w spalinach; utrzymuj 
rurę wydechową wolną od śniegu oraz 
dla wentylacji lekko uchyl okna; zwra-
caj uwagę na oznaki odmrożeń lub wy-
chłodzenia organizmu; wykonuj lekkie 
ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi; 
od czasu do czasu klaskaj w dłonie, wy-
konuj wymachy ramionami; staraj się nie 
przebywać w jednej pozycji zbyt długo; 
jeśli w samochodzie jest więcej niż jedna 
osoba, należy spać kolejno, na zmianę; 
unikaj zbędnego lub nadmiernego wysił-
ku. Zimne otoczenie powoduje dodatko-
we obciążenie dla serca.

Bądź przygotowany na wystąpienie 
śnieżyc, zawiei i zamieci!

W czasie intensywnych opadów 
pozostań w domu. Jeżeli musisz wyjść 
na zewnątrz ubierz się w ciepłą odzież 
wielowarstwową i powiadom kogokol-
wiek o docelowym miejscu podróży 
oraz o przewidywanym czasie dotarcia 
na miejsce przeznaczenia. Zachowaj 
ostrożność poruszając się po zaśnieżo-
nym i oblodzonym terenie, zwróć uwa-
gę na zwisające sople, zwały śniegu 
na dachach budynków, itp.

ew/kz/ na podst. mat. KGP

Policja ostrzega

Nie daj się zaskoczyć!
Mróz,  opady  śniegu,  zaspy  i  śliska nawierzchnia,  to  tylko niektóre 
utrudnienia,  z  jakimi  spotykają  się  kierowcy  poruszający  się  po 
drogach  zimą.  Brak  świadomości  takich  zagrożeń  lub  beztroska 
kierowców często doprowadza do niepotrzebnych kłopotów, a nawet 
nieszczęść na drodze. Policjanci podpowiadają  jak przygotować się 
do podróżowania zimą.

TWÓJ JUBILER Z OCHOTY
 Oferuje:
 * Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta
 * Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje
 *  Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności  

– nowe korzystne warunki
 Pracownia Artystyczna Cezary Kania
 ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej)
 tel. 22 822-02-60
 Czynne: 800–1600 – dni powszednie
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KUP ZAMIAST
WYNAJMOWAĆ
Rata kredytu za kawalerkę
już od

Prezentowane wyliczenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta w rozumie-
niu przepisów kodeksu cywilnego, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. 
Przedstawiona wysokość raty kredytu ma charakter wyłącznie przykładowy i uzależniona jest od oferty i decyzji 
kredytowej danego banku opartą na analizie indywidualnej sytuacji Klienta.
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Były lata, gdy w warszawskim 
schronisku dla bezdomnych zwierząt 
przebywało prawie 2500 psów i 150 
kotów. Dziś liczba ich spadła o prawie 
70 proc. i jest jedynie 700 psów i 38 
kotów. Wszystko przez to, że zwie-
rzęta wyszły do ludzi, prowadzane 
są na miejskie festyny, m.in. na Agry-
koli, czy pokazy mody. Są fotogenicz-
ne, więc „wpadają” w obiektyw fo-
toamatorom i wolontariuszom. Dzięki 
takiej promocji i edukacji podwoiła się 
liczba adopcji, która stała się modna. 

Związany ze schroniskiem od 15 lat 
dyrektor Henryk Strzelczyk przyznał, 
że chciałby doczekać, aby bezdom-
nych zwierząt nie było tu wcale. Wtedy 
np. obiekt ten mógłby nadal im słu-
żyć np. jako hotel. W ostatnich latach 
placówka przy ul. Przy Skraju wiele 
zyskała. Oprócz poprawy warunków 
bytowania zwierząt, m.in. dzięki sąsia-
dom z lotniska powstał dla nich park. 
Z 70 do 270 wzrosła też liczba wolon-
tariuszy wspomagających tutejszych 
pracowników i lekarzy weterynarii. 
Są niczym terapeuci. Z sercem spra-
wują opiekę i wiele czasu poświęcają 
na wyprowadzanie psów.

W czasie styczniowej gali dziękując 
wszystkim za pomoc H. Strzelczyk nie 
ukrywał, że te sukcesy nie byłyby moż-
liwe bez wsparcia, jakiego udzielają 
jego placówce władze miasta, warsza-
wiacy, przedsiębiorcy i ludzie różnych 
branż.

Wyrazem szczególnej wdzięcz-
ności stało się wręczenie najbardziej 
zasłużonym w ub. roku laureatom 

11statuetek „Przyjaciel Schroniska 
na Paluchu”.

W gronie wyróżnionych znaleźli 
się przedstawiciele Portów Lotniczych, 
Carrefour Polska, TVP 3 Warszawa, 
firmy Dolina Noteci, Federacji Kic-
boxingu DSF Kicboxing Challenge 
oraz magazynów Dog & Sport, 4Łapy, 
Kocie Sprawy. Byli wśród nich tak-
że znani miłośnicy zwierząt: Dorota 
Sumińska, która chciałaby, aby każde 
zwierzę znalazło ciepły dom, chary-
tatywnie prowadzący imprezę Maciej 
Orłoś, a także Kasia Moś, głosząca 

„Przywiąż psa do siebie, nie do budy”. 
Jej występ oraz laserowe pokazy zespo-
łu MultiVisual uświetniły uroczystość.

Na galę w Okęckiej Sali Widowi-
skowej oprócz grona szacownych gości 
z wiceprezydentem Warszawy Michałem 
Olszewskim na czele, licznie przybyli 
pracownicy schroniska i wolontariusze 
ze swymi czworonożnymi podopieczny-
mi. Wszystkie psy, m.in. Amigo, Bunia, 
Orion, Zuza, Maniuś, godnie się prezen-
towały i zapraszały: Przyjdź na Palucha, 
pokochaj, adoptuj! Także staruszka.

 (PON)

Chcesz pomóc psom ze schroniska? 
Wesprzyj akcję Adoptuj Warszawiaka! 
•  wpadnij do Parku Szczęśliwickiego 

24 lutego między 13:00 a 15:00, spo-
tkasz tam wolontariuszy z psami; 

• z rób sobie selfie z jednym z naszych 
psiaków;

•  wstaw zdjęcie na social media i od-
bierz upominek; 

• pomóż nam szerzyć ideę adopcji!

O Akcji Adoptuj Warszawiaka
Rusza 4. edycja akcji Adoptuj War-

szawiaka. Po raz kolejny nasze psy po-
jawią się w charakterystycznych miej-
scach Warszawy, podczas wydarzeń 
kulturalnych, imprez czy weekendowe-
go leniuchowania na plaży. Wspólnie 
z warszawiakami będziemy szukać im 
nowych, kochających domów.

Po co to wszystko?
•  aby docierać do osób, które nigdy nie 

pojawiłyby się w schronisku; 
•  aby obalać mity na temat zwierząt ze 

schroniska; 
•  aby lepiej poznawać nasze psy – 

sprawdzać, jak radzą sobie w mieście, 
jak podróżują samochodem, jak czują 
się w tłumie; 

•  aby szukać dla nich najlepszych do-
mów na świecie.

Za nami już trzy edycje akcji, dzięki 
której setki psów zalazło domy. Zachę-
camy wszystkich do udziału, bądźcie 
z nami na wydarzeniu facebookowym 
i w realu 

Podczas „Adoptuj Warszawiaka” 
fotografujemy i filmujemy nasze psy. 
Z najlepszych ujęć powstają plakaty, 
ulotki oraz billboardy promujące schro-
nisko. 

Chcesz nam pomóc? 
Znasz ciekawe miejsca w Warsza-

wie, gdzie moglibyśmy pojawić się 
z naszymi psami? 

A może chcesz podzielić się swo-
im talentem i fotografować nasze psy 
w miejskiej scenerii? 

Napisz do nas! 
Na zgłoszenia i pomysły czekamy 

pod adresem 
promocja@paluch.org.pl

Każda osoba odbierająca psa 
z „Palucha” otrzyma specjalny porad-
nik poadopcyjny – książeczkę, w któ-
rej znajdzie praktyczne wskazówki. 
Książeczka powstała dzięki współ-
pracy pracowników i wolontariuszy 
z „Palucha”. W publikacji zostały 
poruszone najważniejsze zagadnienia 
dotyczące opieki nad psem. Adop-
tujący będzie mógł dowiedzieć się 
m.in. jak powinny wyglądać pierw-
sze dni zwierzaka w nowym domu, 

jak uczyć psa czystości, spokojnego 
zostawania samemu w mieszkaniu, 
przychodzenia na zawołanie, grzecz-
nego chodzenia na smyczy czy mi-
jania się z innymi psami. Osobny 
rozdział poświęcony został „sygna-
łom uspokajanym”, czyli sposobom, 
na jakie psy próbują komunikować 
się z innymi czworonogami i z ludź-
mi. Poradnik porusza także kwestię 
budowania relacji psa z dzieckiem, 
porady weterynaryjne i żywieniowe. 

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 momen-
tu powrotu do boksu, trzeba nie lada 
sprytu żeby zająć go zabawką lub przy-
smakiem i opuścić boks bez niego :)

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

 „Ochota na kota”, czyli 
kolejne szanse na adopcję
– Dla osób, które twierdziły, 

że do schroniska mają „za daleko” uru-
chomiliśmy wirtualną wycieczkę. Teraz 
idziemy o krok dalej. Jeszcze bardziej 
przybliżamy „Paluch” mieszkańcom 

i to dosłownie. Już wkrótce udostęp-
nimy im filię jednostki, która działać 
będzie pod nazwą „Ochota na kota” 
– mówi Michał Olszewski, wiceprezy-
dent m.st. Warszawy.

– Ten pomysł od razu nam się spodo-
bał. Wierzę, że otwierając punkt przy 

ul. Grójeckiej, jednocześnie otwieramy 
kotom, ale też pozostałym zwierzętom 
z „Palucha” drzwi do serc warszawia-
ków. Ochota to kocia dzielnica, nie wy-
obrażam sobie, że to miejsce mogłoby 
powstać gdzie indziej – mówi Katarzyna 
Łęgiewicz, burmistrz dzielnicy Ochota.

W pawilonie handlowym przy 
ul. Grójeckiej 79 (w pobliżu skrzy-
żowania z ul. Banacha i ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920), już za około czte-
ry miesiące rozpocznie działanie filia 
stołecznego Schroniska „Na Paluchu”. 
W punkcie „Ochota na kota” zamieszka 

około 20 kocurów i kotek, które będą 
ambasadorami idei adopcji.

– Koty, które tu trafią niewątpli-
wie zyskają szansę na szybszą adopcję, 
jednakże będą też miały swoje zadanie. 
Chcemy, aby sygnalizowały warszawia-
kom, że w naszym schronisku na nowe 
domy wciąż czekają dziesiątki ich to-
warzyszy. Z pomocą naszej filii jeszcze 
mocniej postawimy na edukację i pro-
mocję – uzupełnia dyrektor Schroniska 
„Na Paluchu”, Henryk Strzelczyk.

– Po raz kolejny zwierzęta z „Pa-
lucha” zbliżają się do warszawiaków. 
Wcześniej były to akcje promocyjne 
w plenerze, a teraz koty będą miały 
swoje stałe miejsce na Ochocie. W ten 
sposób nieustannie będą przypominać, 
że wszystkie „zwierzaki warszawiaki” 
zasługują na szczęśliwy dom – mówi 
Aleksandra Gajewska, radna i wice-
przewodnicząca komisji ochrony śro-
dowiska Rady Warszawy.

– Sama jestem wolontariuszką 
„Na Paluchu” dlatego z tym więk-
szą radością przyjęłam informację, 
że to właśnie na Ochocie powstanie 
tak wyjątkowy punkt adopcyjny. Li-
czę, że dzięki niemu mieszkańcy, nie 
tylko naszej dzielnicy, jeszcze bardziej 
zwrócą uwagę na problem bezdomno-
ści zwierząt – mówi Dorota Stegienka, 
radna Ochoty.

Większa część ochockiego domu 
kota zostanie przeszklona, tak by od-
wiedzający to miejsce mogli swobod-
nie przyglądać się podopiecznym 
schroniska. 

W punkcie działać będzie również 
punkt adopcyjno-informacyjny, gdzie 
warszawiacy będą mogli uzyskać 
wszystkie informacje związane z przy-
garnięciem zwierząt z „Palucha”.

We Włochach

Mniej zwierząt „Na Paluchu” 
Adoptuj Warszawiaka! 

Poradnik poadopcyjny

Reno szuka domu

Nowe wyzwania przed schroniskiem

Ochota na kota 
„Ochota na kota” – pod taką nazwą już niedługo zacznie funkcjono-
wać filia stołecznego Schroniska „Na Paluchu” przy ul. Grójeckiej 
79, w której zamieszka 20 kotów.
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Stowarzyszenie Dziennikarzy Po-
dróżników Globtroter na pierwsze 
w br. spotkanie zaprosiło przedstawi-
cieli Lubelskiej Regionalnej Organiza-
cji Turystycznej, aby przedstawili Lu-
belszczyznę i jej atrakcje turystyczne. 

A wiadomo, że pod tym względem 
region ten należy do najciekawszych 
w kraju. I chociaż chyba przez wszyst-
kich uczestników wieczoru przynaj-
mniej w jakimś stopniu znany, bo trud-
no sobie wyobrazić, aby dziennikarze 

turystyczni nigdy nie byli w Lublinie, 
Kazimierzu Dolnym czy Zamościu, 
to wartych poznania miejsc i atrakcji 
jest tam o wiele więcej. Przedstawiła 
je, w bardzo ciekawej, przygotowanej 

przez siebie multimedialnej prezentacji, 
wiceprezes i dyrektor biura Lubelskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
Dorota Lachowska.

Przypominając nie tylko najbardziej 
popularne miejscowości i miejsca re-
gionu, ale także inne atrakcyjne, mało 
znane, lub pod innymi nazwami. Ile 
osób, poza może uczestnikami słyn-
nych aukcji koni arabskich w Janowie 
Podlaskim wie np., że stadnina ta znaj-
duje się w miejscowości Wygoda? Czy 
byli w Parchatce, Celejowie, Sulowie, 
Batorzu, Bobliwiu, Justynówce czy 
Jacni?  A to tylko przykłady miejsco-
wości, które z różnych powodów warto 
tam odwiedzić. Lub o licznych impre-
zach kulturalnych – także transgranicz-
nych, plenerach artystycznych, spor-
towych, nie mówiąc już o smacznych 
potrawach regionalnych?

Prezentację rozpoczęła informacja, 
że po zakończeniu remontu linii kole-
jowej, Lublin „zbliży się” do Warsza-
wy, gdyż w 2020 roku podróż na tej 

trasie trwać będzie zaledwie 1,5 go-
dziny. Stolica województwa ma też 
lotnisko, z którego jednak samoloty nie 
latają do stolicy kraju. Zaś 350-tysięcz-
ny Lublin jest największym miastem 
i ośrodkiem akademickim, w którym 
co 10. mieszkaniec jest studentem, 
po wschodniej stronie Wisły. Przy czym 
od stuleci wielokulturowym, z niezwy-
kłym klimatem i licznymi atrakcjami. 

Takimi jak kaplica Trójcy Świę-
tej na lubelskim zamku, z rusko-bi-

zantyjskimi freskami o tematyce bi-
blijnej z czasów Władysława Jagiełły, 
Donżonem, Bramą Krakowską, Wieżą 
Trynitarską, kompleksem klasztornym 
dominikanów, archikatedrą i paro-

ma innymi. Zaś poza miastem dużym 
skansenem – Muzeum Wsi Lubelskiej. 
W Lublinie organizowane są też różne 
wydarzenia kulturalne, m.in. Carnaval 
Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, 
festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultury 
czy Europejski Festiwal Smaku. Miasto 
ma różnorodną i bogatą bazę noclego-
wa i gastronomiczną, a także specjalną 
ofertę dla rodzin z dziećmi. Dorota La-
chowska wspomniała też o Lubelskiej 
Karcie Turystycznej.

Prezentację atrakcji turystycznych 
Lubelszczyzny prelegentka podzieliła 
na główne ich działy. W kulturowej 
mówiła nie tylko o stolicy wojewódz-
twa, ale również o wyjątkowym, rene-
sansowym, wpisanym na Listę Dzie-
dzictwa UNESCO Zamościu. O takich 
tamtejszych zabytkach jak Rynek Wiel-
ki oraz cały zespół ulic i uliczek dooko-
ła niego. A także innych zamojskich 
zabytkach, ale i licznych inwestycjach 
związanych z uatrakcyjnieniem go-
ściom pobytu w tym mieście. Podobnie 

o Kazimierzu Dolnym i tamtejszych 
imprezach kulturalnych. 

Krócej o Krainie Lessowych Wą-
wozów, uzdrowisku Nałęczów, Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce, stad-
ninie koło Janowa Podlaskiego, a także 
o bogatej ofercie lubelskich gospo-
darstw agroturystycznych. Wśród in-
nych tematów znalazła się bardzo waż-
na na historycznej i turystycznej ma-
pie regionu kultura żydowska. Z taką 
ocalałą z Holokaustu spuścizną, jak 
jesziwa Chachmej z niedawno powsta-
łym 4* hotelem Ilan w dawnej szkole 
rabinackiej, z mykwą, prowadzonym 
przez gminę żydowską oraz o Ośrodku 
Brama Grodzka – Teatr NN. 

O  innych miastach, o synagogach 
w Zamościu, Szczebrzeszynie i Wło-
dawie. No i Państwowym Muzeum 
na Majdanku oraz muzeach w byłych 
niemieckich obozach zagłady naszych 
przedwojennych żydowskich współo-
bywateli w Bełżcu i Sobiborze. Bar-
dzo ciekawe okazały się też informacje 
o turystycznej marce wielokulturowy 
nurt Bugu i jej partnerach: Fundacji 
Latająca Ryba – Land Art Festiwal, 
Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie, 
Zamku w Janowie Podlaskim, Uroczy-
sku Zaborek, Monasterze św. Onufrego 
w Jabłecznej, Sanktuarium MB Ko-
deńskiej w Kodniu i cerkwi św. Nikity 
Męczennika w Kostomłotach.

W prezentacji znalazło się miejsce 
również dla pozostałych rodzajów tury-
styki. Najobszerniej przedstawiona zo-
stała przyrodnicza, ale Lubelszczyzna 
to przecież transgraniczna kraina jezior, 
bagien i lasów, czyli Polesie lubelskie 
i tamtejszy Park Narodowy. A także 
Roztocze z Roztoczańskim PN i tam-
tejszą bogatą ofertą edukacyjną oraz 
urokliwymi miasteczkami, m.in. Zwie-
rzyńcem, Krasnobrodem, Szczebrze-
szynem, Józefowem, Suścem i Toma-
szowem Lubelskim. Turystyka aktywna 
to kolarstwo, z najdłuższym w Polsce, 
blisko 2000 km, Wschodnim Szlakiem 
Rowerowym Green Velo, przebiega-
jącym na Lubelszczyźnie od Szumów 
Tanwi do Janowa Podlaskiego. A także 
spływy kajakowe po Bugu, Wiśle, Wie-
przu i Tanwi. 

Sporym zaskoczeniem dla wie-
lu uczestników spotkania okazała się 
natomiast informacja o licznych sto-

kach narciarskich zarówno w stolicy 
województwa, jak i kilkunastu innych 
miejscowościach. Przykładami turysty-
ki transgranicznej są: Polesie, rzeka 

Bug oraz Centralny Szlak Rowero-
wy Roztocza, który rozciąga się aż 
po  Lwów, a miasta: Lublin, Zamość 
i leżący na Ukrainie Lwów zwiedzane 
są kompleksowo. 

Obecnie polscy turyści mogą też 
zwiedzać bez wiz białoruski Brześć 
oraz – przypomnę, chociaż to już nie 
Lubelszczyzna – Grodno i białoruską 
część Puszczy Białowieskiej. A przy-
latując do Mińska samolotem, przez 
5 dni także inne miejsca na Białorusi. 
W ramach turystyki  transgranicznej 
organizowane są też Europejskie Dni 
Dobrosąsiedztwa. Lubelszczyzna ofe-
ruje gościom również wiele ciekawych 
produktów i wyrobów oraz regionalną 
kuchnię. Najbardziej znane są piero-

gi lubelskie, które mają nawet swoje 
doroczne święto w ramach Ogólno-
polskiego Festynu „W Krainie Piero-
gów”  w Bychawie. No i gryczaki z Fe-

stiwalem Kaszy „Gryczaki”. A to prze-
cież nie jedyne tamtejsze przysmaki. 
Przypomnę znakomite lubelskie miody 
pitne oraz niezłe piwa. 

Prezentację Lubelszczyzny zakoń-
czyła informacja o tamtejszej turystyce 
medycznej. Klastrze Medycyny Lu-
belskiej, ośrodkach Spa & Wellness 
w Lublinie i na Zamku w Janowie Pod-
laskim. I, oczywiście, o dwu uzdrowi-
skach. Szeroko znanym w Nałęczowie 
i nieco mniej w Krasnobrodzie. 

Więcej na temat Lubelszczyzny i jej 
atrakcji turystycznych znaleźć można 
na: www.lubelskietravel.pl; www.lu-
blintravel.pl i www.lrot.pl.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Zaproszenie na Lubelszczyznę 

Kazimierz Dolny, rynek i kościół

Nałęcżów – Park zdrojowy

Pałac w Kozłówce od strony parku

Panorama Lublina

Brama Krakowska w Lublinie
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– Nie ma zgody na podgrzewanie at-
mosfery strachu wobec uchodźców oraz 
akceptację aktów agresji, także wobec 
cudzoziemców mieszkających już w sto-
licy. Naszym obowiązkiem nie jest sta-
wianie murów, tylko budowanie mostów. 
Mamy nadzieję, że kampania wzbudzi 
większą empatię i chęć włączenia się 
w pomoc najbardziej potrzebującym – 

mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent stolicy.

O tym jaka duża jest skala nienawi-
ści wobec uchodźców mogą świadczyć 
zarejestrowane w 2017 roku w stolicy 
zdarzenia, oto kilka z nich:
–  wolska policja zatrzymała grupę męż-

czyzn, którzy pobili obywatela Mali;
–  trzech mężczyzn zaczepiało i groziło 

Hindusce w autobusie linii N44; 
–  przez kilka miesięcy nieznani sprawcy 

demolowali kawiarnię pewnego Irań-
czyka i wysyłali listy z pogróżkami; 

–  na Mokotowie para Ukraińców została 
pobita, a następnie spryskana gazem 
łzawiącym przez przechodzącego 
obok mężczyznę; 

–  Etiopczyk Salomonem Demissie 
został zaatakowany przed blokiem, 
w którym mieszka na warszawskich 
Bielanach; 

–  23-letni student z Indii został pobity 
w autobusie w Wawrze; 

–  mężczyzna greckiego pochodzenia 
został zaatakowany w autobusie linii 
109.

Kształtowanie pozytywnych postaw 
wobec uchodźców oraz zwiększenie 
wiedzy warszawiaków i warszawianek 
na temat uchodźctwa, to główne cele 
kampanii. W oparciu o cztery hasła, bo-
haterowie – mieszkańcy Warszawy – 
przekonują, że nie boją się uchodźców. 
Co jest niezwykle ważne, z uwagi na ro-
snącą nieufność i obawę Polaków przed 
napływem uchodźców do naszego kraju. 

W kampanii biorą udział: Halina, 
uczestniczka Powstania Warszawskie-
go, dwukrotnie odznaczona Krzyżem 
Walecznych, dziś jednoznacznie wypo-

wiada się „Warszawiacy się nie boją po-
magać uchodźcom”, Rafał, motorniczy 
warszawskich tramwajów, który pod-
czas swojej pracy pomagał zaatakowa-
nym imigrantom, Marta i Piotr, młodzi 
warszawscy przedsiębiorcy pracujący 
na co dzień we własnej stolarni, któ-
rych córeczki chodzą z dziećmi imi-
granckimi do przedszkola, Natan, który 

ucząc się w Akademii Sztuk Pięknych, 
na co dzień obcuje z wieloma cudzo-
ziemcami. – Wszyscy jesteśmy ludźmi, 
powinniśmy sobie pomagać. Nie może-
my się godzić z falą nienawiści, która 
jest skierowana w stronę osób, które 
zostały zmuszone do porzucenia swoje-
go domu i muszą szukać szczęścia w zu-
pełnie nowym otoczeniu.  Nie możemy 
być tchórzami i udawać, że nie widzimy 
tego co się dzieje – odpowiedziała pani 
Marta na pytanie, dlaczego zdecydowała 
się zostać bohaterką spotu promującego 
kampanię.

Wspólne powiedzenie przez boha-
terów kampanii słów „Nie boję się” 
ma być wyrazem powszechnej odwagi 
i opowiedzeniem się za wartościami so-
lidarności i humanitaryzmu. Kampania 
jest odpowiedzią na narastającą falę nie-
ufności wobec cudzoziemców w War-
szawie, szczególnie wobec uchodźców, 
przejawiająca się wzrostem aktów 
agresji. Założenia do kampanii zostały 
wypracowane z warszawskimi organiza-
cjami pozarządowymi zajmującymi się 
pracą na rzecz uchodźców. 

– Kampania będzie prowadzona 
w Warszawie do 4 marca br., z wykorzy-
staniem 30-sekundowego spotu prezen-
towanego na monitorach w komunikacji 
miejskiej oraz grafik prezentowanych 
na nośnikach zewnętrznych. Wydru-
kowane plakaty trafią także do ponad 
900 warszawskich szkół, instytucji kul-
tury i ośrodków sportu. Chcemy, aby 
ta kampania była widoczna i stała się 
przyczynkiem do rozmowy o sytuacji 
uchodźców w naszym społeczeństwie – 
mówi Karolina Malczyk, wicedyrektor 

Centrum Komunikacji Społecznej.
W ramach kampanii została uru-

chomiona strona internetowa, któ-
ra zawiera podstawowe informacje 
o uchodźcach i cudzoziemcach w War-
szawie oraz wsparciu miasta. Jej waż-
nym elementem jest baza kontaktowa 
organizacji pozarządowych lub miej-
skich udzielających wsparcia uchodź-

com. Na stronie znajdują się scenariu-
sze lekcji oraz informacje, które mogą 
być pomocne dla nauczycieli, którzy 
chcą w szkołach prowadzić lekcje doty-
czące wielokulturowości, uchodźctwa 
i migracji. 

Warszawa stawia na edukację 
wielokulturową

Warto przypomnieć, że w warszaw-
skich szkołach od 11 lat realizujemy 
projekty z zakresu edukacji międzykul-
turowej, powiązanej z zagadnieniami 
uchodźców. 

W ramach zadania „Młodzi oby-
watele Warszawy” realizowane są pro-
gramy wychowawcze mające na celu 
przeciwdziałanie powstawaniu konflik-
tów w różnych środowiskach, kształto-
wanie postawy tolerancji oraz otwarto-
ści na ludzi pochodzących z różnych 
środowisk. 

W ramach zadania „Młodzi warsza-
wiacy innym mieszkańcom” realizuje-
my działania mające na celu integrację 
dzieci cudzoziemskich, dzieci uchodź-
ców i z mniejszości narodowych. 
W ciągu 11 lat na projekty rozwijające 
postawy otwartości, poszanowania de-
mokracji, przeciwdziałające ksenofo-
bii, rasizmowi, nietolerancji i budujące 
przestrzeń dialogu Warszawa przezna-
czyła 2,3 mln zł. W tym roku szkolnych 
przeznaczymy na ten cel 600 tys. zł. 

Na stronie Biura Edukacji dostęp-
ne są scenariusze lekcji poświęcone 
akceptacji różnorodności w społeczno-
ści lokalnej. Scenariusze mogą służyć 
również nauczycielom z innych miast 
Polski. 

Działania solidarnościowe 
Warszawa i jej mieszkańcy nie po-

zostali obojętni na międzynarodowy 
apel o pomoc i włączyli się aktywnie 
w finansowe wsparcie dla Aleppo, 
gdzie tysiące ludzi pozostaje bez dachu 
nad głową. Mieszkańcy stolicy wsparli 
zbiórkę pieniędzy do puszek podczas 
spektakli, koncertów charytatywnych 
czy wydarzeń sportowych organizo-
wanych przez stołeczne instytucje 
kultury. Również instytucje wyraziły 
solidarność z ofiarami wojny domowej 
w Syrii przekazując dochody z wybra-
nych wydarzeń. Do tej pory udało się 
zebrać blisko milion złotych. Środki te 
zostaną przeznaczone m.in. na pomoc 
żywnościową dla rodzin, rozbudowę 
szkół, budowę bibliotek,  stypendia 
dla studentów. Warszawa pomagała 
również wcześniej innych uczniom 
i szkołom ze świata, których dotknęły 
wojny. Takim przykładem było przyję-
cie w lutym 2009 roku grupy 120 dzieci 
z Gruzji, z terenów na które najechały 
wojska rosyjskie. Dzieci te miały za-
pewniony 3-tygodniowy pobyt wypo-
czynkowo-rehabilitacyjny w Mielnie 
nad Bałtykiem .

Warszawa w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat (2008-2018) wsparła uczniów 
pokrzywdzonych przez wojny (Gruzja 
– Syria – Ukraina).

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

W mieście funkcjonuje Komi-
sja Dialogu Społecznego ds. Cudzo-
ziemców tworzona przez ponad 30 
organizacji pozarządowych oraz m.st. 
Warszawę. Jest to gremium inicjatyw-
no-doradcze współpracujące ze sobą 
w celu wypracowywania rozwiązań 
służących wsparciu i integracji cudzo-
ziemców mieszkających w Warsza-
wie. Miasto poprzez udzielenie dotacji 
wspiera organizacje pozarządowe, któ-
re pomagają m.in. w zakresie: porad 
i informacji prawnych dotyczących 
obowiązujących regulacji instytucjo-
nalnych, poradnictwa psychologiczne-
go i pedagogicznego, diagnozowania 
problemów, podejmowania działań 
profilaktycznych, wsparcia rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej, poradnictwa 
międzykulturowego i integracyjnego, 
zawodowego, mediacji międzykulturo-
wych, jak i podnoszenia znajomości 
języka polskiego.

Centrum Wielokulturowe 
w Warszawie 

Pod koniec 2014 roku powstało 
Centrum Wielokulturowe, stanowiące 
platformę współpracy między organi-
zacjami, m.st. Warszawą oraz innymi 
instytucjami zaangażowanymi w ten 
projekt jako partnerzy. Nad koncepcją 
i najważniejszymi zadaniami centrum 
wspólnie pracowali przedstawiciele 
urzędu oraz 30 organizacji pozarządo-
wych, w wyniku czego powstał plan 
priorytetowych działań. Główne obszary 
realizowanych działań to: aktywizacja, 
informacja, kultura i edukacja. Przez 
3 lata zorganizowano tu blisko 1000 
inicjatyw.

Dzieci uchodźców i imigrantów 
w naszych szkołach

Liczba uczniów cudzoziemskich 
w szkołach prowadzonych przez war-
szawski samorząd  w ostatnich latach 
sukcesywnie rośnie (wzrost o około 500 
– 600 uczniów rocznie z 1074 w roku 
2012 do 3437 w roku 2017). Do tego 
dochodzą uczniowie cudzoziemscy 
w szkołach niepublicznych. Główną 
grupę stanowią Ukraińcy.

W Warszawskim Centrum Innowacji 
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zo-
stał uruchomiony punkt kontaktowy oraz 
zespół ds. nauczania dzieci cudzoziem-
skich i reemigrantów w warszawskich 
szkołach. Celem punktu i zespołu jest 
pomoc nauczycielom i dyrektorom szkół, 
w których uczą się dzieci cudzoziemskie, 
w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak 
też reemigrujące dzieci polskie. 

Na terenie m.st. Warszawy reali-
zatorem zadania dotyczącego Integra-
cji cudzoziemców jest Warszawskie 
Centrum Pomocy Rodzinie. Celem 
udzielanej przez WCPR pomocy jest 
zapewnienie wsparcia w początkowym 
okresie adaptacji uchodźców i osób ob-
jętych ochroną uzupełniającą do warun-
ków życia w Polsce oraz rozpoczęcia 
samodzielnego życia. Podstawową rolą 
WCPR w realizacji tego zadania jest 
rozpoznanie bieżącej sytuacji cudzo-
ziemca, określenie jego potrzeb oraz za-
pewnienie adekwatnej pomocy. Narzę-
dziem temu służącym jest indywidualny 
program integracji, który jest pisem-
ną umową między osobą korzystająca 
z pomocy, a centrum pomocy rodzinie. 
Umowa ta określa wzajemne zobowią-
zania oraz sposób współdziałania. Czas 
trwania programu integracyjnego nie 
może przekraczać 12 miesięcy. Jego 
celem jest zapewnienie wsparcia w po-
czątkowym okresie adaptacji uchodź-
ców i osób objętych ochroną.

* * *Jeszcze w połowie 2014 roku, kiedy 
Polacy po raz pierwszy usłyszeli o po-
trzebie udzielenia pomocy uchodźcom, 
zdecydowana większość z nich zareago-
wała pozytywnie. W sondażu CBOS, aż 
72 proc. osób zadeklarowało poparcie 
dla przyjmowania uchodźców z krajów 
objętych konfliktami zbrojnymi. W lutym 
2016 zaledwie 39 proc. zgłaszało chęć 
pomocy, a w 2017 r. już tylko 27 proc.. 
Niechęć Polaków wobec „innych” 
utożsamiana jest dziś przede wszyst-
kim z muzułmańskimi uchodźcami. 73 
proc. osób badanych przez CBOS była 
nieprzyjaźnie nastawiona wobec muzuł-
manów. Większości islam kojarzył się 
z religią i terroryzmem. Ponad 50 proc. 
badanych przyznało się do tego, że są is-
lamofobami i boją się terroryzmu. Warto 
podkreślić fakt, że muzułmanie stano-
wią bardzo niewielki procent polskiego 
społeczeństwa (szacunkowo od 5000 
do 10000), a 78 proc. badanych wska-
zało, że nie zna żadnego muzułmanina. 
Niewiedza powoduje również, że często 
mylone są pojęcia „uchodźca” z „imi-
grantem”, co sprzyja przemieszczeniu 
negatywnych uczuć z uchodźców na inne 
grupy cudzoziemców przebywających 
w Polsce. 

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 

DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

ZGŁOSZENIA:  
rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Nie odrzucaj póki nie poznasz

Warszawiacy się nie boją
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stem aktów agresji.
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Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Goldoniego 1

w marcu:
•  3 – 4 marca (sobota, niedziela) w godz. 

11.00-17.00 – Jarmark Kazimierski. 
Doroczny kiermasz zapowiadający 
nadejście Świąt Wielkanocnych.

•  3 marca (sobota) godz. 16.00 – Kon-
cert Zespołu Śpiewu Tradycyjnego 
Kuczeryki Wesnianoczka Panionocz-
ka czyli po słowiańsku o wiośnie. 
Wstęp wolny

•  4 marca (niedziela) godz. 17.00 – 
Koncert zespołu Kożuch. Bilety 15 zł

•  7 marca (środa) godz. 18.00 – Mono-
dram Jowity Budnik „Supermenka”. 
Bilety 20 zł

•  11 marca (niedziela) godz. 18.00 – 
Spektakl poetycki w reżyserii i wy-
konaniu Dariusza Jakubowskiego pt. 
„ Kobieta i mężczyzna czyli powiedz 
mi jak mnie kochasz”. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w sekretariacie 
BOK od 05.03. w godz. 9.00 – 17.00

•  14 marca (środa) godz. 18.00 – Spo-
tkanie z podróżnikiem Krzysztofem 
Dworczykiem „Mikronezja – rajskie 
wyspy na końcu świata”. Wstęp wol-
ny

•  18 marca (niedziela) godz. 12.30 – 
Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny” 
spektakl Teatru Dobrego Serca „Em-
manuel”. Bilety 10 zł, przedsprzedaż 
od 13.03

•  24 marca (sobota) godz. 19.00 – Kon-
cert „Odrobina szczęścia w miłości” 
– najpiękniejsze utwory z lat 20 i 30 
XX wieku. Bilety 20 zł, przedsprze-
daż od 20.03

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w marcu:
•  3 marca (sobota) godz. 18.00 – Wer-

nisaż prac Gamida Ibadullayeva. Wy-
stawa czynna do 4 kwietnia. Wstęp 
wolny

•  3 marca (sobota) godz. 19.00 – Ko-
ścielna/Wypych/Ibadullayev – trio 
grające azerbejdżańska muzykę ludo-
wą. Wstęp wolny

•  4 marca (niedziela) godz. 18.00 – Po-
kaz filmu „Jadzia” z 1936 roku. Pre-
lekcje wygłosi Michał Pieńkowski. 
Wstęp wolny

•  7 marca (środa) godz. 10.30 – Koncert 
edukacyjny Filharmonii Narodowej 
dla dzieci „Szalone lata dwudzieste 
– To był bal”. W programie tańce 
z dwudziestolecia międzywojennego, 
muzyczne przeboje kina, charletony, 
tanga a na koniec koncertu bal. Bilety 
4 zł

•  10 marca (sobota) godz. 10.00 – Klub na 
Dziko – Wypalanie mis i łyżek. Warsz-
taty pionierki obozowej i rzemiosła 
polowego w otulinie Kampinowskiego 
Parku Narodowego. Prowadzenie Łu-
kasz Tulej. Koszt 50 zł/jednorazowo. 
Zapisy:info@bok-filia.eu

*10 marca (sobota) godz. 10.30 – Aka-
demia Einsteina – Teatr baniek mydla-
nych. Pokazy i eksperymenty z uży-
ciem płonących baniek, tańczącego 
cista „bańkoladowego” i wulkanów 
mydlanych. Prowadzenie Łukasz Bach. 
Koszt 25 zł/jednorazowo. Zapisy do 8 
marca info@bok-filia.eu

Ogłoszenia drobne
•  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
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Horoskop
od 23 lutego do 10 marca 2018 r

WODNIK (21 I – 19 II)
Przez jakiś czas powinieneś 
skupić swoją uwagę na spra-
wach sercowych. Jeżeli teraz 

nie zajmiesz się problemami w związku, 
ryzykujesz jego rozpad. Przy okazji kil-
ka chwil poświęć również innym bliskim 
– zdaje się, że ostatnio nieco przesadzi-
łeś. Przy gwałtownych zmianach tempe-
ratury uważaj na swoje zdrowie – może 
Cię dopaść grypa. 

RYBY (20 II – 20 III)
Jeśli jesteś aktywna zawodo-
wo, możesz się spodziewać 
sporych sukcesów. Nie tylko 

docenią Cię przełożeni, ale także wyra-
żą to w materialnej postaci. To nie roz-
wiąże całkiem Twoich kłopotów finan-
sowych, ale będzie dobrym początkiem. 
Spożytkowując wynikający z tego dobry 
nastrój, zadbaj o zdrowie: korzystne 
będą długie i dieta. 
 
BARAN (21 III – 20 IV)

W pracy zmiany – trudno 
powiedzieć, czy korzystne. 
Ważniejsze wydają się dla 

Ciebie sprawy domowe i rodzinne. Mę-
czące napięcie spowodowałeś Ty sam. 
Dążąc do osiągnięcia swoich celów, 
stałeś się dla bliskich domowym ter-
rorystą. Nie wymagaj tyle od innych, 
oni również, tak jak Ty, mają prawo do 
błędów. Więcej luzu poprawi atmosferę.

BYK (21 IV – 20 V)
Męczy Cię ciągły brak czasu 
i gonitwa spraw, które już 
dawno powinny być zakoń-

czone. Może dobrze by było skorzystać 
z rad życzliwych osób i zrezygnować 
z części obowiązków? Doba nie jest 
z gumy, Twoje siły również. Może nie 
wszystko musisz robić sam? Czy to brak 
zaufania? Możliwe nieporozumienia 
z finansami w tle. 

BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)
Przed Tobą dobre tygodnie 
w sprawach zawodowych. 
Możesz liczyć na sukces, do-

cenienie i poprawę wizerunku. Postaraj 
się zachować ten stan. Twój organizm 
nie może się już doczekać wiosny i do-
bitnie Ci to pokaże. Może nie obyć 
się bez wizyty u lekarza, ale postaraj 
się też uzupełnić braki witamin. Kiedy 
dojdziesz do siebie, zadbaj o kondycję. 

RAK (22 VI – 22 VII)
Najwyższy czas zająć się 
codziennymi sprawami. 
Nagromadziło się sporo za-

ległości, które mogą uprzykrzyć życie 
i spowodować konflikty z najbliższymi. 
Spokojny czas w pracy pomoże Ci upo-
rać się z tym, co najważniejsze. Tylko 
nic już nie odkładaj na później. Zdrowie 
w normie. Niestety czekają Cię jakieś 
problemy z dalszą rodziną. 
 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Niestety rozwiały się już 
perspektywy poprawy stanu 
materialnego, na które bar-

dzo liczyłeś. Nie załamuj się. Nie czekaj 
na dary losu. Teraz powinieneś zawal-
czyć o swoje. Zarycz jak lew i ruszaj 
do ataku. To akurat świetnie potrafisz, 
prawda? Przezwyciężenie kryzysu przy-
niesie rezultaty. Pociechą będą ciekawe 
spotkania towarzyskie. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Zawsze liczysz tylko na sie-
bie. Teraz bliscy i przyjaciele 
sprawią Ci miłą niespodzian-

kę i staną za Tobą murem. Razem osią-
gniecie więcej niż Ty sama przez cały 
ostatni rok. Jedynym zagrożeniem może 
dla Ciebie być lekceważenie dolegliwo-
ści zdrowotnych. Może dasz się przeko-
nać i czule zajmiesz się sobą i swoim 
zdrowiem?

WAGA (23 IX – 23 X)
Cieszysz się ostatnio sporym 
powodzeniem, ale tak nie bę-
dzie wiecznie. Wypadałoby 

dać też coś od siebie, dla równowagi. 
Inaczej jakaś przykra wiadomość wy-
rwie Cię nagle z nieświadomości. To 
dobry czas, żeby zastanowić się nieco 
nad sobą, popracować nad słabościami 
i wadami. Warto włożyć w to trochę 
wysiłku. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Powinieneś zrobić wszystko, 
żeby nie ulegać emocjom 
w sprawach zawodowych. 

Tylko zachowanie dystansu pozwoli Ci 
przetrwać bez strat i uniknąć kompli-
kacji na przyszłość. Natomiast w uczu-
ciach możesz sobie na to pozwolić. 
Czeka Cię niespodzianka. Może nawet 
spotkasz kogoś, z kim będziesz chciał 
być do końca życia?

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Przed Tobą nawał pracy 
i obowiązków. Żeby im po-
dołać powinieneś starannie 

zaplanować czas i uwzględnić w nim 
swój odpoczynek. Może w najbliższy 
weekend? Ze wszystkim, jak zwykle, 
poradzisz sobie świetnie. Finanse – 
w normie. Zdrowie – możliwe drobne 
niedomagania. Przydałoby Ci się wię-
cej ruchu na świeżym powietrzu.  

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Najbliższe dni będziesz mu-
siał poświęcić na załago-
dzenie konfliktu wśród naj-

bliższych. Niestety, Ty sam przyłożyłeś 
rękę do tej sytuacji. Sensowne będzie 
przyznanie racji innym. Korzystny czas 
w finansach – wykorzystaj to i rozpocz-
nij coś nowego. Zbieraj siły, bo przełom 
zimy i wiosny może być ciężki dla Two-
jego organizmu. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 11 utworzą rozwiązanie.
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Poziomo: 
1) zbrojne ramię organizacji; 7) zapuszczany lub golony; 8) północny „czubek” 
Polski; 9) nie lubisz szarej, wymień na złotą; 10) Andriej A. (1896 - 1948), radziecki 
działacz partyjny i państwowy, generał; 12) zniechęcenie; 14) sztaluga; 16) bogini 
miłości i wojny; 19) żywiołowy podziw; 21) miasto w Niemczech, w Meklemburgii;  
22) jedwabna tkanina o wypukłym wzorze; 23) sadzonka.

Pionowo: 
1) dogrywka; 2) kawaleria; 3) ma złą reputację; 4) sąsiad Ormianina; 5) gwarowo 
o dorożce; 6) żartownisia; 11) pocztowy stempel; 13) utwór literacki naśladujący inne 
dzieło; 15) region w środkowych Włoszech, kolebka państwa rzymskiego; 17) war-
szawska ulica ze Złotą Kaczką; 18) pod nią trafiają pechowcy; 20) glon na galaretę.
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