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W  marcu  br.  zostały  podpisane 
umowy na budowę dwóch przedszkoli, 
przy ul. Przy Agorze 12 i Conrada 10a, 
a teraz na 3. placówkę - przy ul. M. Dą-
browskiej  5a.  Przedszkola  zbudowa-
ne  zostaną  w  technologii  modułowej 
w konstrukcji stalowej i zastąpią istnie-
jące w  tych  lokalizacjach  przedszkola 
wybudowane w latach 70. w technolo-
gii drewnianej, tzw. „ciechanowskie”. 

– Przed nami duże wyzwanie. Po raz 
pierwszy na Bielanach będziemy budo-
wać w systemie modułowym. Ta metoda 
pozwoli nam w bardzo krótkim czasie, 
w porównaniu do metody tradycyjnej, 
wybudować trzy przedszkola. Czas re-
alizacji skraca z 2 lat do ok. 6 miesięcy. 
Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się 
na tę technologię – mówi Tomasz Men-

cina, burmistrz dzielnicy Bielany. Sys-
tem  modułowy  jest  nowy  na  naszym 
rynku,  ale  już  sprawdzony  na  zacho-
dzie i północy Europy. W tym systemie 
z  powodzeniem    budowane  są  m.in. 
biura,  hotele,  szpitale  i  obiekty  edu-
kacyjne. Na popularność  tej  technolo-
gii mają wpływ: krótki czas realizacji, 
mała  uciążliwość w miejscu montażu, 
gdyż na miejsce dostarczane są gotowe 
moduły. Istotnym elementem jest także 
wysoka jakość budynku, który powsta-
je  w  kontrolowanych  warunkach  pro-
dukcyjnych. Nie należy mylić systemu 
modułowego  ze  znanym  do  tej  pory 
w Polsce i słabszym jakościowo syste-
mem kontenerowym.

W nowych przedszkolach nie tylko 
będą  lepsze  warunki,  ale  przybędzie 

również  ok.  200  dodatkowych  miejsc 
dla najmłodszych – w sumie będzie ich 
600. Ponad  to zostaną  także komplek-
sowo  zmodernizowane  place  zabaw 
w tych placówkach.

– Czas zastąpić stare, wysłużone 
placówki nowymi. Będą w nich równie 
dobre warunki, jak placówkach budo-
wanych w tradycyjnej technologii. Po-
nad to technologia modułowa pozwoli 
w przyszłości w dość prosty sposób roz-
budować istniejące przedszkola o nowe 
moduły, jeśli będzie taka potrzeba – 
mówi Artur Wołczacki, wiceburmistrz 
dzielnicy Bielany.

Łączny koszt wszystkich trzech in-
westycji  wynosi  około  31  milionów 
złotych. Inwestycję realizuje firma Cli-
matic.

Marzec  od  19  lat  obchodzony  jest 
jako  międzynarodowy  miesiąc  poezji. 
Jego kulminacją  jest 21 marca - świa-
towy dzień poezji. W  tym roku w ob-
chody tego dnia aktywnie włączyła się 
także  Biblioteka  Publiczna  Dzielnicy 
Żoliborz m.st. Warszawy.

Przez  cały  miesiąc  w  żoliborskich 
placówkach  bibliotecznych  odbywały 
się wydarzenia  poświęcone  literaturze 
tego  typu.  Jedno  z  takich  wydarzeń 
miało miejsce w  pierwszy  dzień wio-
sny, w Wypożyczalni nr 16 przy ul. Sło-
wackiego 19a. Gościem biblioteki była 
Jolanta Kupisz. Autorka z zawodu jest 
ekonomistką,  ale  jej  pasją  jest  pisanie 
wierszy.  Od  niedawna  dzieli  się  nimi 
podczas spotkań autorskich. W swoim 
dorobku ma  ponad  500  stron wierszy. 
Mieszka na Żoliborzu. 

Na  spotkaniu  autorskim  autorka 
przeczytała  wybór  swoich  utworów 
poświęconych  miłości,  radości,  przy-
jaźni,  a  więc  uczuciom  silnie  zwią-
zanym  z  wiosną  -  odradzaniem  się 
przyrody  z  zimowego  letargu,  eksplo-
zją miłosnych uczuć  i  radością  z  każ-
dego  dnia.  Podkładem  użytym  przy 

recytacji utworów był wiosenny wesoły 
ptasi  świergot,  który  doskonale wpro-
wadził  licznie  zgromadzonych  słucha-
czy  w  pierwszy  dzień  najpiękniejszej 
pory roku. Po zaprezentowaniu wierszy 
rozpoczęła  się  dyskusja  poświęcona 
twórczości autorki. Słuchaczy głównie 
zainteresowały  inspiracje  do  poszcze-
gólnych utworów, a także kontekst ich 
napisania.  Twórczość  Jolanty  Kupisz 
doceniono  jako szczególnie bogatą ar-
tystycznie i duchowo.

Wiersze  Jolanty Kupisz,  jak  zwra-
cała uwagę sama autorka, są wynikiem 
głębokiego odkrywania siebie na nowo. 
Są  wędrówką  i  poszukiwaniem  wła-
snego  miejsca  w  świecie.  Stanowią 
ucieczkę od szarego codziennego życia 
w przestrzeń wiosennych impulsów. 

Poetka często podkreśla, że w  jed-
ności myślenia i czucia sercem znajduje 
nieodgadnioną i nawet dla niej niezna-
ną  siłę.  Najlepiej  charakteryzują  ten 
stan  słowa Antoine  de  Saint-Exupéry: 
„A oto mój Sekret. Jest bardzo prosty. 
Dobrze  widzi  się  tylko  sercem.  Naj-
ważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” 

Artur Jemielita

Na Bielanach

Trzecie przedszkole modułowe
We wtorek, 17 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Bielany została podpisana umowa na budowę przedszkola przy ul. 
M. Dąbrowskiej 5a. To już trzecie przedszkole na Bielanach, które zostanie zrealizowane w technologii modułowej. 

Zapraszamy na spacer

Cytadela i okolice

Na Żoliborzu

Wiosna poezji

Niegdyś groźna i złowieszcza, dziś 
oswojona  i  malownicza.  Twierdza 
przez dziesiątki  lat zaboru rosyjskiego 
panująca nad Warszawą. Piękny przy-
kład  XIX-wiecznej  architektury  mili-
tarnej  i  jej  równie  ciekawe  otoczenie. 
Co  prawda  nadal  fragment  twierdzy 
jest zajęty przez wojsko i niedostępny, 
ale  dzięki  otwarciu  Muzeum  Katyń-
skiego  (przy  wejściu  do  którego  spa-
cer zakończymy) można już wchodzić 
przez  Bramę  Nowomiejską,  za  któ-
rą  będziemy  mogli  dostrzec  niektóre 
niewidoczne  wcześniej  zabudowania, 
obecnie oddzielone  jedynie ażurowym 
ogrodzeniem. 

Zapraszam  w  dniu  21  kwietnia 
2018  r.  (sobota)  na  spacer.  Zbiórka  
o godz. 12.00 na rogu ul. Krajewskiego 
i  Wybrzeże  Gdyńskie.  Spacer  potrwa 
ok.  120  minut.  Udział,  jak  zwykle, 
co łaska. 
–  Kto powiedział „przy pierwszym za-
burzeniu  zburzę Warszawę  i  z  pew-
nością nie ja ją odbuduję”?

–  Po  co  Rosjanie  stworzyli  Крепость 
Варшава?

–  Jak wyglądały Fawory  i  co  tu  robili 
pijarzy?

–  Kto zarobił na budowie Cytadeli? 
–  Kto  zbudował  bloki  przy  Krajew-
skiego?

–  Dlaczego powstańcy nie zdobyli Cy-
tadeli?

–  Jak wygląda mur Carnota?
–  Czy  jest  jakiś  tajemniczy  tunel 
i gdzie?

–  Co zostało z rzeki Drny?
–  Dlaczego wybuchła prochownia?
–  Jak  wyglądają  wrota  michajłowskie 
od tyłu?

–  Co się mieściło w X Pawilonie zanim 
stał się więzieniem?

–  Czym była Gwardia Piesza Koronna?
–  Co zostało po starej szubienicy?
–  Do czego służyła kaponiera?

Odpowiedzi  na  te  i  wiele  innych 
pytań znajdziesz już 21.04. 

Zapraszam!

Piotr Wierzbicki
przewodnik warszawski

Podpisanie umowy w bielańskim ratuszu. Od prawej: wiceburmistrz Artur Wołczacki, burmistrz Tomasz Mencina, przewodnicząca komisji oświaty 
Ilona Popławska, naczelnik wydziału infrastruktury Paweł Sondij.
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Oszuści podszywają się pod konsul-
tantów banku ING. Portal niebezpiecz-
nik.pl  poinformował  o  nowym  ataku 
pishingowym na klientów ING Banku. 

Fałszywi  konsultanci  dzwonią 
do rzeczywistych klientów banku ING 
z informacją, że ktoś wykradł ich dane. 
Telefon  od  konsultanta  ma  rzekomo 
na  celu  zabezpieczenie  klienta  przed 
konsekwencjami  kradzieży  danych. 
Aby  to  uczynić,  klient  musi  uwierzy-
telnić  się  wobec  fałszywego  konsul-
tanta i podać wszelkie dane dostępowe 
do konta.

Oszuści  aby wzmóc  emocje  klien-
tów  banku  nie  tylko  przekazują  stre-
sującą informację o kradzieży danych. 
Usiłują  również  przestraszyć  kon-
sekwencjami  tego  wydarzenia,  które 
samo w sobie niestety nie jest niepraw-
dopodobne. Przed straszonym klientem 
banku  roztacza  się dwie perspektywy: 
blokady konta „prokuratorskiej” na 30 
dni. Dla większości osób brak dostępu 
do  środków  na  koncie  przez  miesiąc 

wygląda  katastrofalnie.  Dlatego  fał-
szywy  konsultant  zaproponuje  lepsze 
rozwiązania: blokada „bankowa”. Tyl-
ko w  tym  przypadku  dostęp  do  konta 
będzie nadal możliwy. Aby skorzystać 
z opcji ratunkowej trzeba podczas roz-
mowy  telefonicznej  podać  wszelkie 
dane dostępowe. Nawet login!

Wszystkie  banki  prowadzące  ban-
kowość  internetową  od  lat  ostrze-
gają,  że  podawanie  danych  podczas 
rozmowy  przychodzącej  jest  wielką 
nieostrożnością.  Podkreślają  także, 
że  w  żadnej  sytuacji,  nawet  w  przy-
padku  gdy  to my  inicjujemy  połącze-
nie  na  bankową  infolinię,  konsultanci 
mogą  oczekiwać  od  nas  konkretnych 
danych  umożliwiających  identyfikację 
osobową - natomiast nigdy loginu i ha-
sła do bankowości internetowej.

Tym razem sprytni przestępcy gra-
ją  na  emocjach,  które  mają  wyłączyć 
chłodne myślenie.

(Kurier 365)

Nieprawdziwi  konsultanci

Rada  Bielan  przyjęła  sprawozda-
nie  zarządu  z  wykonania  załącznika 
budżetowego  za  2017  rok.  Plan  do-
chodów po  zmianach  sięgający  ponad 
144  mln  zł  wykonano  w  73,4  proc. 
na  kwotę  blisko  106  mln  zł.  Więk-
szość,  bo  prawie  104 mln  zł  stanowi-
ły  dochody bieżące wykonane w 95,4 
proc. Znacznie gorzej, bo na poziomie 
6  proc.  wypadły  majątkowe.  Zamiast 
35,5  mln  zł  pozyskano  zaledwie  nie-
wiele ponad 2,1 mln zł, gdyż zawiodła 
prowadzona nie przez dzielnicę sprze-
daż nieruchomości gruntowych.

Znacznie  lepsze  było  wykona-
nie  wydatków.  Z  zaplanowanych 
na 480 mln zł bieżących wydatkowano 
ponad  473  mln  zł,  czyli  prawie  98,6 
proc. Wyższe, blisko 100 proc. wyko-
nanie  było w  edukacji  (na  którą  prze-
znaczono najwięcej, bo 247,7 mln zł), 
w  ochronie  zdrowia,  w  pomocy  spo-
łecznej i w kulturze.

Choć ubiegłoroczny budżet nie był 
łatwy,  to Bielany mogą  się  pochwalić 
jednym z najlepszych wykonań sięgają-
cych 99,3 proc. zadań  inwestycyjnych 
w mieście.

Zarządowi  składano  gratulacje 
za to, że udało im się pozyskać dodat-
kowe środki w kwocie ponad 6 mln zł. 
Początkowy  plan  wydatków  majątko-

wych sięgał 34 mln zł, a po zwiększe-
niu – ponad 40 mln zł.Tym samym, jak 
pochwalił  się  burmistrz Tomasz Men-
cina, można powiedzieć, że inwestycje 
wykonano nawet w 118 proc.

Najwięcej,  bo  blisko  15  mln  zł 
wydatkowano  na  zadania  oświatowe. 
Poza  zakupami  dla  placówek  m.in. 
ukończono prace związane z adaptacją 
szkoły  nr  77  przy  ul.  Samogłoski  9 
na  potrzeby  Zespołu  Szkolno-Przed-
szkolnego,  wykonano  modernizację 
budynku i boiska Zespołu Szkół nr 35 
przy ul. Żeromskiego, wyremontowa-
no  boisko  i  zagospodarowano  teren 
Zespołu  Szkół  nr  51  przy  ul.  Staffa, 
wybudowano  place  zabaw  na  terenie 
Gimnazjum  nr  72  przy  ul.  Przyby-
szewskiego, na  terenie Zespołu Szkół 
nr 49 przy ul. Tołstoja, przebudowano 
plac zabaw w Przedszkolu nr 301 przy 
ul.  Staffa,  opracowano  dokumentację 
na budowę nowych budynków przed-
szkoli nr 327 przy ul. Conrada, nr 334 
Przy Agorze  i  na  przebudowę  Przed-
szkola  nr  328  przy  ul.  M.  Dąbrow-
skiej  oraz  na  modernizację  budynku 
Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy 
ul. Lindego.

W gospodarce komunalnej i ochro-
nie  środowiska  ponad  4,1 mln  zł wy-
dano  na  budowę  placów  zabaw  m.in. 

na  terenie  AWF,  w  parku  Kępa  Po-
tocka  koło  słonia,  na  modernizację 
tego przy ul. Dzierżoniowskiej, a także 
na  zamontowanie  monitoringu  placu 
zabaw  na  Młocinach  i  na  doposaże-
nie  stacji  monitoringu  powietrza  przy 
ul. Tołstoja 2 oraz na realizację projek-
tów z budżetu partycypacyjnego. 

Ponadto  1,5  mln  zł  wydatkowano 
na  zakupy  dla  Centrum  Rekreacyjno-
-Sportowego  (m.in.  systemu  elektro-
nicznej  obsługi  klientów),  na  moder-
nizację  siłowni  i  holu  w  kompleksie 
sportowym przy ul. Lindego 20. W 80 
proc. na kwotę blisko 5,4 mln zł z za-
kresu  rzeczowo-finansowego  zrealizo-
wano prace związane z budową żłobka 
na  terenie  Zespołu  Szkół  nr  49  przy 
ul. Tołstoja.                        

Mimo to, krytycznych uwag do in-
westycyjnych sukcesów zarządowi nie 
szczędziła  opozycja.  Doceniając  sta-
rania  przypominano,  że  w  ramach 
zmian budżetowych w ub. roku o parę 
milionów  zmniejszono wydatki  na  in-
westycje.  Wytknięto  też,  że  wysokie 
wykonanie planu wynika z dołączenia 
wydatków nie wygasających w kwocie 
ponad 4,7 mln zł.

(PON)

W ostatnim czasie policjanci otrzy-
mali  szereg  zgłoszeń  od  mieszkańców 
Warszawy,  że  do  mieszkań  przycho-
dzą  osoby  podające  się  za  przedsta-
wicieli  firmy,  nazwą  łudząco  podobną 
do nazwy dostawcy energii  lub w ogó-
le  nie  podają  nazwy,  sugerując  tylko 
że  działają  w  imieniu  firmy,  z  którą 
klient ma podpisaną umowę. Informują 
klientów  o  konieczności  zmiany  umo-
wy  lub  oferują  korzystniejsze  opłaty 
za  energię  elektryczną.  Z  relacji  osób 
pokrzywdzonych wynika, że osoby takie 
proszą  o  okazanie  ostatniego  rachunku 
za  energię  elektryczną,    z  którego  spi-
sują  dane  klienta.  Po  kilku  tygodniach 
właściciel dostaje nową umowę, na któ-
rej widnieje sfałszowany podpis klienta 
i wypowiedzenie umowy u poprzednie-
go dostawcy, również ze sfałszowanym 
podpisem. Zerwanie umowy u poprzed-
niego  dostawcy  skutkuje  naliczeniem 
kary, a opłata za energię u nowego do-
stawcy często jest znacznie wyższa.

Policjanci proszą o zachowanie 
ostrożności gdy odwiedzające nas 
w domu osoby: 
•  przedstawiają  się  jako  pan  „z  elek-
trowni”  czy  „zakładu  energetyczne-
go”,  co  wielu  osobom  –  zwłaszcza 
starszym – kojarzy się z wiarygodnym 
sprzedawcą energii;

•  posługują się nazwą łudząco podobną 
do nazwy innej firmy informują o ko-
nieczności  podpisania  nowej  umowy 
z  powodu  np.  zmiany  siedziby  fir-
my,  systemu  obsługi  klienta,  okresu 

rozliczeniowego, czy nawet wymiany 
liczników;

•  oferują  nieznacznie  niższą  cenę  ener-
gii, ale nie informują o dodatkowych, 
mniej widocznych w umowie opłatach 
dodatkowych  np.  wysokiej  opłacie 
abonamentowej,  czy  obowiązkowym 
ubezpieczeniu  zdrowotnym,  co  zna-
cząco podnosi całkowite koszty pono-
szone przez klienta.

Policjanci apelują:
•  sprawdź  nazwę  firmy  i  tożsamość 
przedstawiciela,  który  pojawił  się 
w Twoim  domu.  Informacje  zweryfi-
kuj w firmie, którą ma reprezentować;

•  dowiedz  się  jakie  dokładnie  warun-
ki  oferuje  Ci  sprzedawca.  Dopytuj 
o  wszystkie  szczegóły  budzące  wąt-
pliwości;

•  nie  podpisuj  umowy  bez  dokładne-
go  przeczytania  jej  treści.  Umów  się 
na podpis później, aby spokojnie prze-
czytać dokument;

•  podpisując  umowę  powinieneś  otrzy-
mać swój egzemplarz dokumentu oraz 
wzór odstąpienia od umowy;

•  jeżeli  otrzymałeś  umowę  ze  sfałszo-
wanym podpisem o zaistniałej sytuacji 
od razu powiadom policję.
Nie należy wpuszczać do mieszkania 

osób, które oferują podpisanie jakiejkol-
wiek umowy. Większość firm nie wysy-
ła  swoich  przedstawiciel  do  mieszkań 
klientów. Wszelkich zmian w umowach 
należy dokonywać osobiście, w  siedzi-
bie firmy.

Źródło: KRP V  

Komisja  rewizyjna  rady  Żoliborza 
pierwotnie  na  rok  2018  zapowiada-
ła  kontrolę  działalności  żoliborskie-
go  wydziału  infrastruktury  w  latach 
2016-2017  w  zakresie  planowanych 
i realizowanych remontów, w tym prze-
prowadzonej  diagnozy  potrzeb miesz-
kańców. Następnie  zakres  swych  prac 
poszerzyła  o  kontynuację  do  końca 
kwietnia br. kontroli zawierania, wyko-
nania oraz rozwiązywania umów o pra-
cę oraz umów cywilno-prawnych przez 
żoliborski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
pod względem finansowym i prawnym 
w latach 2015-2016 związanych z dzia-
łalnością  sportową  oraz  bezpieczeń-
stwem  klientów.  Wszystko  przez  to, 
że  komisja  nie  zdążyła  zakończyć  jej 
wcześniej.

Sprawy OSiR omawiane były także 
w  trakcie  uchwalania  zmian  budżeto-
wych.

I  tak  w  związku  z  wdrożeniem 
ujednoliconego  systemu  wynagradza-
nia  oraz  regulacji  wynagrodzeń  biuro 
sportu  i  rekreacji  miasta  przeznaczyło 
dla  żoliborskiego  ośrodka  sportu  do-
datkowo  527,6  tys.  zł  na  zwiększenie 
planu dotacji podmiotowej. W związku 
z tym na 2018 rok zostanie ona niemalże 
podwojona i wyniesie blisko 1,1 mln zł.

Jak  poinformowano,  wynika  ona 
z  ustalenia  nowych  stawek  jednostko-
wych dotacji przedmiotowej, stanowiącej 
dopłatę do kosztów wytworzenia usług.

Nieznacznie  do  33,48  zł  wzrosła 
dotacja  (z  31,45  zł)  za  jedną  godzi-
nę  udostępniania  lodowiska  i  ska-

teparku.  Nieco  więcej  do  10,38  zł 
(z  6,36  zł)  za  jedną  godzinę  większa 
będzie  za  udostępnianie  boisk  na  cele 
rekreacyjne  i  sportowe  i  ponad  dwu-
krotnie do 159,63 zł (z 72,5 zł)  jednej 
godziny udostępniania pływalni krytej.

Tam  też  będą  zmiany. W planie  fi-
nansowym żoliborskiego OSiR na 2018 
rok zapowiedziano zmniejszenie dotacji 
o 350  tys. zł. Wynika  to z  tego, że nie 
zostanie  zawarta  w  tym  roku  umowa 
na  zabezpieczenie  ratownicze  pływal-
ni.  Zamiast  tego  przeznaczono  ponad 
123 tys. zł na umowę o pracę ratowni-
ków w wymiarze 3 etatów (średnie wy-
nagrodzenie 3,750  tys.  zł miesięcznie). 
Ponadto na umowy zlecenie zatrudnio-
nych ma być 7 ratowników do pełnienia 
dyżurów i 5 instruktorów do świadcze-
nia pracy na pływalni. Tak zaplanowano 
do czasu znalezienia chętnych do pracy 
na  umowę  o  pracę,  na  co  OSiR  chce 
przeznaczyć 250 tys. zł.

(PON)

Strategia 
Warszawa 
2030

Rada Bielan po prezentacji  i  gorą-
cej  debacie  pozytywnie  zaopiniowała 
projekt uchwały rady miasta w sprawie 
przyjęcia Strategii Warszawa 2030.

Jednocześnie  zgodnie  z  wnioskiem 
radnego Jana Zaniewskiego dodano do-
datkowy paragraf, który mówi o tym, że:

„Mieszkańcy Warszawy,  a w  szcze-
gólności  na  Bielanach  narażeni 
są na uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia 
oddziaływanie  kilku  zlokalizowanych 
na  tym  terenie  zakładów  sortowania, 
przetwarzania,  unieszkodliwiania  od-
padów  komunalnych.  W  wyzwaniach 
stojących  przed Warszawą  jest  rozwią-
zanie  problemów  zagospodarowania 

i  unieszkodliwiania  odpadów  komunal-
nych i innych niż komunalne. Cele ope-
racyjne powinny zawierać wybudowanie 
nowoczesnych  zakładów  przetwarzania 
i unieszkodliwiania odpadów poza  tere-
nami  zurbanizowanymi  oraz  likwidację 
działających w obecnej formie i techno-
logii zakładów przetwarzania odpadów”.

(PON)

Krótsza 
Słonecznikowa

W ramach porządkowania przebiegu 
i zasięgu nazw ulic rada Bielan podob-
nie  jak zespół nazewnictwa miejskiego 
i  komisja  ds.  nazewnictwa  miejskie-
go  pozytywnie  zaopiniowała  projekt 
uchwały  Rady  Warszawy  w  sprawie 
zniesienia nazwy ulicy Słonecznikowej 

na  nieistniejącym  odcinku  pomiędzy 
ulicami Księżycową i Osikową.

Jak przypomniano nazwa ulica Sło-
necznikowa  nadana  została  uchwałą 
rady  miasta  z  1953  roku  w  miejsce 
ulicy  Kajetana  Mościckiego.  W  póź-
niejszych  latach  w  spisach  ulic  jej 
przebieg  określano  –  „Księżycowa  – 
Brązownicza”.

Zmiany  w  zagospodarowaniu  tere-
nu  Chomiczówki  i  powstanie  na  tym 
obszarze na przełomie  lat 70.  i 80. ub. 
wieku  osiedli  domów wielorodzinnych 
spowodowało,  że  ul.  Słonecznikowa 
po  południowej  stronie  ul.  Osikowej 
przestała istnieć. Obecnie jest króciutką 
drogą  publiczną  pomiędzy  ul.  Osiko-
wą  i  Brązowniczą.  W  związku  z  tym 
zasadne  stało  się  zniesienie  jej  nazwy 
po  południowej  stronie  ul.  Osikowej, 
po to aby stan prawny i faktyczny tej uli-
cy w zakresie nazwy odpowiadały sobie.

(PON)

Na Bielanach

Gratulacje i dodatkowe środki
Uwaga na oszustów
Fałszywi przedstawiciele
Policjanci ostrzegają przed oszustami, podającymi się za przedstawicieli firm 
energetycznych. Oszuści, którzy ostatnio pojawili się w stolicy, proszą o oka-
zanie ostatniego rachunku za energię. Po kilku tygodniach klienci otrzymują 
nową umowę ze sfałszowanym podpisem. Prosimy o zachowanie czujności 
i poinformowanie policji o każdym takim przypadku.

Na Żoliborzu

OSiR po lupą
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To  na  ile  hotel  współpracuje  z  lo-
kalnym biznesem zależy zawsze od po-
lityki hotelu oraz od miejsca, w jakim 
hotel  się  znajduje.  Nie  ulega  jednak 
wątpliwości,  że  lokalny  biznes  może 
być ciekawym „kąskiem” dla hotelarza. 
W trakcie licznych rozmów z osobami 
zarządzającymi  hotelami  dostrzegłem 
wielokrotnie fakt, że starając się zachę-
cić  do  przyjazdu  gości  z  całej  Polski, 
często  zapominamy  o  tych,  których 
mamy  najbliżej.  Niejednokrotnie  oka-
zuje się, że w niedalekiej okolicy mamy 
firmy,  z  których  istnienia  nawet  sobie 
nie zdawaliśmy sprawy, a mogłyby one 
być  naszymi  częstymi  gośćmi.  Z  dru-
giej  jednak  strony  hotelarze  często 
napotykają  barierę  komunikacyjną, 
gdy  chcą  zaprezentować  walory  swo-
jego  hotelu  potencjalnemu  klientowi. 
Zapewne wielokrotnie  spotkaliście  się 
Państwo  ze  stwierdzeniem,  że:  „Wasz 
hotel  już  znam  i  jak  będę  potrzebo-
wał  to  sam zadzwonię, nie mam  teraz 
na to czasu”. Powstaje pytanie, czy jest 
jakiś  bardziej  efektywny  i  skuteczny 
sposób  budowania  relacji  z  lokalnymi 
przedsiębiorcami?

I tu z pomocą wkracza Polska Walu-
ta Lokalna Zielony. Po rozszyfrowaniu, 
tej  wstępnie  enigmatycznie  brzmiącej 
nazwy, okazuje się, że jest to program 
współpracy dla małych i średnich firm. 

Przy  użyciu  tego  narzędzia  hotelarz, 
który  często  bywa  jednym  z  liderów 
lokalnego rynku, może zbudować sieć 
powiązań  biznesowych  wspierających 
działania hotelu. 

Tylko jak to działa?
Polska  Waluta  Lokalna  Zielony 

to  umowna  jednostka  rozliczeniowa, 
którą  posługują  się  przedsiębiorstwa 
w transakcjach między sobą. Służy ona 
do  zagospodarowania  wolnych  mocy 
przerobowych,  czyli  na  przykład wol-
nych  pokoi,  których  nie  brakuje  za-
zwyczaj w hotelach. Gdy hotel zgodzi 
się  sprzedać  taki  pokój  za  Zielone, 
jest  zobligowany  wydać  następnie  te 
zielone  u  jednego  z  przedsiębiorców, 
gdyż  zielonych  nie  da  się  zamienić 
na  złotówki.  Każdy  przedsiębiorca 
dzięki  Zielonemu  generuje  dodatko-
we  Zielone  przychody,  a  następnie  te 
Zielone wydaje na koszty, które do tej 
pory  pokrywał  w  złotówkach.  Dzięki 
temu zwiększają się przychody i w kie-
szeni pozostaje więcej złotówek. Hotel 
jest  tu  akurat  świetnym  ogniwem  za-
palnym,  gdyż  ma  olbrzymie  potrzeby 
zakupowe,  zatrudnia  sporo  ludzi  oraz 
świadczy usługę, której zarówno firmy 
jak i konsumenci często potrzebują. Raz 
w miesiącu organizowane są spotkania 
firm zrzeszonych w ramach Zielonego 
na  danym  rynku  lokalnym  i  tu  usługi 
hotelu również świetnie się sprawdzają. 
Dodatkowo  jest  to  doskonała  promo-
cja  dla  hotelarza,  gdyż  przedsiębiorcy 
regularnie odwiedzają jego obiekt i za-
czynają go kojarzyć z miejscem, gdzie 
robi się biznes. 

Gdy  hotel  podejmuje  się  zadania 
zjednoczenia wokół siebie przedsiębior-
ców,  jego  handlowcy  dostają  niesamo-
wite narzędzie otwierające każde drzwi. 
Handlowiec  proponujący  ofertę  hotelu 
chodzi, żeby coś sprzedać, natomiast ten 
proponujący współpracę w ramach Zie-
lonego, składa propozycję kupna. Każdy 
przedsiębiorca  chce  sprzedawać  swoje 
towary  i  usługi  i  nigdy  nie  odmawia 
spotkania w sprawie ich sprzedaży. Daje 
to handlowcom olbrzymią łatwość w do-
cieraniu do nowych klientów. Dodatko-
wo hotelarz może zaprosić do współpra-
cy  firmy,  od  których  na  początku  sam 
chce kupować produkty za Zielone, a te 
zielone dość szybko na rynku lokalnym 
i  tak  do  niego  wracają.  Plusem  tego 
rozwiązania  jest  to,  że  nie  zaprasza-
my do niego zagranicznych korporacji, 
które  transferują  pieniądze  za  granicę 
i w ten sposób zubożają lokalny rynek. 
Korzystając  z  lokalnej  waluty  wzmac-
niamy rodzimy rynek, budujemy trwałe 
relacje i sprawiamy, że firmom wiedzie 
się lepiej. 

Ciekawym  aspektem  dla  Zielo-
nych firm jest fakt, że mogą skorzystać 
z bezodsetkowego debetu. Oznacza to, 
że gdy znajdzie firmę, od której chciał-
by  coś  kupić,  może  to  zrobić  zanim 
jeszcze nawet zarobi pierwsze zielone. 
Debet taki nie pociąga za sobą żadnych 
kosztów i spłacany jest w istocie sprze-
dażą naszych towarów lub usług. Cięż-
ko  sobie  wyobrazić  bardziej  dogodną 
formę  finansowania  rozwoju  firmy. 
Każdy  taki  zakup  dokonywany  na  lo-
kalnym rynku automatycznie wywołuje 
zasadę wzajemności i Zielone zaczyna-

ją krążyć wśród lokalnych firm. Każdy 
uczestnik współpracy ma dostęp do ta-
kiego  debetu,  a  liderzy,  którzy  dbają 
o przyrost liczby firm mają w tym za-
kresie zwiększone możliwości. 

Chętnie  pokażę  to  na  przykładzie 
Hotelu  Senator  ze  Starachowic,  który 
w 50-tysięcznym mieście podjął się za-
dania zjednoczenia  lokalnego biznesu. 
W  samych  Starachowicach  współpra-
cuje już na tej zasadzie 80 firm, a w ca-
łym kraju  prawie  300. W Starachowi-
cach sprawa  rozwinęła  się  tak bardzo, 
że pracownicy firm już przyjmują część 
premii w Zielonych. Zamiast wydawać 
swoją pensję w marketach, robią zaku-
py  w  lokalnych  sklepach.  Pozytywny 
efekt  takiej  współpracy  dość  szybko 
odczuli  sami  przedsiębiorcy,  bo  jeśli 
weźmiemy pod  uwagę,  że  każda  z  80 
firm zatrudnia średnio 10 pracowników, 
to razem z właścicielami daje to około 
1000  lojalnych  klientów,  którzy  robią 
wzajemnie  u  siebie  zakupy.  Sprawiło 
to, że hotel zorganizował wiele imprez 
gastronomicznych  i  konferencyjnych 
dla lokalnych przedsiębiorców, z który-
mi wcześniej nigdy nie współpracował. 
Współwłaściciel Filip Prokop opowia-
da, że wcześniej nawet nie bardzo znał 
się z większością, korzystających teraz 
z Zielonego, przedsiębiorców. Gdy za-
prosił ich do współpracy, nawiązały się 
nowe  znajomości,  nawet  przyjaźnie, 
a  wszystkim  przybyło  nowych  klien-
tów.  Jest  to  sytuacja  godna  naślado-
wania, która dodatkowo generuje dużą 
wartość dodaną. 

Kolejną  zaletą  Zielonego  jest  to, 
że jest bonusowym programem lojalno-

ściowym. Oznacza  to,  że dzięki niemu 
przychodzą  do  firm  nie  tylko  ci,  któ-
rzy mają  do wydania Zielone. Klienci, 
którzy płacą złotówkami wynagradzani 
są  premią  w  zielonych.  O  wysokości 
premii  decyduje  sam  przedsiębiorca. 
Dzięki  takiemu  rozwiązaniu  właści-
ciel  nie  obniża  swojej  ceny,  udzielając 
rabatu.  Każdy  obdarowany  Zielonymi 
klient z automatu zobligowany jest wy-
dać  ten  bonus  wewnątrz  systemu.  Dla 
konsumentów jest  to bardzo korzystne, 
gdyż w ramach jednej mobilnej aplikacji 
lub  karty  lojalnościowej,  mają  dostęp 
do setek firm. Nie są również zmuszeni 
do  wybierania  mało  atrakcyjnych  na-
gród,  gdyż mogą  kupić  dowolną  rzecz 
oferowaną przez prawie 300 firm. 

Trud  hotelarza  włożony  w  inte-
grację  lokalnego  biznesu,  zostaje  wy-
nagrodzony  nie  tylko  zwiększeniem 
przychodów.  Otrzymuje  on  również 
wynagrodzenie  za  zwiększanie  liczby 
współpracujących firm. 

Podsumowując: Polska Waluta Lo-
kalna  Zielony  to  wspaniałe  działanie, 
które ma na celu zjednoczenie naszych 
polskich,  rodzimych  firm  oraz  naukę 
współpracy.  Zielony,  to  okazja  żeby 
zrobić  coś  dobrego  dla  lokalnej  spo-
łeczności  i  wybudować  nowe  relacje 
biznesowe.  To  propozycja  dla  tych, 
którzy  mają  chęć  dać  od  siebie  coś 
więcej. Teraz można  pomagając  sobie 
pomóc również innym.  

Po  bliższe  informacje  zapraszamy 
na stronę projektu www.zielony.biz.pl

Filip  Prokop  również  zachęca 
do  kontaktu  i  zadawania  pytań  fpro-
kop@h-s.pl

Polska Waluta Lokalna Zielony

Jak integracja lokalnego biznesu wspiera rozwój hotelu

Majówka w Hotelu Senator***

* 3 noclegi w pokoju Comfort
* obiadokolacje
* 1 masaż klasyczny
* nielimitowany wstęp do Centrum Termalnego
* atrakcje dla dzieci
* wejście do klubu Chillout

zł

www.h-s.pl 41 274 03 90

w Starachowicach
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Chyba  jeszcze  nikt  tak  nie  nazwał 
tego  człowieka. Austriacki  arcyksiążę 
Franciszek Ferdynand Habsburg – Lo-
taryński d’ Este (1863-1914) znany był 
i  jest  przede wszystkim  jako  następca 
cesarskiego  tronu  Franciszka  Józefa 
I (1830-1916).

Zastrzelony,  wraz  z  żoną,  hrabiną 
Zofią z d. Chotek na moście w Saraje-
wie, obecnie w Bośni  i Hercegowinie, 
przez  serbskiego  nacjonalistycznego 
terrorystę  Gawriła  Principa.  Co  sta-
ło  się  bezpośrednią  przyczyną  wybu-
chu  Wielkiej  Wojny,  nazwanej  póź-
niej I Światową. Dziś woskowe figury 
arcyksiążęcej  pary  i  pamiątki  z  tego 
zamachu oglądać można w niewielkim 
muzeum tuż przy tym sarajewskim mo-
ście przez rzekę Miljackę. 

Zaś  największy  zbiór  pamiątek 
po  arcyksięciu  w  pałacu  Konopiszte 
koło  Beneszowa,  40  km  na  południo-
wy  wschód  od  Pragi.  Ściany  długich 
pałacowych  korytarzy  w  nim,  Salonu 
Poroży  i  klatek  schodowych  wypeł-
niają  niezliczone  „trofea  myśliwskie” 
arcyksięcia.  Poroża,  wypchane  ptaki 
i  łby  zwierząt  oraz  ich  skóry,  stojące 
w  różnych  pozach  i  zabite  w  różnym 
wieku brunatne niedźwiedzie i inne pa-
miątki z ponad 20 lat polowań na świe-
cie.  Także  np.  skóra  tygrysa  i  innych 
egzotycznych zwierząt. Ich ilość wręcz 
poraża.

300 tysięcy ofiar arcyksięcia
Tylko  w  jednym  korytarzu  znaj-

duje  się  takich  „pamiątek”  ponad 
800!  A  to  nawet  nie  jeden  procent 
zamordowanych przez niego zwierząt. 
Ponownie  używam  bardzo  mocnego 
określenia. Ale  jak można  inaczej, niż 
mordercą zwierząt, nazwać człowieka, 
który dla przyjemności, „z myśliwskiej 
pasji”,  pozbawił  ich  –  dziko  żyjących 
– życia, według czeskich źródeł, ponad 
300 tysięcy! Z czego ponad połowę po-
lecił wypchać, skóry wyprawić, poroża 
oprawić. Liczba ta wydaje się tak nie-
prawdopodobna, że być może dotyczy 
ofiar polowań, w których uczestniczył. 
Ale  i  tak  jest  szokująca. To co można 
w  zamku  oglądać,  stanowi  zaledwie 
fragmenty tej „kolekcji”. 

Nie  należę  bynajmniej  do  nawie-
dzonych obrońców zwierząt. Doceniam 
rolę,  jaką  w  ewolucji  człowieka  ode-
grało rozszerzenie w dalekiej przeszło-
ści  zbieractwa  owoców  i  korzonków 
myślistwem,  a  rolnictwa  hodowlą, 
wzbogacające dietę naszych przodków. 
Rozumiem  niezbędność  wielkich  po-
lowań,  chociażby  przeprowadzonych 
przez Władysława Jagiełłę przed wojną 
z Zakonem, zakończoną zwycięstwem 
po  Grunwaldem,  aby  armia  miała 
co jeść. Puszcze i bory pełne były bo-
wiem wówczas zwierza, a hodowanych 
na pewno by nie starczyło. Ale to przed 
wiekami było koniecznością, pomagało 
bowiem w  przeżyciu  i  rozwoju  ludzi. 
Zaś  zabijania  zwierząt  tylko dla  przy-
jemności,  jak  robił  to  Franciszek  Fer-
dynand w obłędnej skali, ale nieporów-
nywalnie mniejszej także inni, również 
współcześnie, nie akceptuję.

Beneszów i zamek praskiego 
biskupa

Wrócę jednak do pałacu Konopisz-
te, przebudowanego przez austriackie-
go następcę tronu na jego przyszłą ce-
sarską siedzibę. Pałac ten stoi na wzgó-
rzu  górującym  nad  stawami  rybnymi, 
około  dwu  kilometrów  od  centrum 
16,5-tysięcznego obecnie miasta Bene-
szów. Ośrodka  przemysłu  spożywcze-
go  i  budowlanego.  Pierwsza  pisemna 
wzmianka o nim pochodzi z roku 1219. 
Wiadomo,  że  był  tam  klasztor  mino-
rytów,  a  osada  należała  do  praskiego 

biskupa  Tobiasza  z  Beneszowa,  który 
na  tym  pobliskim  wzgórzu  wybudo-
wał, prawdopodobnie koło  roku 1294, 
wczesno  gotycki  zamek.  Należał  on 
później  do  kilku  znanych  rodów  szla-
checkich  i  magnackich,  był  ważnym 
miejscem walk  katolików  z  husytami. 
Przeżył m.in. rzadkie w średniowieczu 
w  tym regionie Europy 18-miesięczne 
oblężenie  i  nie  został  zdobyty,  lecz 
musiał poddać się w 1468 roku z bra-
ku  żywności.  Zamek  był  kilkakrotnie 
przebudowywany.

Od gotyku do romantycznej 
neogotyckiej budowli

Niekiedy  dosyć  gruntownie  przez 
kolejnych właścicieli, zarówno w okre-
sie  późnego  gotyku  i  renesansu  jak 
baroku i rokoka. Przez pewien czas miał 
siedem  wież  i  cztery  bramy,  oczywi-
ście otoczony był umocnieniami i fosą. 
Obecny  wygląd  romantycznej  budow-
li  neogotyckiej  –  pałacu,  bo  zmiana 
jego  charakteru  z  zamku  nastąpiła  już 
w  XVIII  w,  to  przede  wszystkim  re-
zultat  przebudowy  dokonanej  na  pole-
cenie  arcyksięcia  Ferdynanda w  latach 
1880-1894 przez architekta Josefa Moc-
kera,  z  wnętrzami  zaprojektowanymi 
przez Franika Schmoranza. Na począt-
ku  XX  wieku  dobudowano  do  pałacu 
jeszcze skrzydło biblioteczne. 

Najnowsze dzieje pałacu
Od  1945  r.  pałac  ponownie  jest 

państwowy,  dostępny  do  zwiedzania. 

Mieści  się w  nim muzeum,  część  jest 
wynajmowana.  W  czeskich  źródłach 
znalazłem  informację,  że  jego  utrzy-
manie  kosztuje  Ministerstwo  Kultury 
ponad  13 mln  koron  (z  górą  2 milio-
ny  złotych),  ale  większość  tej  kwoty 
pochodzi  z  biletów  wstępu  i  czynszu 
od najemców. Mimo burz dziejowych, 
w  tym wspomnianego  „gospodarowa-
nia”  w  pałacu  SS  w  latach  II  wojny 
światowej, zachowało się w nim mnó-
stwo oryginalnych pamiątek, zwłaszcza 
po  arcyksięciu  i  jego  rodzinie  oraz 
rodowych d’Este.

Cenne i ciekawe kolekcje
Nie  tylko  wspomnianej  kolek-

cji  „trofeów  myśliwskich”.  Przede 
wszystkim  jest w  nim    cenna,  uważa-
na za najznakomitszą w Europie środ-
kowej  i  znajdująca  się  w  Zbrojowni 
w wielkiej  sali na  trzecim piętrze, ko-
lekcja  broni  i  zbroi  z  XV-XVIII  w. 
Głównie  włoskich  i  niemieckich,  za-
chodnioeuropejskich,  ale  także  orien-
talnych. 

Zwiedzanie pałacu odbywa się trze-
ma trasami do wyboru. Pierwsza obej-
muje  salony  południowego  skrzydła. 
Znajdują się w nim zarówno pomiesz-
czenia reprezentacyjne, jak i gościnne. 
A w nich liczne zabytkowe meble, ob-
razy,  porcelana  itp. No  i wspominany 
korytarz z trofeami myśliwskimi. 

Pamiątki przeszłości
Na drugiej trasie – salony północne-

go skrzydła pałacu – są zachowane jego 

oryginalne  fragmenty z okresu gotyku 
i renesansu. M.in. kaplica św. Huberta, 
wspomniana  Zbrojownia,  apartamenty 
prywatne  następcy  tronu  itp.  Trzecia 
trasa prowadzi przez apartamenty pry-
watne  rodziny  arcyksięcia,  też  bogato 
wyposażone w oryginalne meble i dzie-
ła  sztuki.  Szczególnie  ciekawy  jest 
Różowy Salon,  którego  część  stanowi 
sypialnia  arcyksięcia  i  jego  małżonki 
Zofii. Druga zaś cześć tego salonu była 
głównie do jej dyspozycji. Ze względu 
na  zawarte  z  nią  małżeństwo  morga-
natyczne  nie  miała  ona  prawa  do  ty-
tułu  księżnej,  lecz  jedynie  rodowego 
hrabiny. 

Park, ogród i Droga Krzyżowa
Zbudowano ją w 1900 roku na miej-

scu  dawnych  stajni. Mieści  się w niej 
m.in. sala gier przeznaczona wyłącznie 
dla  arcyksięcia  i  jego  gości. A w  niej 
automatyczna  strzelnica  do  obiektów 
ruchomych,  trafienie  których  sygnali-
zuje dźwięk. Jest też miejsce do wypró-
bowywania  broni  ostrej  oraz  palarnia. 
W  rozległym,  225  hektarowym,  pała-
cowym  parku  krajobrazowym  założo-
nym również na polecenia arcyksięcia, 
oprócz  wspomnianego  już  Muzeum 
św. Jerzego znajduje się też duża oran-
żeria z rzadkimi roślinami oraz Ogród 
Różany. Część tego ostatniego stanowi 
Droga  Krzyżowa  postawiona  jeszcze 
w roku 1775 przez jedną z poprzednich 
właścicielek. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

– Problem bezdomności czworono-
gów na szczęście w coraz mniejszym 
stopniu dotyczy stolicy. Dziś możemy 
dzielić się z innymi miastami nie tyl-
ko swoimi doświadczeniami, ale także 
miejscami w schroniskowych boksach. 
Z możliwości tej korzystają już Góra 
Kalwaria i Piaseczno  – mówi Michał 
Olszewski,  wiceprezydent  m.st.  War-
szawy.  – Należy jednak bezwzględnie 
pamiętać, że nawet najlepsza opieka, 
w najnowocześniejszym schronisku 
nie zastąpi czworonogom kochających 
właścicieli i domu. Schronisko powinno 
być dla tych zwierząt jedynie przystan-
kiem. Dlatego wciąż bardzo aktywnie 
zachęcamy wszystkich warszawiaków 
by adoptowali zwierzęta z „Palucha” 
– dodaje.

Tylko w  2017  roku  do  Schroniska 
dla  Bezdomnych  Zwierząt  w Warsza-
wie,  określanego  popularnie  Schroni-
skiem „Na Paluchu”, trafiło 2531 psów 
i  1411  kotów.  Obecnie  w  jednostce 

przebywa  około  50  kotów  i  niespełna 
700 psów.

– W tym dniu  jeszcze mocniej pod-
kreślaliśmy, że opieka nad czworono-
giem to wielka odpowiedzialność. Zwie-
rzę nie może być chwilowym kaprysem 
czy zachcianką. To żywe stworzenie, któ-
re czuje i cierpi, gdy traci dom – przy-
pomina  Aleksandra  Gajewska,  radna 
i wiceprzewodnicząca  komisji  ochrony 
środowiska Rady m.st. Warszawy.

Każdy może mieć wpływ na  skalę 
bezdomności zwierząt. Decydują o tym 
przede wszystkim odpowiedzialne  ad-
opcje.

– Każdy przygarniając zwierzę pod 
swój dach musi rozważyć wiele kwestii. 
Czy jego styl życia pozwoli mu na opiekę 
nad czworonogiem? Czy ma odpowied-
nie warunki lokalowe, ale też i material-
ne, aby utrzymać psa czy kota? Kto się 
nim zajmie gdy wyjedzie na wakacje? 
– mówi dyrektor Strzelczyk  i dodaje – 
Wieloetapowy proces adopcji z naszego 

schroniska nie jest kaprysem mającym 
ograniczyć liczbę wydawanych zwierząt. 
To system, dzięki któremu mamy pew-
ność, że zwierzę, które opuści bramy 
naszej jednostki znajdzie szczęśliwy dom 
do końca swojego życia.

Działania  jakie  podejmuje  stolica 
w celu ograniczenia bezdomności zwie-
rząt  opisywane  są  w  przyjmowanym 
rokrocznie „Programie opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności  zwierząt  na  terenie  m.st. 
Warszawy”.  Wśród  priorytetów  pro-
gramu  należy  wymienić:  elektronicz-
ne  znakowanie  (czipowanie)  zwierząt, 
w  szczególności  psów  i  kotów;  stery-
lizację  i  kastrację  zwierząt,  również 
właścicielskich;  sprawowanie  opieki 
nad  kotami  wolno  żyjącymi,  m.in.  ich 
dokarmianie i leczenie, odławianie bez-
domnych  zwierząt;  poszukiwanie  no-
wych właścicieli dla bezdomnych zwie-
rząt;  zapewnienie  całodobowej  opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt; eduka-
cję mieszkańców w zakresie opieki nad 
zwierzętami.

Warto przypomnieć, że warszawia-
cy  od  wielu  lat  mogą  poddać  swoje 
zwierzęta  bezpłatnej  sterylizacji  i  ka-
stracji  (dotychczas wykonano ponad 8 
tysięcy  takich  zabiegów),  jak  również 
elektronicznemu  znakowaniu  (dotych-
czas  zaczipowano  92,5  tysiąca  czwo-
ronogów).

Działania  związane  z  promocją  ad-
opcji  będą  prowadzone  w  filii  schro-
niska.  W  pawilonie  handlowym  przy 
ul. Grójeckiej 79 (w pobliżu skrzyżowa-
nia z ul. Banacha i ul. Bitwy Warszaw-
skiej 1920), już za około dwa miesiące 
rozpocznie działanie „Ochota na kota”. 
W  punkcie  zamieszka  około  20  kocu-
rów  i  kotek,  które  będą  ambasadorami 
idei adopcji. Większa część ochockiego 
domu  kota  zostanie  przeszklona,  tak 
by odwiedzający to miejsce mogli swo-
bodnie  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”. 

Wkrótce  zmieni  się  również  samo 
schronisko.  Wybudowany  zostanie 
m.in.  nowy  pawilon  oddziału  geria-
trycznego,  nastąpi  kompleksowe  za-
gospodarowanie  terenów  zieleni  oraz 
rozbudowany  zostanie  budynek  admi-
nistracyjny. 

Nabór do wolontariatu
W Schronisku  „Na  Paluchu”  dzia-

ła  na  stałe  około  300  wolontariuszy. 
To  osoby,  które  regularnie  i  długofa-
lowo  pomagają  w  opiece  nad  zwie-
rzętami.  „Paluch”  jest  jednak  zawsze 
otwarty  dla  nowych  osób,  które  chcą 
nieść pomoc. Warszawiacy, którzy nie 
mogą  zadeklarować  regularnej  pomo-
cy, mogą natomiast brać udziały w spa-
cerach.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Konopiszte – pałac arcyksięcia, mordercy zwierząt

Warszawa pamięta o bezdomnych zwierzętach
Działania Warszawy na rzecz ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt przynoszą wymierne efekty – podopiecznych Schroniska „Na Paluchu” jest coraz mniej. Wciąż 
jednak setki czworonogów czekają na nowe domy i kochających właścicieli. 4 kwietnia obchodziliśmy Dzień Zwierząt Bezdomnych. 
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1. Zabezpiecz technicznie:
•  wyposaż  drzwi  i  okna  w  odpowiednie 
zamki  patentowe  –  wykazy  tych  zam-
ków  posiadają  firmy  ubezpieczeniowe 
i specjalistyczne sklepy;

•  doskonałym  zabezpieczeniem  jest  sys-
tem  alarmowy;  wybierz  firmę,  której 
systemy  ochronne  gwarantują  uzyska-
nie zniżki ubezpieczeniowej;

•  w drzwiach zamontuj również zabezpie-
czenie przeciwwyważeniowe;

•  w  mieszkaniach  w  bloku  warto  jest 
obić blachą standardowe drzwi, zastąpić 
je drzwiami z drewna lub zamontować 
drugie dodatkowe drzwi;

•  zainstaluj  w  drzwiach  wejściowych 
łańcuch ograniczający stopień otwarcia 
drzwi oraz wizjer;

•  dbaj  o  to,  aby  zawsze  działało  oświe-
tlenie  przed  drzwiami  wejściowymi  - 
włamywacz unika miejsc oświetlonych;

•  mieszkania  na  parterze  i  najniższych 
piętrach są najbardziej narażone na wła-
manie  przez  drzwi  balkonowe  -  warto 
pomyśleć  o  zamontowaniu w  nich  do-
brych klamek (pojawiły się w sprzedaży 
klamki zamykane na klucz) lub chociaż 
zwykłych zasuwek;

•  doskonałym zabezpieczeniem są domo-
fony,  jednak  pamiętaj,  aby  za  pomocą 
domofonu  nie  otwierać  drzwi  obcym, 
wpajaj tę zasadę również innym.

Jeżeli mieszkasz w domku jedno-
rodzinnym:
•  zabezpiecz  go  poprzez  okratowanie 
okienek piwnic, tarasów i drzwi balko-
nowych, zwłaszcza tych z tyłu budynku;

•  nie  zapomnij  o  zabezpieczeniu  drzwi 
garażowych  oraz  innych  pomieszczeń 
gospodarczych,  poprzez  które  łatwo 
można dostać się do domu;

•  zadbaj  o  oświetlenie  ciemnych  obsza-
rów  wokół  domu.  Złodziej  nie  lubi 
światła, a wyższy rachunek z nawiązką 
zrekompensuje Ci wzrost poczucia bez-
pieczeństwa.

2. Zanim otworzysz drzwi 
nieznajomemu:

•  spójrz przez wizjer kto stoi za drzwiami, 
jeżeli jest to nieznana Ci osoba – spytaj 
o cel wizyty i poproś o okazanie doku-
mentu, tak abyś mógł przeczytać nazwi-
sko  (policjant  też  ma  obowiązek  wy-
legitymować  się).  Osoba  o  uczciwych 
zamiarach  zrozumie  Twoją  ostrożność 
i nie obrazi się;

•  na  ogół  znasz  „swojego”  listonosza, 
inkasenta lub dzielnicowego. Zachowuj 
się  szczególnie  ostrożnie  jeżeli  poja-
wi  się  nieznana Ci  osoba  podająca  się 
za pracownika tych instytucji.
Jeżeli obawiasz się nieznajomego, nie 

wpuszczaj go, nie każdy kto puka do two-
ich drzwi ma uczciwie zamiary!

3. Wychodząc z domu:
•  zamknij  wszystkie  okna  i  drzwi.  Czy 
wiesz, że około 2/3 włamywaczy dosta-
je się do mieszkań przez okno?

•  nie zostawiaj kluczy w „dobrych schow-
kach”  (pod  wycieraczką,  za  doniczką 
na oknie, za framugą drzwi) – złodziej 
zazwyczaj  zna  te  miejsca  nie  gorzej 
od Ciebie;

•  dziecko  z  kluczami  do  mieszkania 
na szyi, to równie fatalny pomysł – wła-
mywacz potrafi wejść w posiadanie ta-
kiego klucza lub wykonać jego odcisk;

•  zamknij  również  okienka  piwniczne 
i  innych  pomieszczeń  gospodarczych, 
przez  które  można  przedostać  się 
do mieszkania;

•  wychodząc wieczorem z domu zaciągnij 
zasłony  lub  opuść  żaluzje  i  pozostaw 
w  pokoju  włączone  światło  –  stwórz 
pozory, że w domu ktoś jest;

•  nie  pozostawiaj  w  drzwiach  żadnych 
kartek  typu  „wyszłam  do  Krysi”, 

włamywacz  bardzo  lubi  gwarancje, 
że mieszkanie jest puste;

•  jeżeli  masz  telefon  z  automatyczną 
sekretarką,  nie  nagrywaj  wiadomości, 
o której wracasz do domu. Włamywacz 
może  również  skorzystać  z  takiej  in-
formacji;

•  wychodząc,  nawet  na  krótko,  po  list 
do  skrzynki  czy wyrzucić  śmieci  -  za-
mykaj drzwi na klucz. Złodziej nie po-
trzebuje  wiele  czasu,  aby  wtargnąć 
do Twojego mieszkania.

4. Poznaj swojego sąsiada:
Dobrze  znający  się  i  zorganizowani 

sąsiedzi  mogą  skutecznie  przeciwstawić 
się  włamaniom,  kradzieżom,  rozbojom 
i  chuligaństwu.  Porozmawiaj  z  Twoim 
sąsiadem  o  bezpieczeństwie  w Waszym 
miejscu zamieszkania, ustalcie jak zacho-
wać „sąsiedzką czujność”:
•  kiedy  zauważysz  cokolwiek,  co wzbu-
dzi Twój niepokój w miejscu zamiesz-
kania – dzwoń na Policję;

•  kiedy  usłyszysz  hałasy  w  mieszkaniu 
sąsiada,  a wiesz,  że mieszkańcy wyje-
chali – dzwoń na Policję;

•  jeżeli  zobaczysz  nieznajomego,  pró-
bującego  otwierać  drzwi  u  sąsiada, 
a wiesz, że nie ma go w domu - dzwoń 
na Policję;

•  jeżeli  zauważysz  podejrzanie  zacho-
wujące się osoby na klatce schodowej, 
na ulicy lub na parkingu -dzwoń na Po-
licję;

•  jeżeli przypadkowo staniesz się świad-
kiem  napadu  lub  zauważysz,  że  ko-
muś może  grozić  niebezpieczeństwo  – 
dzwoń na Policję;

•  widząc zagrożenie – nie narażaj się sam, 
nie  płosz  przestępców,  a  natychmiast 
dzwoń na Policję.
Opuszczając  na  dłuższy  czas miesz-

kanie  (urlop,  pobyt  w  szpitalu),  zostaw 
znajomemu  sąsiadowi  klucze  do  miesz-
kania i poproś o:
•  zapalanie  codziennie  chociaż  na  kilka 
minut  światła  w  różnych  pomieszcze-
niach;

•  wyjmowanie  ze  skrzynki Twojej  kore-
spondencji.
To  wszystko  stworzy  wrażenie, 

że w mieszkaniu stale ktoś przebywa.

5. Nie ryzykuj niepotrzebnie:
•  unikaj przechowywania w domu znacz-
nych kwot pieniędzy i wartościowej bi-
żuterii. Takie „dobre schowki” jak szafa 
z bielizną, doniczka z kwiatami, książki 
czy  cukiernica  są  bardzo  dobrze  zna-
ne włamywaczom i penetrowane przez 
nich w  pierwszej  kolejności.  Nie  opo-
wiadaj  o  swoim majątku w miejscach, 
gdzie mogą Cię słyszeć obcy;

•  jeżeli  wyjeżdżasz  na  dłużej,  przekaż 
do przechowania cenne dla Ciebie rze-
czy osobom godnym zaufania;

•  zapisz  numery  fabryczne  wartościo-
wych przedmiotów (magnetowid, kom-
puter,  telewizor,  kamera,  video  itp.), 
oznakuj je w indywidualny, trwały spo-
sób,  niewidoczny  dla  złodzieja;  spo-
rządź listę, a jeżeli to możliwe, również 
dokumentację  fotograficzną  cennych 
przedmiotów  (biżuteria,  antyki,  cenne 
obrazy, stare zegarki itp.) - w przypadku 
kradzieży zwiększy  to znacznie  szansę 
ich odzyskania.
Nie ma systemów antywłamaniowych 

i  alarmowych  gwarantujących  w  100 
proc. zabezpieczenie posiadanego mienia 
przed  złodziejami. Równoległe  z  zabez-
pieczeniem mieszkania w zamki, alarmy, 
podwójne drzwi itp. nie zapomnij o jego 
ubezpieczeniu  w  firmie  ubezpieczenio-
wej, aby w przypadku włamania zrekom-
pensować poniesione straty.

Źródło: KRP V

Po  raz  kolejny  urząd  dzielnicy  Bielany 
udostępnił  swe  gościnne  progi  na  koncert 
charytatywny  „Gramy  dla  Benia”.  Imprezę 
uświetnią  występy  wyjątkowych  artystów: 
Piotra  Salaty,  Jerzego  Filara,  oraz  zespółu 
Caryna. W przerwie koncertu kiermasz hand-
made,  biżuterii  i  prac  młodych  plastyków. 
Przez  cały  czas  czynna  będzie    kawiarenka 
z napojami i różnymi przysmakami.

Dochód  z  koncertu  przeznaczony  jest 
na  leczenie  i  rehabilitację  2-letniego Benia, 
zmagającego  się  z  rdzeniowym  zanikiem 
mięśni (SMA), podopiecznego Fundacji Ka-
wałek Nieba, która prowadzi konto wspiera-
jące rehabilitację i leczenie Benia. 

www.facebook.com/beniunieznikaj

Wejściówki  na  koncert,  to  wrzutka 
do  puszki,  każdy  sam  decyduje  ile  chce 
zapłacić  za  udział w  tym wyjątkowym wy-
darzeniu. 

Zapraszamy  27.04.2018  r.  (piątek), 
od godz. 17.30 do sali widowiskowej bielań-
skiego ratusza, ul. Żeromskiego 29 (wejście 
od ul. Jarzębskiego). 

Zabezpiecz mieszkanie 
przed włamaniem
Dom lub mieszkanie, w którym zgromadzony jest dorobek wielu lat pracy, 
stanowi łakomy kąsek dla złodzieja. Trzeba zrobić wszystko, aby do mini-
mum ograniczyć włamania do domów i kradzież naszej własności. Policjan-
ci podpowiadają jak można uniknąć takiego zagrożenia.

Na Bielanach

Koncert 
dla Benia

27 kwietnia 2018 • 17.30
sala widowiskowa Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego)

Imprezie towarzyszy kiermasz rękodzieła i licytacja prac artystów
Przez cały czas otwarta będzie kawiarnia!

Wejściówki – symboliczny datek do puszki 

Gramy dla Benia! 
Wystąpią

Piotr Salata
Jerzy Filar

oraz gość specjalny

Caryna

Charytatywny koncert pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany
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Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Goldoniego 1

w kwietniu:
•  25  kwietnia  (środa)  godz.  19.00  – 
Wieczór  satyryczny  „Marek Majew-
ski,  Tadeusz  Drozda  i  Aleksandra 
Dzierżawska”. Bilety 20 zł

•  26  i  27  kwietnia  (czwartek,  piątek) 
w godz. 10.00-16.00 – Przegląd Dzie-
cięcych  i  Młodzieżowych  Zespołów 
Teatralnych  „Teatralia  2018”. Wstęp 
wolny

•  28  kwietnia  (sobota)  godz.  17.00  – 
Prezentacje  zespołów  tanecznych 
BOK oraz gości w ramach Międzyna-
rodowego Dnia Tańca. Wstęp wolny

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w kwietniu:
•  26  kwietnia  (czwartek)  godz.  18.00 
– Studium zieleni  –  plener malarski. 
Warsztaty  malarskie  z  wykorzysta-
niem  farb  akrylowych.  Uczestnicy 
stworzą paletę odcieni barw pochod-
nych wykorzystując obserwację natu-
ry. Instruktor Anna Sobol. Obowiązu-
ją zapisy. Koszt 30 zł

•  26  kwietnia  (czwartek)  godz.  18.00 
–  warsztaty  śpiewu  intuicyjnego. 
Prowadzenie  Anna  Szyszka.  Wstęp 
wolny

•  27  kwietnia  (piątek)  godz.  19.00  – 
Off  na Zakręcie  – Ludzie  są  dziwni. 
Pokaz filmów niezależnych z Francji, 
Serbii, Łotwy  i Rosji. Dyskusję  pro-
wadzi Maciej Misztal. Wstęp wolny

•  28  kwietnia  (sobota)  godz.  10.00 
Klub na Dziko – Kampinos Trekking. 
Wyprawa  szlakami  Puszczy  Kam-
pinowskiej  połączona  z  noclegiem 
w miejscowości Truskawka. Podczas 
spaceru  warsztaty  i  obserwacje  bu-
dzącej się do życia przyrody. Wypra-
wa  o  dystansie  15  km.  Prowadzenie 
Łukasz  Tulej.  Zapisy.  Koszt  60  zł 
z noclegiem/osoba

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

•  24  kwietnia  (wtorek)  godz.  18.00  – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży ul. Broniewskiego 9a – O  ta-
jemnicach  Sulawesi,  indonezyjskiej 
wyspy opowie Katarzyna Maniszew-
ska – podróżniczka  i  autorka książki 
„Podróżnik  bez  powodu.  Łut  szczę-
ścia”

•  26 kwietnia (czwartek)  i 27 kwietnia 
(piątek)  w godz. 13.00 – 18.30 – Bi-
blioteka  dla  Dzieci  i  Młodzieży  ul. 
Śmiała 24 – Warsztaty plastyczne dla 
dzieci

•  27  kwietnia  (piątek)  godz.  9.30  – 
Wypożyczalnia  dla  Dorosłych,  Mło-
dzieży  i  Dzieci  ul.  Mickiewicza  65 
– Pierwsze odwiedziny przedszkolaka 
w bibliotece – zajęcia dla dzieci

•  27  kwietnia  (piątek)  w  godz.  11.00-
19.00 – Biblioteka dla Dzieci  i Mło-
dzieży ul. Broniewskiego 9a – „Świę-
to Konstytucji  3 maja w Bibliotece” 
–  zajęcia  plastyczne,  wykonywanie 
okolicznościowych kotylionów i cho-
rągiewek

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 MASZYNĘ DO SZYCIA  Łucznik  w  obudowie  drewnianej  –  do  renowacji.  
Tel. 606 345 207

•  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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WODNIK (21 I – 18 II) 
W najbliższych dniach 
zwolnij i zajmij się wresz-
cie swoim zdrowiem. Nawet 

Twój organizm potrzebuje regeneracji. 
Przepracowujesz się i niszczysz swoją 
odporność. To ostatni dzwonek, żeby  
coś z tym zrobić. W sprawach finan-
sowych zachowaj daleko idącą ostroż-
ność, a w żadnym wypadku nikomu nie 
pożyczaj pieniędzy.

RYBY (19 II – 20 III)
Przed Tobą dni dobre 
pod względem samopo-
czucia i nastroju. Stresu 

pozbędziesz się dzięki długim spa-
cerom i ćwiczeniom. Może taka ak-
tywność wejdzie Ci w krew? Twoje 
oczekiwanie na właściwego part-
nera, z którym stworzysz stały zwią-
zek, będzie musiało jeszcze poczekać 
na realizację. Zdrowie – w porządku.  

BARAN (21 III – 20 IV) 
Masz skłonności do praco-
holizmu, więc pomyśl, czy 
ostatnio nie za wiele czasu 

i energii poświęcasz na sprawy zawo-
dowe. Twoja kariera jest ważna, ale 
w innych sferach życia także będzie 
się dużo działo. W uczuciach możliwa 
nowa, bardzo romantyczna znajomość. 
A na wiosnę warto byłoby zająć się 
zdrowiem (więcej ruchu!) i wyglądem.

BYK (21 IV – 21 V)
Zawodowo czeka Cię dużo 
zajęć i zamieszania. Na 
szczęście uda Ci się opano-

wać sytuację. Także w sferze osobistej 
gwiazdy Ci sprzyjają.  Zniknie męczą-
cy Cię problem i sprawy potoczą się 
w oczekiwanym przez Ciebie kierunku. 
To dobry czas na podjęcie nauki języka 
obcego lub doszlifowanie tego, który 
już znasz.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Możliwe duże zmiany w życiu 
prywatnym. Bliska Ci oso-
ba ma wobec Ciebie poważ-

niejsze zamiary niż się spodziewasz. 
Jeśli męczyły Cię jakieś dolegliwości 
zdrowotne, teraz znikną bez śladu. Bę-
dziesz pełen energii i będziesz mógł bez 
przeszkód cieszyć się wiosną i życiem. 
W finansach czeka Cię bardzo miła 
niespodzianka. 
 
RAK ( 22 VI – 22 VII)

Maj będzie dla Ciebie ła-
skawy. Dobre samopoczucie, 
równowaga wewnętrzna, ra-

dość życia umożliwią Ci podjęcie od-
kładanych działań. To ostatnia chwila, 
żeby nie narobić sobie kłopotów. Także 
w pracy uda Ci się zrealizować to, co 
zaplanowałeś. W sprawach osobistych 
drobny zastój. Zdrowie – znacznie lep-
sze niż ostatnio.

LEW (23 VII – 23 VIII) 
Początek maja będzie dla 
Ciebie korzystny. Dzięki do-
bremu nastrojowi

i energii wywrzesz dobre wrażenie na 
współpracownikach i zwierzchnikach. 
Będzie Cię stać nawet na zastosowanie 
dyplomacji zamiast bezpośredniej kon-
frontacji. Natomiast w sferze prywatnej 
nie będziesz musiał udowadniać swojej 
racji i pozycji. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Przed Tobą dobre dni przede 
wszystkim w sprawach zawo-
dowych. 

Umocnisz swoją pozycję, poprawisz 
wyniki w pracy i w efekcie zwierzch-
nicy docenią Twoje starania. Możesz 
też liczyć na gratyfikację finansową. 
Zdrowie także się poprawi. W efekcie 
będziesz mogła bez przeszkód cieszyć 
się wiosną i życiem. 

WAGA (23 IX – 23 X)
W Twoim życiu nadal naj-
ważniejsze będą sprawy 
prywatne, a priorytetem – 

znalezienie ukochanej osoby na całe 
życie. Możesz liczyć na powodzenie, ale 
potraktuj sytuację bardzo serio. Rozwój 
sytuacji może Cię zaskoczyć: przelot-
na znajomość ma szansę rozwinąć się 
w namiętny romans i doprowadzić do 
nieplanowanej ciąży i małżeństwa.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Pierwsza połowa maja 
przysporzy Ci nieco kłopo-
tów – Twoja skłonność do 

nieprzemyślanych działań może przy-
nieść niekorzystne konsekwencje. Za-
chowaj ostrożność, zwłaszcza że mogą 
Cię spotkać nieprzyjemności ze strony 
otaczających się osób. Majówkę po-
winieneś przeznaczyć na ostudzenie 
emocji i odpoczynek na łonie natury. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W pracy czekają Cię trudne 
dni. Będziesz musiał stanąć 
w obronie swoich pomysłów, 

ale dobrze przemyśl strategię. Finanse 
stabilne. Natomiast powinieneś się na-
stawić na prawdziwe zmiany w sferze 
towarzyskiej. Z Twojego życia znikną 
starzy znajomi, a w to miejsce pojawią 
się nowi. W uczuciach  możliwy poważ-
ny kryzys.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Poprawi się Twoje samopo-
czucie, zapragniesz czegoś 
więcej, z niepowstrzymaną 

śmiałością będziesz sięgać po to, czego 
pragniesz. Jeśli w odpowiedniej chwili 
wykażesz inicjatywę, otworzysz sobie 
nowe drzwi nie tylko do dalszej karie-
ry. Zdrowie coraz lepsze. Pieniędzy Ci 
nie będzie brakowało, możesz pomyśleć 
o inwestycji. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.
Poziomo :
1) papier  faraona; 7)  roztwór wodny  fenolu; 8)    tam zwyciężył Mieszko w 972; 9) 
Maria, historyk  literatury polskiej, badaczka epoki  romantyzmu; 10) bęben  turecki; 
12) poeta z Beocji; 14) chiński boks; 16) wpadka, kompromitacja; 19)  leżące pola; 
21) obornik; 22) miasto Romea i Julii; 23) blady nawet w lecie.

Pionowo :
1) głupiec; 2) miejsce do prezentacji koni wyścigowych; 3) noszony na piersi rycerza; 
4) imitacja skóry; 5) dwurzędowy płaszcz damski lub męski ściągnięty szerokim pa-
sem; 6) hydrofit; 11)  w 1911 zdobył biegun południowy; 13) naramienniki; 15) zegar 
słoneczny; 17) małe pierożki podawane z czerwonym barszczem; 18) opryszek; 20) 
przełożony meczetu.
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Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany 
 oraz firma Matexi Polska Sp. z o.o.   

zapraszają na cykl

Bielańska 
 Akademia Umiejętności 

www.b i t . l y/b ie lanska

B i e l a ń s k a  
Piaskownica  Umiejętności

MAJ 2018
warsztaty z profesjonalistami na bielańskich placach zabaw

TWORZENIE 
LALEK

JOANNA GRABOWIECKA  
/sztukadzikosci.com
start godz. 16:30

11.05 - „Piracki” plac zabaw - Kępa Potocka  
(ul. Gwiaździsta róg ul. Podleśnej)
15.05 - Park Perzyńskiego
18.05 - Park Stawy Kellera  

W przypadku złej pogody zastępczy termin danego  
warsztatu zostanie podany na stronie:

UPRAWIANIE
ROŚLIN

RENATA KURYŁOWICZ
start godz. 16:30

10.05 - Park Stawy Kellera  
(ul. Gdańska róg ul. Hłaski)
17.05 - Park Olszyna
24.05 - MDK Bielany, ul Cegłowska 39

PRACA  
W DREWNIE

SEBASTIAN ŚWIERSZCZ 
start godz. 16:30

7.05 - Plac zabaw przy BCEK
ul. Szegedyńska 9
21.05 - MDK Bielany, ul Cegłowska 39

ORIGAMI

MAŁGORZATA SPILAREWICZ
start godz. 16:30 

16.05 - Park Olszyna
23.05 - MDK Bielany, ul Cegłowska 39
30.05 - Plac zabaw,  ul. Dzierżoniowska 7 
-ilość miejsc ograniczona ze względu na 
wielkość placu zabaw.

MAGICZNE 
SZTUCZKI

MICHAŁ NIEWIADOMSKI /mimello.pl
start godz. 16:30

8.05 - Plac zabaw,   
ul. Dzierżoniowska 7 -ilość miejsc 
ograniczona ze względu na wielkość 
placu zabaw.
14.05 - Park Peżyńskiego

Startujemy 7 maja!  
Inauguracja - plac zabaw przy BCEK
ul. Szegedyńska 9, godz 16:30   


