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We wtorek, 13 listopada, na traw-
niku naprzeciwko bielańskiego 
Ratusza przy ul.  Żeromskiego, 
zostały posadzone żonkile w ra-
mach kampanii „Pola nadziei”. 
W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele władz dzielnicy, 
Archidiecezjalnego Zespołu Do-
mowej Opieki Paliatywnej oraz 
Zarządu Zieleni.

Celem kampanii „Pola nadziei” jest 
promowanie idei wolontariatu i nie-
sienia bezinteresownej pomocy pod-
opiecznym hospicjów. Co roku, jesie-
nią, w geście solidarności z osobami 
znajdującym się w terminalnym okresie 
choroby nowotworowej, w wielu miej-
scach na świecie, tysiące ludzi sadzi 
żonkile, propagując zasady opieki pa-
liatywnej poprzez edukację społeczną 
oraz kwestując na rzecz hospicjów. 
Ogólnopolska kampania „Pola nadziei” 
rozpoczyna się jesienią uroczystym 
tworzeniem ogrodów lub kwietników 
żonkilowych w wielu miastach w Pol-
sce. Żonkile są sadzone przez gości 
honorowych, wolontariuszy hospicyj-
nych oraz młodzież i dzieci ze szkół 
podstawowych, gimnazjów czy liceów. 
Każde miejsce jest dobre – okolice 
urzędów, szkół i przedszkoli.

W akcji sadzenia żonkili na Biela-
nach wzięli udział m.in. Tomasz Men-
cina burmistrz Bielan i jego zastępca 
Magdalena Lerczak, ks. Władysław 
Duda, dyrektor Archidiecezjalnego 
Zespołu Domowej Opieki Paliatyw-

nej, przedstawiciele Zarządu Zieleni, 
a także dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 133. Tego dnia zostało posadzonych 
11,5 tys. sadzonek. 

Kampania „Pola nadziei” ma wy-
miar społeczny. Dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy – głównie osób młodych 
– dzieci i młodzieży szkolnej, rośnie 
w społeczeństwie świadomość potrze-
by niesienia bezinteresownej pomocy 
osobom chorym i cierpiącym. „Pola 
nadziei” to nie tylko sadzenie żonkili, 
to również akcja edukacyjno-szkole-
niowa.

– Bardzo się cieszę, że możemy 
wesprzeć hospicjum uczestnicząc w tej 
akcji. Szczególnie, że są dzisiaj z nami 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 133. 
Mam nadzieję, że edukacyjny aspekt 
tej kampanii zakiełkuje ideą wolonta-
riatu wśród młodych ludzi. Wolontariat 
jest mi szczególnie bliski, gdyż sam 
jako młody człowiek działałem jako 
wolontariusz – mówi Tomasz Mencina 
burmistrz Bielan. 

– Akcję „Pola nadziei” zainau-
gurował koncert charytatywny Edyty 
Geppert, który odbył się 25 września 
br. w sali widowiskowej bielańskie-
go Ratusza. Jestem bardzo szczęśli-
wa, że mieszkańcy naszej dzielnicy  tak 
ciepło przyjęli po raz pierwszy orga-
nizowany z Hospicjum koncert i tak 
licznie przybyli by wesprzeć akcję. 
To pokazuje, jak wiele miłości i ciepła 
mamy w sobie. Mam nadzieję, że kwit-
nące żonkile będą przypominać miesz-
kańcom Bielan o potrzebie wspierania 
ludzi w chorobie – dodaje Magdalena 
Lerczak zastępca burmistrza Bielan. 

– Dzisiaj żonkile są symbolem na-
dziei w walce z chorobą nowotworową. 
W tradycji chrześcijańskiej żonkil sym-
bolizuje triumf poświęcenia nad ego-
izmem, miłości nad śmiercią. Kwiat po-
przez swoją subtelność, barwę i zapach 
uświadamia nam wyższe cele istnienia 
symbolizując kruchość i ulotność życia 
– podsumowuje dyrektor Archidiece-
zjalnego Zespołu Domowej Opieki Pa-
liatywnej – ks. Władysław Duda.

Opieka nad pacjentami 
przewlekle chorymi  

w stolicy
M.st. Warszawa przekazuje środki 

finansowe na realizację zadania pu-
blicznego z zakresu ochrony i pro-
mocji zdrowia, w tym działalności 
leczniczej, polegającego na wspiera-
niu opieki nad pacjentami przewlekle 
chorymi w latach 2017–2019 w zakre-
sie domowej i stacjonarnej opieki pa-
liatywnej i hospicyjnej. Celem zadania 
jest poprawa jakości życia chorych 
oraz zapewnienie wsparcia rodzinom 
i opiekunom w czasie trwania choroby 
i w żałobie. Opieka paliatywna i ho-
spicyjna swym działaniem obejmuje 
zapobieganie i uśmierzanie bólu, ła-
godzenie objawów ubocznych prowa-
dzonej terapii, cierpień psychicznych 
i duchowych, wsparcie psychosocjalne 
chorych oraz zapewnienie pomocy ich 
rodzinom. W 2017 r. zostały podpi-
sane trzyletnie umowy z 10 hospi-
cjami, w tym jedna z hospicjum dla 
dzieci. Na realizację zadania: w la-
tach 2017–2019 przeznaczono kwotę 
6 600 000 zł. 

Żonkile przypomną o podopiecznych hospicjów

Pola nadziei na Bielanach

W niespełna 3 tygodnie po wybo-
rach samorządowych zgodnie z po-
stanowieniem Komisarza Wyborczego 
pierwsze sesje nowo wybranych 18 rad 
dzielnic m.st. Warszawy na 5-letnią ka-
dencję 2018-2023 zwołano na 9 listo-
pada br. Odbyły się na Pradze Południe, 
na Ursynowie, na Woli, w Wesołej 
i na Ochocie. 

Kolejne tuż po Święcie Niepodle-
głości zwołano na 13 listopada. Od-
były się na Białołęce, na Bielanach, 
w Ursusie, na Żoliborzu, we Włochach, 
w Śródmieściu, na Pradze Północ, 
na Mokotowie i w Rembertowie.

Na 14 listopada zwołano sesje 
w Wawrze, na Targówku, na Bemowie 
i w Wilanowie.

Wszystkie pierwsze sesje nowo wy-
branych rad miały taki sam porządek 
obrad. 

Po powitaniu w imieniu prezydenta 
m.st. Warszawy otwarcia pierwszej se-
sji dokonywał radny senior.

Po stwierdzeniu prawomocności 
obrad nowo wybrani radni złożyli ślu-
bowanie:

„Wierny konstytucji i prawu Rzecz-
pospolitej Polskiej ślubuję uroczyście 
obowiązek radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i jej mieszkań-
ców”, często dodając „Tak mi dopomóż 
Bóg”.

Stosowne zaświadczenia o wybo-
rze radnym wręczali przewodniczący 
dzielnicowych komisji wyborczych 
po przedstawieniu zebranym wyników 
wyborów do rad dzielnic. Wyniki wy-
borów samorządowych przedstawiamy 
na str. 2

Po ślubowaniu kolejnym ważnym 
momentem inauguracyjnych sesji był 
wybór przewodniczących, ustalenie 
liczby i wybór wiceprzewodniczących 
poszczególnych rad dzielnic. Po serii 
głosowań, w tajnym głosowaniu rad-
nym udało się wybrać przeważnie 4 
osobowe prezydia rad.

Następne sesje związane z wyborem 
nowych zarządów dzielnic zapowie-
dziano po 22 listopada br. po zaprzysię-
żeniu nowego prezydenta miasta.

(PON)

Na inauguracyjnej sesji rady Bielan, 
13 listopada, rozpoczętej pod przewod-
nictwem radnego seniora Jana Zaniew-
skiego złożyło ślubowanie i otrzymało 
zaświadczenia o wyborze 22 radnych. 
W gronie nowej 25-osobowej rady za-
brakło trzech radnych sprawujących 
funkcje wiceburmistrzów Bielan: Mag-
daleny Lerczak, Grzegorza Pietruczuka 
i Włodzimierza Piątkowskiego.

W trakcie obrad jedynym kandyda-
tem zgłoszonym i wybranym (większo-
ścią 20 głosów) na przewodniczącego 

rady był zgłoszony przez Koalicję Oby-
watelską Maciej Chmielewski. Rada 
postanowiła, że będzie trzech wiceprze-
wodniczących. Spośród czterech zgło-
szonych kandydatów najwięcej głosów 
otrzymali i do prezydium zostali wy-
brani Lech Chęciński z Koalicji Oby-
watelskiej oraz radne ze Stowarzysze-
nia Razem dla Bielan Anna Czarnecka 
i Iwona Walentynowicz.  Odpadł Jan 
Zaniewski (PiS), wiceprzewodniczący 
rady  Bielan poprzedniej kadencji.

(PON)

W niedzielę, 2 grudnia do Kościoła 
Bielańskiego zawita św. Mikołaj. Ko-
rzystając z okazji Niedzielne Bajeczki 
także odbędą się tego dnia w Miko-
łajkowym klimacie. Będziemy bawić 
się wspólnie z Teatrem Jumaja, który 
od 2008 roku z wielkim powodzeniem, 
bawi i uczy dzieci w wielu miastach 
Polski. Zapraszamy 2 grudnia 2018 r. 

o godz. 13:00 do auli im. bł. ks.  
J. Popiełuszki, Dobre Miejsce, ul. De-
wajtis 3 wejście B.

Jak zawsze wstęp na przedstawienie 
z cyklu Niedzielne Bajeczki jest bez-
płatny, należy zaopatrzyć się w bezpłat-
ne wejściówki. Przypominamy, że nale-
ży pobrać tyle bilecików ile krzesełek 
zamierzamy zająć. 

Po wyborach samorządowych

Pierwsze sesje nowych rad

Na Bielanach

Młody zastąpił Seniora

W poszukiwaniu św. Mikołaja

Przerwana sesja
Niespełna pół godziny 13 bm. trwa-

ła pierwsza sesja nowo wybranej rady 
Żoliborza pod przewodnictwem Janiny 
Selwant. 

Po ślubowaniu, informacji prze-
wodniczącej dzielnicowej komisji 

wyborczej oraz wręczeniu radnym za-
świadczeń o wyborze, na wniosek Ko-
alicji Obywatelskiej ogłoszono prze-
rwę w obradach. Wznowione mają być 
20 listopada. 

(PON)
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– Bezpieczeństwo pieszych w War-
szawie sukcesywnie poprawia się mię-
dzy innymi dzięki budowie aktywnych 
przejść, doświetlaniu ulic i stosowa-
niu innych rozwiązań, które zmuszają 
kierowców do zmniejszenia prędkości. 
Wciąż jednak dochodzi do zbyt wielu 
wypadków z udziałem pieszych, których 
przyczyną w okresie jesienno-zimowym 
często jest niezauważenie przechodnia 
przez kierującego pojazdem. Dlatego 
też chcemy przypomnieć warszawiakom, 
jak ważną rolę dla bezpieczeństwa peł-
nią nawet małe elementy odblaskowe 
– mówi Renata Kaznowska, wiceprezy-
dent m.st. Warszawy.

Mimo, że zgodnie z ustawą Prawo 
o ruchu drogowym pieszy ma obowią-
zek nosić elementy odblaskowe jedynie 
poruszając się po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym, to warto je zakładać 

zawsze, kiedy po zmroku wychodzimy 
na ulicę. 

Niewielki odblask przytwierdzony 
do ubrania, torebki, plecaka itp. sprawia, 
że kierowcy mogą dostrzec pieszego na-
wet pięć razy wcześniej niż osobę bez 
elementów odblaskowych. Mieszkańcom 
Warszawy o tym jak ważne dla bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym są odbla-
skowe – zawieszki, opaski i kamizel-
ki itp. – będzie przypominać kampania 
„Dodaj miastu (od)blasku!”, która ru-
szyła z początkiem listopada. Warsza-
wiacy zobaczą grafiki z hasłem „Bądź 
widoczny na ulicy” m.in. na plakatach 
umieszczonych na wiatach przystanko-
wych, a także na ekranach w pojazdach 
komunikacji miejskiej. Dodatkowo temat 
używania odblasków będzie szczególnie 
popularyzowany podczas spotkań m.in. 
z seniorami i młodzieżą.

Zniesienie obowiązku posiadania 
przy sobie dowodu rejestracyjnego i po-
lisy OC to efekt przygotowanej przez Mi-
nisterstwo Cyfryzacji (MC) nowelizacji 
ustawy Prawo o ruchu drogowym i pod-
pisania przez ministra cyfryzacji odpo-
wiedniego komunikatu w tej sprawie.

Zniesienie obowiązku posiadania 
przy sobie dowodu rejestracyjnego wią-
że się również ze zmianą dotyczącą za-
trzymywania i zwrotu tego dokumentu. 
Do tej pory dowód rejestracyjny był za-
trzymywany fizycznie. 

Od 1 października 2018 r. – w przy-
padku, gdy pojazd nie spełnia wymagań 
ochrony środowiska, zagraża bezpieczeń-
stwu lub porządkowi ruchu drogowego – 
uprawnione służby odnotują zatrzymanie 
dokumentu w systemie informatycznym. 
Informacja o zatrzymaniu zostanie prze-
kazana do Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów, a kierujący otrzyma – podobnie jak 
dotychczas – pokwitowanie.

Zwrot dokumentu będzie mógł odno-
tować zarówno organ (np. urząd miasta), 
który go wydał, jak i dowolna jednostka 
w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

Warto wiedzieć
Brak obowiązku posiadania przy so-

bie dowodu rejestracyjnego i polisy OC 
NIE oznacza, że nie będziemy kontro-

lowani. Będziemy. Dane pojazdu i in-
formacje o zawartej polisie gromadzone 
są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców). Podczas kon-
troli uprawnione służby (np. policja, 
straż miejska, czy Inspekcja Transportu 
Drogowego) sprawdzą dane w jednej 
z baz CEPiK – Centralnej Ewidencji 
Pojazdów.

Brak obowiązku posiadania przy so-
bie dowodu rejestracyjnego i polisy OC 
NIE oznacza, że w ogóle nie musimy ich 
mieć. Musimy. Dowód rejestracyjny na-
dal pozostaje obowiązującym dokumen-
tem niezbędnym przy załatwianiu formal-
ności m.in. w stacjach kontroli pojazdów, 
przy sprzedaży auta lub wyjeździe za-
granicznym. Właściciele pojazdów nadal 
mają obowiązek ubezpieczenia OC.

Nadal musisz mieć przy sobie pra-
wo jazdy i dowód osobisty! Po wejściu 
w życie nowych przepisów możesz spo-
tkać się z pytaniem, kto aktualnie prze-
chowuje dowód rejestracyjny pojazdu 
(wystarczy wiedzieć, że dokument w tej 
chwili znajduje się np. w siedzibie firmy, 
w domu itp.).

Nadal musisz mieć przy sobie dowód 
rejestracyjny i odpowiednie ubezpiecze-
nie, jeśli będziesz prowadzić pojazd, któ-
ry został zarejestrowany poza Polską.

źródło: PAP

Wybory do Rady dzielnicy Bielany wy-
grała Koalicja Obywatelska z wynikiem 
34,24 procent, co dało 10 mandatów. 
Na drugim miejscu uplasował się ko-
mitet stowarzyszenia Razem Dla Bielan 
z wynikiem 31,8 procent i 9 mandatami. 
Prawo i Sprawiedliwość 25,78 procent 
poparcia i 6 mandatów
Magdalena Lerczak (KO) – 2482 głosy
Daniel Pieniek (KO) – 2009 głosów
Maciej Chmielewski (KO) – 1821 głosów
Lech Chęciński (KO) – 1579 głosów
Joanna Radziejewska (KO) – 1557 gło-
sów

Ilona Popławska (KO) – 1336 głosów
Piotr Śląski (KO) – 1234 głosów
Alicja Chęcińska (KO) – 1163 głosy
Sylwia Lacek (KO) 937 głosów
Wojciech Borkowski (KO) – 639 głosów
Grzegorz Pietruczuk (RDB) – 2418 gło-
sów
Iwona Walentynowicz (RDB) – 2137 
głosów
Krystian Lisiak (RDB) – 2061 głosów
Anna Czarnecka (RDB) – 1481 głosów
Ewa Turek (RDB) – 1405 głosów
Włodzimierz Piątkowski (RDB) – 987 
głosów

Monika Szadkowska (RDB) – 946 gło-
sów
Radosław Sroczyński (RDB) – 791 gło-
sów
Marcin Włodarczyk (RDB) – 514 głosów
Joanna Tomaszewska (PIS) – 1939 gło-
sów
Ryszard Zakrzewski (PIS) – 1840 głosów
Karolina Dłuska (PIS) – 1679 głosów
Jan Zaniewski (PIS) – 1402 głosy
Jan Strzeżek (PIS) – 1040 głosów
Stefan Kulesza (PIS) 946 głosów)

Na Żoliborzu największe poparcie otrzy-
mała Koalicja Obywatelska z wynikiem 
37,33 procent, co dało 10 mandatów. 
Drugie miejsce otrzymało Prawo i Spra-
wiedliwość z wynikiem 22,22 procent, 
co daje 6 mandatów. Do rady wejdą tez 
przedstawiciele komitetu Miasta Jest Na-
sze otrzymując wynik 21 procent i 5 man-
datów
Piotr Wertenstein-Żuławski (KO) – 1380 
głosów

Sławomira Pieńkowska (KO) – 1318 gło-
sów
Jolanta Zjawińska (KO) – 1206 głosów
Dariusz Kołodziejek (KO) – 1143 głosy
Joanna Tucholska (KO) – 619 głosów
Marcin Kozaczuk (KO) – 510 głosów
Dorota Klejn (KO) – 505 głosów
Monika Kurowska (KO) – 501 głosów
Wiktor Jasionowski (KO) – 325 głosów
Anna Świeżawska (KO) – 312 głosów
Robert Rogala (PIS) – 1008 głosów

Grzegorz Hlebowicz (PIS) – 909 głosów
Adam Buława (PIS) – 751 głosów
Jania Selwant (PIS) – 617 głosów
Michał Moskal (PIS) – 239 głosów
Mateusz Kowalski (PIS) – 191 głosów
Izabela Rychter (MJN) 1833 głosy
Konrad Smoczny (MJN) – 1103 głosy
Donata Rapacka (MJN) – 615 głosów
Marta Szczepańska (MJN) – 535 głosów
Łukasz Porębski (MJN) – 209 głosów

Aleksandra Gajewska (KO) – 32 568 
głosów
Mariusz Frankowski (KO) – 19 123 głosy
Magdalena Roguska (KO) – 19 054 głosy
Jarosław Szostakowski (KO) – 17 849 
głosów
Sławomir Potapowicz (N) – 16 201 gło-
sów
Piotr Mazurek (KO) – 15 938 głosy
Ewa Dorota Malinowska-Grupińska 
(KO) - 15 072 glosy
Marek Szolc (N) – 12 311 głosów
Dorota Łoboda (KO) – 10 362 głosy
Tomasz Sybilski (IP) - 9 119 głosów
Małgorzata Zakrzewska (KO) – 8 758 
głosów
Joanna Staniszkis (N) - 8 168 głosy
Anna Nehrebecka-Byczewska (KO) – 
7 940 głosów
Iwona Wujastyk (KO) – 7 075 głosów
Maria Łukaszewicz (KO) – 7 006 głosów
Dorota Lutomirska (KO) – 6 399 głosów
Agnieszka Wyrwał (N) – 6 325 głosów
Dariusz Dziekanowski (KO) – 6 034 głosy
Renata Niewitecka (N) – 5 906 głosów

Ewa Janczar (KO) – 5 619 głosów
Paweł  Lech (KO) – 5 577 głosów
Aleksandra Śniegocka-Goździk (N) – 
5 197 głosów
Agnieszka Borowska (KO) - 5 196 gło-
sów
Tadeusz Ross (KO) – 4 819 głosów
Mariusz Budziszewski (KO) – 4 659 glo-
sy
Joanna Wiśniewska-Najgebauer (KO) – 
4 608 głosów
Paweł Sawicki (N) – 4 316 głosów
Agata Diduszko-Zyglewska (IP) – 4 036 
głosów
Agnieszka Jaczewska-Golińska (N) - 
3 929 głosów
Beata Michalec (KO) – 3 616 głosów
Justyna Zając ((KO) – 3 616 głosów
Joanna Dymowska (KO) – 3 482 głosy
Anna Auksel-Sekutowicz (N) – 2 949 
głosy
Tomasz Żyłka (N) – 2 921 głosów
Gabriela Szustek (KO) – 2 878 głosy
Maciej Wyszyński (KO) – 2 763 głosów
Kacper Pietrusiński (KO) – 2 741 głosów

Jarosław Henryk Kaczyński (N) – 2 341 
głosów
Piotr Żbikowski (KO) – 1 596 głosów
Cezary Jurkiewicz (PiS) – 16 219 głosów
Sebastian Kaleta (PiS) – 14 205 głosów
Błażej Poboży (PiS) – 12 586 głosów
Dariusz Figura (PiS) – 12 000 głosów
Jacek Cieślikowski (PiS) – 11 320 głosów
Andrzej Kropiwnicki (PiS) – 10 532 gło-
sy
Michał Szpondrowski (PiS) – 9 146 gło-
sów
Jacek Ozdoba (PiS) – 8 628 głosy
Olga Semeniuk (PiS) – 8 013 głosów
Alicja Żebrowska (PiS) – 6 582 głosy
Patryk Górski (PiS) – 5 618 głosów
Maciej Binkowski (PiS) – 5 006 głosów
Dariusz Lasocki (PiS) – 4 354 glosy
Piotr Mazurek (PiS) – 4 284 głosy
Filip Frąckowiak (PiS) – 4 019 głosów
Monika Sobczak (PiS) – 3 885 głosy
Tomasz Herbich (PiS) – 3 375 głosy
Wiktor Klimiuk (PiS) – 3 300 głosów
Oliwer Kubicki (PiS) – 2 514 głosów
Monika Jaruzelska (SLD) – 8 494 głosy

Wybory do Sejmiku Województwa War-
szawskiego wygrało PiS, zdobywając 
34,04 procent głosów. Nie wystarczy 
to jednak, by przejąć władzę na Ma-
zowszu. Parta Jarosława Kaczyńskiego 
będzie miała w sejmiku 24 na 51 radnych

Kudelski Wojciech Józef (PiS) – 54 857 
głosów
Romanowski Rafał (PiS) – 46 831 głosów
Bittel Andrzej (PiS) – 42 714 głosów
Kowalski Jakub Piotr (PiS) – 37 772 
głosów
Kołodziejski Witold Czesław – (PiS) – 
37 487 głosów
Fogiel Radosław Aleksander (PiS) – 
36 940 głosów
Prószyński Michał  (PiS) – 34 767 głosów
Zdzikot Tomasz Władysław (PiS) – 
27 598 głosów
Grabowski Marcin (PiS) – 23 896 głosów
Lubiak Katarzyna (PiS) – 23 050 głosów
Figurska Dominika Małgorzata (PiS) – 
22 101 głosów
Zabłocki Wojciech Jakub  (PiS) – 20 554 
głosów
Górska Agnieszka Beata (PiS) – 19 314 
głosów
Bala Joanna (PiS) – 17 817 głosów
Żochowski Krzysztof Jan (PiS) – 16 738 
głosów

Grodzki Michał (PiS) – 15 251 głosów
Olszewski Damian Dariusz (PiS) – 
14 040 głosów
Gołębiowski Łukasz (PiS) – 13 783 gło-
sów
Milewski Mirosław Marian (PiS) – 
12 478 głosów
Czapliński Artur Tomasz (PiS) – 12 053 
głosów
Góras Michał Tadeusz (PiS) – 11 146 
głosów
Górski Maciej (PiS) – 10 490 głosów
Traczyk Stefan (PiS) – 9 709 głosów
Rakowski Ludwik Jerzy (KO) – 60 920 
głosów
Kucharski Tomasz Antoni (KO) – 58 452 
głosów
Podsędek Marcin (KO) – 41 078 głosów
Wiśniakowski Bartosz (KO) – 40 724 
głosów
Rajkowski Rafał Piotr (KO) - 29 861 
głosów
Bornowska Katarzyna Anna (KO) – 
29 737 głosów
Kierzkowska Urszula Anna (KO) – 
26 409 głosów 
Lanc Elżbieta (KO) – 25 818 głosów
Paprocka- Ślusarska Wioletta (KO) – 
23 470 głosów
Lasek Maciej Grzegorz (KO) – 20 401 
głosów 

Strzałkowski Krzysztof Grzegorz (KO) – 
19 493 głosów
Cichocka Helena (KO) – 16 525 głosów
Ziątek Izabela (KO) – 16 025 głosów
Zakrzewska Jadwiga Teresa (KO)  - 
13 746 głosów
Skolimowski Krzysztof Piotr (KO) – 
12 752 głosów
Białecka Ewa (KO) – 12 673 głosów
Kandyba Piotr (KO)- 11 322 głosów
Raboszuk Wiesław Mariusz (KO) – 8 938 
głosów
Śmietanka Tomasz Józef (KO) – 8 828 
głosów
Struzik Adam Krzysztof (PSL) – 76 971 
głosów
Orzełowska Janina Ewa (PSL) – 26 189 
głosów
Żelazowska Bożena Jadwiga (PSL) – 
15 515 głosów
Augustyniak Mirosław Jan (PSL) – 
15 414 głosów
Orliński Mirosław Adam (PSL) – 13 173 
głosów
Przybytniak Leszek Janusz (PSL) – 
10 170 głosów
Obermeyer Paweł Jerzy (PSL) – 9 161 
głosów
Wojnarowski Konrad (PSL) – 6 775 gło-
sów
Rytel Konrad (BS) – 13 453 głosów

Dodaj miastu (od)blasku
Jesienna aura, wcześnie zapadający zmrok, ciemne kurtki i płasz-
cze, a często także duże parasole zasłaniające większą część tułowia. 
Wszystko to sprawia, że jesteśmy znacznie gorzej widoczni na drodze. 
Szczególnie o tej porze roku warto pomyśleć o odblasku, który nie-
jednemu pieszemu uratował już życie. Rusza kampania, która będzie 
do tego zachęcać.

Ważne dla kierowców 

Dowód i polisę można 
zostawić w domu
Od poniedziałku 1 października dowód rejestracyjny i polisę OC 
kierowcy mogą zostawiać w domu. W razie kontroli nie dostaną 
mandatu za brak przy sobie tych dokumentów.

Wyniki wyborów do Rady dzielnicy Bielany

Wyniki wyborów do rady dzielnicy Żoliborz

Wyniki wyborów do Rady Warszawy

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego



35. Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy „Dozwolone do 21 / UP TO 
21” odbył się w dniach 20-22 września 
2018 r. Huta ArcelorMittal Warszawa 
była partnerem tego wydarzenia.

„Dozwolone do 21 / UP TO 21” 
to konkurs adresowany do najmłodszych 
twórców filmowych – górna granica 
wieku to 21 lat. Najmłodszą uczestnicz-
ką tegorocznej edycji festiwalu i autorką 
jednego z filmów animowanych była 
7-letnia dziewczynka.

Na konkurs napłynęło blisko 220 
filmów z 19 krajów. Do konkursu jury 
zakwalifikowało 112 filmów: dokumen-
ty, fabuły, animacje, reportaże.

W dziewięciu dzielnicach Warszawy 
(Bielany, Białołęka, Mokotów, Ocho-
ta, Śródmieście, Ursus, Wilanów, Wola 
i Żoliborz) odbyły się pokazy filmów 
konkursowych. W tym samym czasie, 
we wszystkich dzielnicach obradowało 
jury młodzieżowe. Dodatkowo w dziel-
nicy Bielany, w sali widowiskowej urzę-
du, podczas głównych pokazów konkur-
sowych obradowało profesjonalne jury 
w składzie: Magdalena Łazarkiewicz 
– reżyserka, scenarzystka i przewodni-
czący jury, Bodo Kox – reżyser i scena-
rzysta i Andrzej Fogler – filmoznawca, 
krytyk filmowy. 

22 września w bielańskim urzę-
dzie odbyła się gala wręczenia nagród. 
Na sali, wśród gości zasiedli: wice-
prezydent Warszawy – Włodzimierz 
Paszyński, burmistrz Bielan – Tomasz 
Mencina, zastępca burmistrza  Bielan – 
Magdalena Lerczak, rzecznik prasowy 
Huty ArcelorMittal Warszawa – Ewa 
Karpińska, autorzy filmów z Polski, Ro-
sji i Ukrainy, a także ich opiekunowie 
oraz miłośnicy kina.

Jury przyznało następujące nagrody:
Grand Prix (3000 zł.):
–  Tama – Natalia Koniarz (Polska). 

Za autentyczny i osobisty ton opo-
wieści o skomplikowanej relacji ro-

dzinnej, podniesionej do znaczącego 
wymiaru uniwersalnego.

I nagrodę w kategorii Najlepsza Fa-
buła (1500 zł.):
–  Choice – John Farrelly (Irlandia). 

Za dotknięcie nerwu współczesności 
w kontekście ważnego tematu ekspan-
sji technologii.

–  Kreda – Dominika Kuberka, Gabriela 
Boroń (Polska). Za wiarygodny ob-
raz społeczności szkolnej wytawionej 
na próbę koleżeńskiej lojalności.

Wyróżnienia w kategorii Najlepsza 
Fabuła (500 zł):
–  Kolekcjoner – Piotr Krzysztof Kamiń-

ski (Polska)
–  Pilot – Daniel Le Hai (Polska)
–  Kontrola – Natasza Parzymies (Pol-

ska)
I nagrodę w kategorii Najlepszy Do-
kument (1500 zł.):
–  Randka – Karolina Biesiacka (Polska). 

Za umiejętne stopniowanie odsłania-
nia tajemnicy głównego bohatera.

Wyróżnienia w kategorii Najlepszy 
Dokument (500 zł.):
–  Siedem słów – Cecylia Płoszajska 

(Polska)
I nagrodę w kategorii Najlepsza Ani-
macja (1500 zł.):

–  Bankiet – Julia Orlik (Polska). Za in-
teligentną i efektowną metaforę świata 
elit zderzonego z innym.

Wyróżnienia w kategorii Najlepsza 
Animacja (500 zł.):
–  Targed Earth – Kamil Janko (Polska)
–  W kontakcie – Alexandra Maximova 

(Rosja)
Wyróżnienia w kategorii Animacja do 
lat 15 (500 zł.):
–  Drzewo – Praca zbiorowa dzieci 

i młodzieży pod kierunkiem Moniki 
Kuczynieckiej (Polska)

–  Podziemne Miasto – Praca zbiorowa 
dzieci i młodzieży pod kierunkiem 
Joanny Polak (Polska).

Jednak niekwestionowanym zwy-
cięzcą festiwalu został film pt.: „Ko-
lekcjoner” Piotra Kamińskiego, który 
został nagrodzony nie tylko przez jury 
profesjonalne, ale otrzymał również 
wyróżnienie od jury młodzieżowego 
we wszystkich 9 dzielnicach. 

W tygodniu festiwalowym, 
od 17 do 21 września odbyły się rów-
nież warsztaty dla dzieci i młodzieży. 
W dzielnicach partnerskich wykładow-
cy poprowadzili zajęcia z animacji po-
klatkowej i filmu „Jedno ujęcie”.

Pod koniec września odbyła się ju-
bileuszowa gala z okazji 15-lecia Filii 
Bielańskiego Ośrodka Kultury. Galę 
otworzył dyrektor Bielańskiego Ośrod-
ka Kultury Jarosław Bobin i Iwona Mi-
rosław-Dolecka kierownik Filii. To był 
niezwykły wieczór pełen wspomnień, 
sąsiedzkich rozmów i serdecznej mię-
dzypokoleniowej atmosfery.

– Ideą takich miejsc jak Filia jest 
wsłuchiwanie się w potrzeby lokalnej 
społeczności – tylko to gwarantuje 
sukces. Dlatego pomysłem na prowa-
dzenie tej instytucji było powstanie 
tu Miejsca Aktywności Lokalnej Stud-
nia w 2017 roku i szereg projektów, któ-
rych celem jest aktywizacja i integracja 

mieszkańców – powiedziała kierownik 
Filii Iwona Dolecka. - Dlatego po-
stanowiliśmy docenić zaangażowanie  
mieszkańców wręczyliśmy im statuetki 
Wulkanów Kultury.

Zastępca burmistrza Bielan Grze-
gorz Pietruczuk wręczył statuetkę 
Jadwidze Królak - prezesce Klubu 
Seniora Uśmiech za nieocenione za-
angażowanie w stworzenie Filii Bie-
lańskiego Ośrodka Kultury. Zastępca 
burmistrza Bielan Artur Wołczacki 
wręczył Wulkana Kultury Mateuszowi 
Napieralskiemu,  za utrwalanie fak-
tów i wzmacnianie tożsamości lokalnej 
mieszkańców osiedla Wólka Węglowa. 
Statuetki Wulkanów Kultury za twór-

czą pasję i zaangażowanie w tworzenie 
oferty kulturalnej Filii Bielańskiego 
Ośrodka Kultury otrzymali też: Sylwia 
Buczak i Małgosia Szczepańska z Fun-
dacji Life Change, Anna Sielczak i Pa-
weł Sielczak, Łukasz Tulej i Marcin 
Jacek Kozłowski, które wręczyły radne 
dzielnicy Bielany  Iwona Walentyno-
wicz i Joanna Radziejewska.

A potem cała sala śpiewała wspól-
nie z zespołem BUM BUM ORKe-
STAR, który swoimi bałkańskimi kli-
matami zaczarował licznie zgromadzo-
nych gości. Były też wspaniałe torty, 
jeden z nich od zarządu Bielan.

Całe 300 metrów kwadratowych, 
ogród i taras tętniły rozmowami o ko-
lejnych projektach, pomysłach na dzia-
łanie i przygotowaniach do kolejnych 
osiemnastych urodzin Filii.

Kilka słów o historii Filii Bielań-
skiego Ośrodka Kultury: Filia powstała  
12 września 2003  – kamień węgielny 
wmurowano w październiku 2002 roku. 
Podczas otwarcia Filii została odpra-
wiona msza polowa z muzyczną opra-
wą chóru Wiwat pod dyrekcją Alicji 
Mossakowskiej przy akompaniamencie 
Janusza Tylmana, a o program arty-
styczny zadbała Kapela Warszawska 
Staśka Wielanka. Otwarcia Placówki 
dokonał ówczesny  burmistrz Bielan 
Cezary Pomarański i dyrektor Bielań-
skiego Ośrodka Kultury Wanda Ście-
żyńska.

Za nami charytatywny koncert 
Edyty Geppert. Całkowity dochód 
z biletów-cegiełek zostanie przekazany 
na rzecz Hospicjum Domowego. Za-
inaugurowano również kampanię Pola 
Nadziei. Celem akcji jest finansowanie 
Hospicjum Domowego, edukacja spo-
łeczeństwa polegająca na uwrażliwia-
niu i przybliżaniu problemów ludzi 
dotkniętych bólem choroby nowotwo-
rowej, zainteresowanie akcją samorzą-
dów, szkół, mediów i wszystkich ludzi 
dobrej woli.

25 września, był szczególnym 
dniem dla naszego Hospicjum. Roz-
poczęliśmy, po raz pierwszy w naszej 
historii, piękną kampanię Pól Nadziei.

Choć za oknami wieczór był dżdży-
sty i chłodny i jesień na dobre zaczęła 
rządzić światem, to cudowny koncert 
charytatywny Edyty Geppert rozpalił 
do gorąca serca wszystkich przyby-
łych gości. A w gronie zaszczytnych 
darczyńców zasiedli między innymi 
wiceprezydent Warszawy Renata Ka-
znowska, burmistrzowie Bielan To-
masz Mencina i Magdalena Lerczak, 

ksiądz dyrektor Władysław Duda i wie-
lu, wielu ludzi o wrażliwych i pięknych 
sercach.

Pani Edyta jak zwykle wzrusza-
ła nas,  ale także bawiła w duecie 
z Piotrem Loretzem, jej menadżerem, 
konferansjerem i prywatnie mężem ar-
tystki. Poznaliśmy naszą gwiazdę jako 
wszechstronną diwę polskiej sceny, 
jak również osobę ciepłą i wrażliwą. 
Owacjom na zakończenie występu nie 
było końca i można rzec, że Pani Edy-
ta, poza oklaskami, została obsypana  
pięknymi kwiatami i prezentami.

- Pragniemy z całego serca podzię-
kować Edycie i Piotrowi za okaza-
ne serce. Ciepłe słowa wdzięczności 
kierujemy do władz miasta i naszej 
dzielnicy i przede wszystkim do po-
nad dwustu naszych darczyńców, któ-
rzy uczestnicząc w tym wyjątkowym 
wieczorze wsparli nasze Hospicjum 
na kwotę ponad 15 000 pln! – tak 
o wspaniałym koncercie i całej bardzo 
potrzebne akcji wspominał – Wojciech 
Perkowski z Archidiecezjalnego Ze-
społu Domowej Opieki Paliatywnej.

Po wakacyjnej przerwie ruszy-
ła 25. edycja cyklu „Jazz w Podzie-
miach Kamedulskich”. Cykl istnieje 
od 2006 roku w dwóch odsłonach rocz-
nie: wiosennej i jesiennej.

Jubileuszową edycję 20 września 
rozpoczęła Beata Przybytek „dziew-
czyna o zniewalającym głosie i tysiącu 
twarzy”, dając z zespołem rewelacyjny 
koncert pełen energii i emocji. Be-
ata Przybytek, uznawana przez kry-
tyków muzycznych za jedną z naj-
wybitniejszych polskich wokalistek 
jazzowych, zaprezentowała utwory 
ze swoich dwóch ostatnich autorskich 
albumów I’m Gonna Rock You i Today 
Girls Don’t Cry. Wypełnione po brzegi 
zachwyconą publicznością Podziemia 
Kamedulskie pulsowały w rytm jaz-
zu z elementami, bluesa, soulu, funky 
i gospel. Beata Przybytek swoim cie-
płym, „czarnym” głosem i ujmującym 
prowadzeniem koncertu zaczarowała 

widownię do tego stopnia, że chwilami 
wszyscy śpiewali razem z nią, nawet 
bardziej skomplikowane melodycznie 
utwory. Był bis a po koncercie kolejka 
po płyty i autografy oraz długie rozmo-
wy z fanami.

Wokalistce towarzyszyli znakomi-
ci muzycy: pianista Bogusław Kacz-
mar, niedawny zwycięzca Międzyna-
rodowego Konkursu na Kompozycję 
Jazzową w Katowicach, Adam Kowa-
lewski jeden z najbardziej cenionych 
polskich kontrabasistów, występujący 
m.in. w zespole Nigela Kennedy oraz 
Paweł Dobrowolski, rozchwytywany 
perkusista, koncertujący przez wiele 
lat, m.in. ze Zbigniewem Namysłow-
skim, Nigelem Kennedy, Anną Marią 
Jopek.

Koncert zapowiadał znany dzienni-
karz muzyczny Tomasz Tłuczkiewicz, 
dając przy tym jak zwykle interesujący 
mini wykład z historii polskiego jazzu.
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Dozwolone do 21 / UP TO 21 Edyta Geppert na Bielanach

Koncert Beaty Przybytek

Jubileuszowa gala w BOK 
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– Mam kolejną dobrą wiado-
mość dla powstańców. W  listopadzie 
do wszystkich powstańców zostanie ro-
zesłana karta, dzięki której będą oni mo-
gli korzystać z bezpłatnych przejazdów 
taksówką po Warszawie. Dostaną ją tak-
że powstańcy, którzy na co dzień nie 
mieszkają w stolicy, ale gdy się do niej 
wybiorą, to także będą mogli skorzystać 
z tej usługi – powiedziała na uroczysto-
ści wręczenia pierwszych kart Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warsza-
wy. – A dzisiaj kartę z numerem 001 
wręczę pani Wandzie Traczyk-Stawskiej.

Każdy z powstańców warszawskich 
otrzyma pocztą bezpłatną kartę umoż-
liwiającą darmowe przejazdy taksówką 
w granicach Warszawy. 

Z bezpłatnej taksówki będzie moż-
na skorzystać w godzinach 6.00-22.00. 
Usługa będzie świadczona przez 
WAWA Taxi. Jeden kurs nie powinien 
być dłuższy niż 30 kilometrów. Prze-
kroczenie tego dystansu będzie wiązało 
się z dopłatą do przejazdu.

– Mam nadzieję, że z tych przejaz-
dów taksówkami nie będziecie państwo 
korzystać jadąc do lekarza – bo życzę 
wam dużo zdrowia, ale właśnie tu, 
do waszego domu przy Nowolipiu – po-
wiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, 
przewodnicząca Rady Miasta.

Powstańcy, którzy dziś z rąk pre-
zydent Warszawy otrzymali karty po-
dziękowali jej za tę inicjatywę, a tak-
że za powstanie domu wsparcia przy 
ul. Nowolipie 22. Podkreślili, że dobrze 
się tu czują, przychodzą na ciekawe 
wydarzenia organizowane specjalnie 
dla nich oraz na ciepłe posiłki.

Projekt ma charakter pilotażowy, 
dlatego na początku dedykowany jest 
grupie powstańców warszawskich. 
W kolejnym kroku możliwe będzie ob-
jęcie nią innych grup osób starszych.

Stolica dla powstańców 
warszawskich

Warszawa od lat pomaga powstań-
com, zapewnia im opiekę zdrowotną 
i dotuje organizacje wspierające ich 
w codziennym życiu. Powstańcy mogą 
bezpłatnie mieszkać w Domach Opieki 
Zdrowotnej, mają swój dom dzienny 
oraz otrzymali nagrodę pieniężną. 

Dom Dziennego Wsparcia 
Przy ul. Nowolipie 22 od paździer-

nika tego roku działa Dom Dziennego 
Wsparcia dla Powstańców Warszaw-
skich. Jest to przestrzeń do odpoczynku, 
relaksu i wspólnego spędzania czasu. 
Można tu zjeść ciepły posiłek, skorzy-
stać z porady lekarskiej czy sesji z re-

habilitantem, wziąć udział w wydarze-
niach kulturalnych. Organizatorzy za-
pewniają również transport z i do domu.

Dom jest czynny od poniedziałku 
do piątku (poza świętami) w godzi-
nach. 10.00 – 18.00. 

Opieka zdrowotna
Wizyty u lekarzy różnych specjal-

ności oraz badania diagnostyczne i la-
boratoryjne są dostępne dla powstań-
ców w:
 – Szpitalu Praskim p.w. Przemienie-

nia Pańskiego, przy al. Solidarności 
67, 

 – Przychodni SZPZLO Warszawa- 
Mokotów przy ul. Litewskiej 11/13.

Pomoc w życiu codziennym 
Dodatkowa oferta na zlecenie m.st. 

Warszawy realizowana jest przez orga-
nizacje pozarządowe, które pomagają 
w różnych sytuacjach codziennych, 
podczas wizyty u lekarza, zakupów 
lub pomocy pielęgnacyjnej itp. prosimy 
o kontakt z: 
 – Mazowieckim Oddziałem Okręgo-

wym Polskiego Czerwonego Krzyża. 
 – Fundacją Cultura Memoriae.
 – Fundacją Pomoc Potrzebującym.
 – Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubo-

gich.

Bezpłatny Pobyt w Domach 
Pomocy Społecznej 

Od 1 stycznia 2018r. powstańcy 
przebywający w Domach Pomocy Spo-
łecznej m.st. Warszawy są zwolnienie 
z opłat (dotyczy to także członków 
Korpusu Weteranów Walk o Niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej). Dar-
mowy pobyt będzie przysługiwał także 
powstańcom, którzy w przyszłości za-
mieszkają w DPS-ach. 

Nagrody pieniężne dla 
powstańców warszawskich

Powstańcy warszawscy otrzymują 
z budżetu miasta nagrodę pieniężną 
w wysokości 4587,84 zł. Podstawa 
do jej otrzymania jest Uchwała Rady 
m. st. Warszawy nr LXII/1665/2018 
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 
zasad i trybu przyznawania Nagrody 
Miasta Stołecznego Warszawy dla 
Żołnierzy Powstania Warszawskiego 
w 2018 roku. Informacja o możliwości 
uzyskania nagrody została rozesłana 
do wszystkich powstańców przez Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. 

Taksówka dla powstańca
Warszawa uruchamia nową usługę dla żołnierzy powstania war-
szawskiego.  Wprowadza darmowy transport, który ułatwi im po-
ruszanie się po mieście. Usługa uprawnia do czterech w miesiącu, 
bezpłatnych przejazdów taksówką.

Czy używane części 
komputerowe są gorsze?

Reno szuka domu

– W sezonie grzewczym przypomi-
namy mieszkańcom, by korzystali z eko-
logicznych paliw, rozważnie zużywali 
energię i nie palili śmieci. Podkreślamy 
również, że do marca mogą składać 
wnioski o dofinansowanie do moder-
nizacji kotłowni. Dzięki miejskim dota-
cjom od zeszłego roku w ponad 650 lo-
kalach zlikwidowano kotły bądź piece 
na paliwo stałe i zastąpiono je nowym 
źródłem ciepła. Co więcej, ponad 500 
kolejnych gospodarstw korzysta już 
z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nawet 
najmniejsze decyzje podejmowane dzi-
siaj, mają wpływ na nasze środowisko 
i przede wszystkim, na zdrowie warsza-
wiaków. Spalanie plastikowych butelek, 
mułu czy mokrych liści truje nie tylko 
ludzi, ale również zwierzęta i rośliny. 
Troska o przyrodę i czyste powietrze 
to jedno z najważniejszych zadań władz 
miasta – mówi Michał Olszewski, wi-
ceprezydent m.st. Warszawy.

Właściciele ogrodów zbierający 
trawę, liście oraz drobne gałęzie prze-

kazują odpady firmom, które współpra-
cują z miastem. Mieszkańcy mają szan-
sę oddać pozostałości po jesiennych 
porządkach do końca listopada. Jeśli 
chcą zorganizować dodatkowy odbiór, 
mogą zgłosić swoją potrzebę dzwoniąc 
na nr 19115 bądź wysłać wiadomość 
za pomocą strony warszawa19115.pl

Ekodotacje na wymianę 
„kopciuchów” 

Od września warszawiacy składa-
ją wnioski o dofinansowanie wymiany 
pieca bądź przyłączenia do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. W ramach progra-
mu zarówno indywidualni mieszkańcy 
jak i wspólnoty mogą otrzymać od 7 tys. 
zł do nawet 20 tys. zł na ekoinwestycję 
zaplanowaną na 2019 rok. Potrzebne 
formularze dostępne są na stronie inter-
netowej, w biurze ochrony środowiska 
i w wydziałach obsługi mieszkańców. 
W przypadku wątpliwości przy wypeł-
nianiu wniosków, warszawiacy mogą 
poprosić o pomoc pracowników BOŚ. 

– W stolicy dofinansowujemy inwe-
stycje, które prowadzą do zastąpienia 
starego kotła na ciepło sieciowe albo 
gazowe. Zależy nam na zmniejszeniu 
ilości używania węgla o niskiej jako-
ści. Palenie nieekologicznych tworzyw, 
nawet w nowym piecu, może szkodzić 
naszym bliskim i sąsiadom - mówi Mi-
chał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Osoby, które chcą skorzystać z do-
tacji na modernizację kotłowni, ale nie 
mają pieniędzy na wkład własny do in-
westycji, mogą ubiegać się o „Zielone 
wsparcie do 100 proc.” W ramach pro-
gramu warszawiacy otrzymują nawet 
całkowite dofinansowanie na wymianę 
tzw. kopciuchów. Wsparcie udzielane 
jest na podstawie kryteriów dochodo-
wych, po złożeniu wniosku w ośrodku 
pomocy społecznej.

Smogowozy wyjechały na 
ulicę

Specjalny odział funkcjonariuszy 
ze straży miejskiej wyruszył na ulice 

Warszawy. Za pomocą pięciu mobil-
nych laboratoriów patrole kontrolują 
jakość powietrza. Strażnicy są wypo-
sażeni w czujniki oraz kamery i mogą 
zlokalizować miejsca tzw. niskiej 
emisji, gdzie palone są zabronione 
substancje. Funkcjonariusze mają 
prawo wejść na posesję, jeśli zauwa-
żą nielegalne paleniska. Od listopada 
br. mają też dodatkowe uprawnienia 
do wystawienia mandatu za wykro-
czenia związane z zanieczyszczaniem 
powietrza.

– Uchwała antysmogowa obowią-
zuje mieszkańców całego Mazowsza. 
Od lipca tego roku nie można ogrzewać 
domów mułem, wilgotnym drewnem 
i węglem brunatnym. Do końca 2022 r. 
z województwa mają zniknąć wszyst-
kie „kopciuchy” na węgiel lub drewno 
niespełniające ekologicznych norm. 
Warszawiacy mają niecałe cztery lata 
na modernizację swoich kotłowni, dla-
tego warto skorzystać z dofinansowa-
nia już teraz – przypomina Michał 
Olszewski, wiceprezydent m.st. War-
szawy.

Miejscy funkcjonariusze posiada-
ją podręczne higrometry, czyli urzą-
dzenia do pomiaru wilgoci. Podczas 
kontroli przykładają niewielki przyrząd 
do powierzchni drewna i w ciągu kilku 

sekund mogą sprawdzić, czy pieńki 
do kominka lub pieca spełniają przyjęte 
standardy. 

– Warszawiacy muszą uważać przy 
kupnie drewna. Obecnie w internecie 
jest dużo ofert z niepewnych źródeł i nie 
wszystkie paliwa spełniają mazowiecką 
normę. Teraz, według uchwały zawar-
tość wody w drewnie nie może prze-
kraczać 20 procent – mówi Grażyna 
Sienkiewicz, dyrektor Biura Ochrony 
Środowiska m.st. Warszawy. – Staraj-
my się nie używać kominków, gdy nie 
ma takiej potrzeby, a tym bardziej, jeśli 
nie spełniają one normy Ecodesign. 
To także jest źródło groźnych pyłów – 
dodaje.

Edukacja i powiadomienia
Walka o czyste środowisko to rów-

nież uświadamianie mieszkańcom sto-
licy skali problemu. Taką rolę odgrywa 
m.in. Warszawski Indeks Powietrza 
informujący o stanie jakości powie-
trza danego dnia. Teraz akcję #Oddy-
chajWarszawo wspierają edukatorzy. 
Spotykają się z mieszkańcami i w pro-
stych słowach tłumaczą na czym po-
lega tzw. niska emisja. W tym sezonie 
grzewczym zapukają do 1850 drzwi 
na Białołęce, Mokotowie, w Ursusie 
i Włochach.

Warszawiacy dbają o czyste powietrze
W jesiennym sezonie mieszkańcy chętnie korzystają z miejskiego odbioru zielonych odpadów. W trosce 
o lepszą jakość powietrza Warszawa przestrzega przed nielegalnym paleniem liści i używaniem wilgot-
nego drewna do ogrzewania domów. Coraz więcej osób jest zainteresowanych miejskimi dotacjami na 
wymianę tzw. kopciuchów. 

Być może każdy zadał sobie 
to pytanie przy okazji modernizowania 
swojego domowego komputera. Od-
powiedź jest jednak prosta – nie są! 
Udowadniamy to już ponad trzy lata 
i chcemy podzielić się naszymi do-
świadczeniami.

Jeśli dbamy o komputer, to poza 
zwykłą eksploatacją, części używane 
znacząco nie ustępują swoim nowym 
odpowiednikom. Z jednej strony jakąś 
część swojego życia mają już za sobą. 
Z drugiej, przeżyły na tyle długo, 
że wiadomo, iż nie posiadają wad fa-
brycznych. Większość wad elektroniki 
ujawnia się bowiem na samym począt-
ku jej realnego użytkowania.

Wiemy o tym doskonale, gdyż 
każda część, która do nas trafia, jest 
dokładnie czyszczona i poddawana 
testom. To właśnie kurz odpowiada 
za przegrzewanie się podzespołów, 
często prowadząc do ich trwałego 
uszkodzenia. Dzięki testom mamy 
pewność, że część jest w pełni sprawna 
i gotowa, aby przeżyć swoją drugą 
młodość w rękach nowego właściciela.

„Ale na nowe części jest gwaran-
cja!”, można powiedzieć. Oczywiście, 
ale wszystkie nasze części również 
ją posiadają. Jesteśmy jedną z niewielu 
firm, które mogą śmiało powiedzieć, 
że wiedzą co sprzedają. Z tego względu 
nie tylko udzielamy pół roku gwaran-
cji, ale również oferujemy jej przedłu-
żenie, aż do dwóch lat!

Podsumowując, używane części 
komputerowe nie powinny być trak-
towane jak zło konieczne. To spora 
oszczędność dla portfela. Robiąc za-
kupy u sprawdzonych sprzedawców 
nie musimy obawiać się ani o stan 
sprzętu, ani o gwarancję. Jeżeli chcą 
się Państwo o tym przekonać, ser-
decznie zapraszamy do naszego lokalu 
przy al. Prymasa Tysiąclecia 145/149 
na rogu z ulicą Obozową. Indywidual-
nie omówimy Państwa przypadek i być 
może jedna z naszych części znajdzie 
swój nowy dom właśnie w Państwa 
komputerze.

Pozdrawiamy i zapraszamy – firma 
Carolus.

Reno jest pięknym psem 
w typie owczarka niemieckie-
go, o pięknie wyróżniających się 
oczach, którymi tęsknie wpatruje 
się w ludzi docierających w najdal-
sze zakamarki schroniska i mijają-
cych jego boks. Ogromny z niego 
łasuch, uwielbia dostawać smako-
łyki i zrobi dla nich bardzo wiele. 
Równie mocno pragnie kontaktu 
z człowiekiem, lubi być drapany 
po brzuchu, który chętnie nadsta-
wia. Reno nie lubi zostawać sam, 
unika jak może momentu powrotu 
do boksu, trzeba nie lada sprytu 
żeby zająć go zabawką lub przy-
smakiem i opuścić boks bez niego.

W sprawie adopcji Reno prosi-
my o kontakt z wolontariuszkami: 
Justyną 783 003 754 lub 
Bożenką 531 377 47.
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WODOCIĄGI WARSZAWSKIE  
– DOBRY PRACODAWCA 

KIM JESTEŚMY:
Wodociągi Warszawskie to firma  o ponad 130-letniej tradycji, której właścicielem jest m.st. Warsza-
wa. Każdego dnia dostarczamy ponad 2,5 milionom mieszkańców smaczną, tanią i bezpieczną wodę. 
Zarządzamy ponad 4200 km sieci wodociągowej, a dzięki nowoczesnym technologiom uzdatnia-
nia i kontroli laboratoryjnej, gwarantujemy wysokiej jakości wodę. Z kolei, zmodernizowana i stale 
rozbudowywana sieć kanalizacyjna, o długości ponad 4100 km, zapewnia mieszkańcom komfort  
i chroni środowisko. Najważniejszym kapitałem naszego przedsiębiorstwa są ludzie. Dzięki ich pa-
sji i zaangażowaniu, wspólnie dokonaliśmywielkich przemian, wdrożyliśmy innowacyjne rozwiąza-
nia, a zrealizowane inwestycje, mają realny wpływ na komfort życia mieszkańców całej aglomeracji.  
Jesteśmy nowoczesną firmą, której misją jest służba mieszkańcom.

CO NAS WYRÓŻNIA:
• Jesteśmy największą firmą z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego  

w Polsce
• Służba dla dobra mieszkańców
• Dbałość o środowisko
• Wdrażanie nowoczesnych technologii
• Kodeks Etyki Pracownika MPWiK

KOGO SZUKAMY?
• Monterów
• Energetyków
• Automatyków
• Inspektorów Nadzoru 
• Pracowników administracyjno-biurowych 

CO OFERUJEMY:
• Bezpieczne i stabilne warunki pracy;
• Możliwość zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia 

w pracy z wysokiej klasy specjalistami  oraz korzystania 
z nowoczesnych technologii;

• Indywidulaną ścieżkę rozwoju zawodowego, w tym udział w m.in.  
kursach zawodowych, szkoleniach specjalistycznych,  
a także dofinansowanie do studiów magisterskich, inżynierskich, 
licencjackich;

• Atrakcyjny pakiet benefitów:
• prywatną opiekę medyczną, 
• kartę Multisport,
• świadczenia socjalne. 

Dołącz do nas! 
Więcej na www.mpwik.com.pl

plakat_MPWIK_DOBRY_PRACODAWCA_265X350.indd   1 15.10.2018   14:35
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Na uroczystości byli obecni m.in.: 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
stolicy, Sylwia Spurek, zastępczyni 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rafał 
Trzaskowski, prezydent elekt, Renata 
Kaznowska, zastępczyni prezydenta 
m.st Warszawy, przedstawiciele korpu-
su dyplomatycznego, władz samorzą-
dowych, członkowie kapituły plebiscy-
tu, ambasadorki i ambasadorzy. 

Dokładnie 100 lat temu, w roku 
1918, kobiety w Polsce wywalczyły 
prawa wyborcze. To był kamień mi-
lowy na drodze do równouprawnienia 
w Polsce. Z tej okazji rok 2018 został 
ogłoszony przez Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej – Rokiem Praw Kobiet. 
Rocznica ta zbiegła się z jubileuszem 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Z tej okazji miasto stołecz-
ne Warszawa zorganizowało plebiscyt 
mający na celu uhonorowanie kobiet, 
które zasłużyły się dla stolicy. 

– Ponad 20 tysięcy głosów oddanych 
na Warszawianki Roku oraz Warsza-
wianki Stulecia. Wspaniały wynik, który 
pokazuje zaangażowanie społeczności 
oraz potwierdza, że takie inicjatywy 
są potrzebne. Jestem szczególnie dumna, 
że ten plebiscyt wznawiamy w rocznicę 
100-lecia przyznania Polkom praw wy-
borczych – mówi Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, prezydent Warszawy i dodaje 
– W plebiscycie wyróżniliśmy sylwetki 

kobiet, które zmieniają otaczającą nas 
rzeczywistość na lepszą. Wspierajmy 
je i bierzmy z nich przykład. Mam na-
dzieję, że ta wspaniała inicjatywa bę-
dzie kontynuowana w kolejnych latach, 
bo w końcu Warszawa jest kobietą. 

– Dzięki plebiscytowi na najpo-
pularniejszą Warszawiankę Roku, 
w kolejnych latach będziemy poznawać 
wspaniałe i ważne postaci kobiet. Już 
teraz cieszę się, że zostaną one uhono-
rowane, a ich wpływ na nasze miasto 
dostrzeżony i doceniony. Warszawianki 
i warszawiacy swoimi głosami wybrali 
niezwykłe kobiety, odważne i zaanga-
żowane w pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym. Serdecznie dziękuję 
wszystkim tym, którzy oddali swój głos 
na Warszawiankę Stulecia. To szcze-
gólny moment w historii ponieważ na-
stępny taki plebiscyt dopiero za sto lat 
– mówi Ewa Malinowska-Grupińska, 
przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Irena Sendlerowa. 
Warszawianka Stulecia
Sprawiedliwa wśród Narodów 

Świata, dama Orderu Orła Białego i Or-
deru Uśmiechu,  ocaliła życie ponad 
2500 dzieci, organizując ich ewakuację  
z żydowskich rodzin z terenu getta 
warszawskiego. Jednocześnie do swo-
ich wybitnych osiągnięć na rzecz ra-
towania ludzkiego życia podchodziła 

z niespotykaną wręcz skromnością 
i pokorą, przynależną tylko prawdzi-
wym bohaterom. 

Przez całe swoje życie niosła pomoc 
potrzebującym – była pielęgniarką pod-
czas powstania warszawskiego, a po za-
kończeniu wojny naczelniczką wydziału 
opieki społecznej, działała także w Li-
dze Kobiet, przewodniczyła komisjom 
ds. wdów i sierot oraz ds. zdrowia 
w Stołecznej Radzie Narodowej. 

Historia jej życia to dowód niewy-
obrażalnej wręcz odwagi, bohaterstwa, 
niezłomności ducha i najprawdziwsze-
go dobra. 

Anna Ojer. Warszawianka 
Roku

W sposób godny podziwu wyzwala 
w innych bezinteresowną chęć niesie-
nia pomocy, udowadniając przy tym, 
że prawdziwie zaangażowana osoba 
może pobudzić do działania tysiące 
innych ludzi. Założona przez nią grupa 
wsparcia dla rodziców chorych dzie-
ci z Centrum Zdrowia Dziecka niesie 
pomoc nie tylko materialną, ale także 
duchową – tym samym, poprzez swoją 
działalność, przywraca wiarę w dru-
giego człowieka. Jej zasługi dla lo-
kalnej społeczności są nieocenione – 
w bezprecedensowy sposób łączy ludzi 
w czynieniu dobra, stając się wzorem 
dla nas wszystkich. 

Nominowane do tytułu 
Warszawianki Roku: 

•  Sylwia Chutnik.  Za konsekwentne 
dążenie do poprawy sytuacji matek 
w Polsce. Za wkład w budowę społe-
czeństwa obywatelskiego oraz za to, 
że Warszawę uczyniła bohaterką swo-
ich felietonów i książek. 

•  Agata Diduszko-Zyglewska.  Za re-
alny wpływ na warszawską kulturę 
i życie warszawiaków. Za zaangażo-
wanie w problemy mieszkańców Po-
wiśla. Za walkę o prawa kobiet oraz 
troskę o sprawy uchodźców. 

•  Leyla Elsanova.  Za płynącą z głębi 
serca chęć niesienia pomocy. Za dzia-
łanie na rzecz imigrantów oraz wspie-
ranie ich w odnajdowaniu się w nowej 
rzeczywistości.

•  Martyna Goździuk. Za bezgranicz-
ną miłość do stolicy. Za aktywizację 
Warszawskiej Pragi. Za propagowa-
nie gwary Warszawskiej i inicjatywy 
związane z lokalną społecznością.

•  Krystyna Janda.  Za wierność praw-
dzie. Za walkę o równouprawnienie 
kobiet. Za walkę o demokrację i pra-
worządność w Polsce.  Wreszcie za nie-
ustające, trwające od wielu lat, zaanga-
żowanie w rozwój kultury w stolicy. 

•  Dorota Łoboda.  Za walkę na rzecz 
poprawy jakości edukacji w naszym 
kraju. Za energię, z którą aktywizuje 
lokalną społeczność oraz za bezin-
teresowne działanie na rzecz potrze-
bujących dzieci z dzielnicy Żoliborz. 

•  Maja Ostaszewska. Za odważne 
wyrażanie swoich poglądów. Za ak-
tywny udział w społecznych akcjach 
na rzecz praw i wolności kobiet. 
Za działania na rzecz ochrony środo-
wiska oraz praw zwierząt. Za publicz-
ną obronę demokracji w Polsce. 

•  Natalia Szcześniak.  Za promowanie 
dobrych wzorców w otaczającej nas 
tkance urbanistycznej. Za odkrywanie 
Warszawy na nowo poprzez ukazy-
wanie jej architektonicznych perełek. 
Za propagowanie wiedzy o wyjątko-
wych miejscach w stolicy. 

•  Wanda Traczyk-Stawska.  Za nie-
przerwane, pełne poświęcenia wyko-
nywanie rozkazu. Za pielęgnowanie 
pamięci o powstańczej i cywilnej 

ludności Warszawy. Za nieustającą 
opiekę nad Cmentarzem Powstańców 
Warszawy oraz zaangażowanie w bie-
żące problemy społeczne.

 
Nominowane do tytułu 
Warszawianki Stulecia:  

•  Justyna Budzińska-Tylicka. Dzia-
łaczka polityczna i społeczna z licz-
nymi osiągnięciami na rzecz praw 
kobiet. Prekursorka ruchów femini-
stycznych w Polsce.

•  Wanda Gertz.  Nazywana Emilią 
Plater Legionów Polskich. Żołnier-
ka, major Wojska Polskiego, uczest-
niczka powstania warszawskiego. 
Instruktorka i organizatorką obozów 
przysposobienia wojskowego kobiet. 

•  Stefania Grodzieńska. Pisarka, ak-
torka estradowa i teatralna, satyrycz-
ka. Autorka tekstów. Poetka znana 
również pod pseudonimem Stefania 
Ney. Na terenie getta warszawskiego 
grała w teatrze Femina. 

•  Zofia Kuratowska. Hematolog, pro-
fesor nauk medycznych, polityk i dy-
plomata. Współzałożycielka Społecz-
nego Komitetu ds. AIDS. 

•  Agnieszka Osiecka. Poetka, pisar-
ka, reżyserka teatralna i telewizyjna, 
dziennikarka. Autorka niezapomnia-
nych tekstów do piosenek. 

•  Halina Skibniewska. Profesor Poli-
techniki Warszawskiej, członkini PAN, 
pierwsza w historii Sejmu kobieta 
na stanowisku wicemarszałka. Projek-
tantka znanych osiedli Warszawskich. 

•  Maria Skłodowska-Curie. Dwu-
krotna laureatka Nagrody Nobla. Pre-
kursorka i odkrywczyni w dziedzinie 
radiochemii. Inicjatorka i fundatorka 
Instytutu Radowego w Warszawie.

•  Danuta Szaflarska. Wybitna aktor-
ka filmowa i teatralna. Łączniczka 
w powstaniu warszawskim. Wystę-
powała pod fikcyjnym nazwiskiem 
na koncertach dla walczących po-
wstańców i ludności cywilnej. 

•  Wanda Traczyk-Stawska. Inicjator-
ka opieki nad Cmentarzem Powstań-
ców Warszawy oraz ustanowienia 
2 października dniem pamięci o cy-
wilnej ludności powstańczej Warsza-
wy. Żołnierz Armii Krajowej, uczest-
niczka powstania warszawskiego.

Laureatki plebiscytu Warszawianka Roku

Kobiety, które zmieniają świat
Warszawiacy zdecydowali! 25 października br. podczas uroczystej gali w Teatrze Studio im. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza poznaliśmy laureatki wyjątkowego plebiscytu ogłoszonego w tym roku przez m.st. 
Warszawę. Irena Sendlerowa – Warszawianką Stulecia, Anna Ojer – Warszawianką Roku. 

Pałac w Wilanowie otworzył Ogród Światła
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wila-
nowie otworzyło po raz kolejny Królew-
ski Ogród Światła. W tym roku ekspo-
zycja łączy światło z muzyką klasyczną, 
tworząc Muzyczny Ogród Marzeń.

Muzeum zorganizowało wystawę 
samodzielnie, nie korzystając z pomo-
cy agencji eventowej, natomiast kon-
cepcja świetlnej oprawy ogrodu przy-
gotowana i zrealizowana została przez 
firmę Multidekor. Koncepcja nawiązu-
je do architektury oraz historii pałacu. 
Każdy element i detal ekspozycji od-
wołuje się do źródeł ikonograficznych, 
herbu Jana III Sobieskiego oraz sym-
boliki pałacu.

Goście odwiedzający wilanowski park 
po zmroku mogą się poczuć jak na kró-
lewskim dworze. Do pałacu poprowadzi 
75-metrowy świetlisty tunel, w którym 
rozbrzmiewają utwory Jana Sebastiana 
Bacha, Johannesa Brahmsa czy Johan-
na Straussa II. Na dziedzińcu gości wita 
strzeżona przez orły rozświetlona pergola, 
a w ogrodzie północnym można wejść 
w aleję obsadzoną pnączami oraz zoba-
czyć XVII-wieczną altanę. Mimo jesien-
no-zimowej aury światłem rozkwitną też 
drzewka pomarańczowe, a tuż obok nich 
będzie można zrobić sobie zdjęcie w świe-
tlistej ramie z pałacem w tle.

Stąd też można mieć najlepszy 
widok na tegoroczną niespodziankę 
– Muzyczny Ogród Marzeń zlokali-

zowany na tarasie dolnym. Światło 
wiernie odwzorowuje i wypełnia zmie-
niającymi się barwami geometryczne 
kształty ogrodu, a wszystko to w rytm 
znanych motywów muzyki klasycznej: 
dynamicznej „Burzy” z „Czterech pór 
roku” Vivaldiego czy nastrojowego 
„Tańca cukrowej wieszczki” z „Dziad-
ka do orzechów” Czajkowskiego.

Tak jak w latach ubiegłych częścią 
projektu są widowiska mappingowe, 
realizowane przez Pro4Media. W tym 
roku będą wyświetlanie nie tylko w so-
boty i niedziele, ale też w piątki.

Otwarcie wystawy miało miejsce 
13 października 2018. Wystawa bę-
dzie czynna codziennie do 24 lutego 
2019 roku.
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 MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
% 22 668 70 00

• POLICJA % 997
Komisariat Warszawa-Żoliborz
ul. Rydygiera 3A, % 22 603 71 04
Komisariat Warszawa-Bielany
ul. Żeromskiego 7, % 22 603 71 55

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 6, ul. Marymoncka 88/91  
  % 22 596 70 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 11, ul. Zgrupowania AK 
„Kampinos”   % 22 596 71 10

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 99 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, 

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w listopadzie:
•  17 listopada (sobota) godz. 15.00 – 

Koncert „Piosenki kabaretowe II Rze-
czypospolitej” w wykonaniu Teatru 
Grot. Wstęp wolny

•  18 listopada (niedziela) godz. 12.30 
– „Dwie Godziny dla Rodziny” - 
spektakl „Tajemnice Żabiego Stawu” 
w wykonaniu teatru Ptasie Melodie 
oraz animacje plastyczne. Dla dzieci 
od 3 lat. Bilety 10 zł   

•  18 listopada (niedziela) godz. 16.00 
– Koncert fortepianowy „Tańce pol-
skie” uczestników zajęć Klub Frycek 
pod kierunkiem Marii Fedorowicz-
-Lenart. Wstęp wolny

•  21 listopada (środa) godz. 19.00 – 
Koncert Andrzeja Koryckiego i Do-
miniki Żukowskiej – Marek Majewski 
zaprasza. Duet fascynuje się repertu-
arem wybitnych bardów m. in. Bułata 
Okudżawy, Włodzimierza Wysockie-
go oraz Żanny Biczewskiej. Bilety 20 
zł

•  24 listopada (sobota) godz. 16.00 – 
Katarzynkowy Bielański Dancing. 
Oprawa muzyczna Dariusz Osubka. 
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 20.11

•  25 listopada (niedziela) godz. 16.00 
– Katarzynkowy Bielański Dancing. 
Oprawa muzyczna Dariusz Osubka. 
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 20.11

•  30 listopada (piątek) godz. 18.00 
– Koncert „Wieczór z polskim tan-
giem”, wystąpi Magdalena Lechow-
ska i zespół Tanguedia. Bilety 20 zł, 
przedsprzedaż od 20.11

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w listopadzie:
•  17 listopada (sobota) godz. 12.00 – 

Kocham Teatr! Małe historie – mono-
dram aktorsko-lakowy Natalii Lesz-
czyńskiej. Spektakl dla dzieci w wie-
ku od 3-8 lat. Bilet 5 zł

•  17 listopada (sobota) godz. 18.00 – 
Dźwięki Ziemi i Przestrzeni – koncert 
teatru dźwięku. Koncert na muszlach 
oceanicznych, piórach Ary, fletach, 
okarynach, misach dźwiękowych 
i gongach, Hang-drumach, instrumen-
tach rdzennych plemion Południo-
wej Ameryki, bębnach szamańskich, 
kryształowych piramidach, misach 
kryształowych i misach alchemicz-
nych. Bilet 10 zł

•  21 listopada (środa) godz. 10.40 – Na 
żołnierską nutę – koncert edukacyj-
ny Filharmonii Narodowej. Pieśni 
i piosenki z żołnierskiego śpiewnika, 
które towarzyszyły Polakom w walce 
o wolność w XX wieku. Bilet 4 zł

•  22 listopada (czwartek) godz. 18.30 – 
4 razy Pesto – warsztaty kuchni wło-
skiej z Fundacją Kuchnia. 

•  23 listopada (piątek) godz. 19.00 – 
Off na Zakręcie – koniec żartów. Po-
kaz filmów niezależnych z Brazylii, 
Rosji, Tajlandii i Polski. Wstęp wolny

•  24 listopada (sobota) godz. 12.00 
– Za…Za...Za…Zagraj-Zaśpiewaj-
-Zatańcz. Warsztaty wokalno-tanecz-
ne dla dzieci w wieku 4-6 lat. Wstęp 
wolny, zapisy

•  29 listopada (czwartek) godz. 18.00 
– Robimy świece. Warsztaty tworze-
nia kolorowych świec zapachowych. 
Wstęp wolny, zapisy

Ogłoszenia drobne
•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 

odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418
•  KDK SKUP KSIĄŻEK  Tel. 509-548-582
•  ODDAM MASZYNĘ DO SZYCIA  Łucznik w obudowie drewnianej – do renowacji. 

Tel. 606 345 207
•  ODDAM MONITORY DELL 16 cali. Tel. 22 877 25 66
•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej.  

Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 505 593 654
•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA + składanie mebli. Tel. 503 150 991

Horoskop
od 18 listopada do16 grudnia 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Dużo obowiązków i termino-
wych zadań. Aby wszystko 
poszło dobrze, musisz za-

panować nad pomysłami i przemyśleć 
kwestie organizacyjne. Jeśli to się uda, 
będziesz zadowolony i włożysz do skar-
bonki sporo pieniędzy. W uczuciach – 
spokój i stabilizacja. Opanuj nadmierne 
emocje, włącz racjonalne myślenie.

RYBY (19 II – 20 III)
Dobry czas na ważne de-
cyzje, pracę i korzystanie 
z okazji. Jeśli wykrzeszesz 

z siebie chociaż odrobinę aktywności, 
możesz wiele osiągnąć. Pod koniec 
miesiąca ucieszy Cię przypływ gotówki 
– przyjdą wreszcie zaległe pieniądze. 
Problemy z najbliższymi – porozmawiaj 
spokojnie, wszystko się wyjaśni.

BARAN (21 III – 20 IV) 
Teraz będziesz mógł się wy-
kazać – los szykuje Ci wiele 
obowiązków i wyzwań. Jeśli 

szukasz pracy, masz szansę znaleźć coś 
ciekawego, zwłaszcza pod koniec mie-
siąca. Także bliżej grudnia może wpaść 
Ci nieco grosza. W uczuciach szukaj 
pewności, ale pomyśl o potrzebach 
i uczuciach tej drugiej osoby.  

BYK (21 IV – 21 V) 
Nadchodzą trudne chwile. 
Zaplanowane przez Cie-
bie zmiany będą wymagały 

wielkiego zaangażowania i przemyśla-
nej strategii. Jeśli wytrwasz, koniec 
miesiąca przyniesie zasłużoną nagrodę. 
W uczuciach – nie licz na domyślność 
partnera, lepiej otwarcie wytłumacz, 
o co Ci chodzi. Warto spokojnie poroz-
mawiać.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Twój optymizm zostanie wy-
stawiony na poważną próbę. 
Los zniweczy Twoje plany 

i będziesz musiał zaczynać od nowa. Nie 
rezygnuj, wkrótce gwiazdy wspomogą 
Twoje wysiłki. W uczuciach – dużo miło-
ści i przyjemnych chwil. Twoje samopo-
czucie mogą popsuć problemy z sercem 
lub ciśnieniem, zadbaj więc o zdrowie.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Trudna sytuacja w pracy 
sprowokuje Cię do zastano-
wienia, czy nie należałoby 

poszukać nowej. Cokolwiek postano-
wisz koniec listopada przyniesie ko-
rzystne rozwiązanie. Tylko bądź uważny. 
W uczuciach – nie szukaj szczęścia poza 
związkiem, rozczarujesz się. Postaraj 
się uspokoić i lepiej panować nad emo-
cjami.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Na przełomie listopada 
i grudnia zmieni się Twoje 
spojrzenie na trapiące Cię 

ostatnio problemy. Z entuzjazmem za-
czniesz wcielać w życie zupełnie nowe 
pomysły. Na końcu tej drogi czeka na 
Ciebie sukces i spełnienie. W uczuciach 
–  gorący czas dla wszystkich w part-
nerskich związkach. Przebadaj układ 
trawienny.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Będziesz teraz cieszyć się 
spokojem i zbierać owoce 
swojej ciężkiej pracy. Los 

będzie Ci tak sprzyjać, że chwilami 
będziesz musiała się uszczypnąć, żeby 
uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. 
W uczuciach – zerwij z przeszłością. 
Przyjrzyj się stanowi Twojego kręgo-
słupa – czy nie wymaga wsparcia? 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Listopad nastraja Cię reflek-
syjnie. Zastanawiasz się, czy 
Twoje życie jest satysfakcjo-

nujące, czy robisz to, co Cię spełnia, czy 
jesteś szczęśliwa. Ustal, co chcesz zmie-
nić i zacznij działać, bo inaczej tylko 
stracisz czas na marzenia. W uczuciach 
–  możliwe kłótnie, a nawet rozstanie. 
Uważaj na przeziębienia.
 
SKORPION (24 X – 22 XI) 

Przed Tobą dużo pracy 
i ważne decyzje. Staraj się 
minimalizować wysiłek 

i szukać drogi, którą łatwiej dojdziesz 
do celu. Uaktywnij całą swoją mądrość 
i doświadczenie. Porzuć wszystko to, co 
Ci przeszkadza w rozwoju. Także w sfe-
rze uczuć przemyśl wszystko bardzo do-
kładnie. Starannie dobieraj to, co jesz.

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Sprawy zawodowe będą 
wkrótce wymagały podjęcia 
istotnych decyzji. 

Dobrze żebyś wtedy wiedział, czego 
pragniesz, bo nie będziesz miał zbyt 
wiele czasu na zastanawianie się. 
W uczuciach – czeka Cię trudna roz-
mowa, jeśli będziesz szczery i otwarty, 
sprawy się ułożą. Sprawdź, jak działają 
Twoje nerki.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
W pracy zdenerwują Cię ro-
snące wymagania i presja, 
abyś podnosił kwalifikacje. 

Opanuj humory. Szkolenie będzie Cię 
kosztowało dużo wysiłku, ale kiedyś 
bardzo Ci się przyda. A w obecnej 
pracy przyniesie Ci awans i podwyż-
kę. W uczuciach – harmonia i miłość. 
Zdrowie – w porządku.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) przecinka leśna; 7) tyle, ile da się unieść na rękach; 8) dziejopis na Rusi; 9) brak 
kontaktu z otoczeniem; 10) zawodnicy uprawiający siłowe dyscypliny sportu;  
12) niedorzeczność; 14) rzucany psu; 16) zlepek; 19) drobniutkie pismo; 21) Jo-
achim wśród naszych historyków; 22) szloch; 23) nie martwi się o letnie ubranie.
Pionowo:
1) w jeździectwie: wykonanie pełnego koła; 2) poliamid produkcji USA; 3) płaz 
budzący wstręt; 4) niechęć; 5) przeciwnik Cezara; 6) nożyk kieszonkowy; 11) wóz 
konny z karabinem maszynowym; 13) gazowa perełeczka; 15) witka wierzbowa; 
17) Julian, współtwórca grupy „Skamander”; 18) przyrząd do  ćwiczeń siłowych; 
20) Paul, malarz, rysownik, grafik szwajcarski.
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