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Długi majowy weekend na Żoli-
borzu zaczął kojarzyć się, nie tylko 
mieszkańcom naszej dzielnicy, ale i ca-
łej Warszawy, z Biegiem Flagi, któ-
ry organizujemy już od siedmiu lat. 
W tym roku jednak nie jak dotychczas 
na terenie Cytadeli Warszawskiej, który 
zamienił się w plac budowy nowych 
muzeów, lecz w Pasie Nadwiślańskim 
wokół Centrum Olimpijskiego przy 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. W ten spo-
sób obchodzimy przypadający 2 maja 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowiony świętem na mocy ustawy 
z 20 lutego 2004 roku.

Tegoroczna impreza miała charakter 
pikniku z atrakcjami dla chętnych do za-
bawy w każdym wieku: składanie modeli 
różnych samochodów (m.in. legendarnej 
Warszawy) i samolotów, dmuchany tor 
przeszkód, świat klocków lego, strefy 
– piłkarska, szermiercza, judo, zabaw 
plastycznych, pokazy tańca towarzyskie-
go, występ zespołu „Kapral Zajączek” 
oraz bezpłatny wstęp do Muzeum Sportu 
i Turystyki. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się zumba dla dzieci.

Patronat honorowy nad majów-
ką objęła przewodnicząca Rady m.st. 
Warszawy Ewa Malinowska-Grupiń-
ska. Otwarcia imprezy dokonały Agata 
Marciniak-Różak, zastępca burmistrza 
Żoliborza oraz Beata Michalec, radna 
m.st. Warszawy.

Kulminacyjnym punktem święta 
były trzy wydarzenia sportowe: – VII 
Bieg Flagi na 10 km w kategoriach 
wiekowych dla kobiet i mężczyzn oraz 
dodatkowej klasyfikacji „munduro-
wi”, marsz Nordic Walking na 5 km, 
bieg na 100 metrów dla maluchów 
(do 7 lat).

Dla uczestników wyjątkową pa-
miątkę będzie stanowił medal przed-
stawiający na awersie aktualne godło 
Rzeczypospolitej Polskiej wprowa-
dzone ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. 
Jest to koronowany orzeł, który po la-
tach banicji dumnie wrócił na swoje 
dawne miejsce. Medale otrzymali 
na mecie wszyscy uczestnicy biegu 
na 10 km i nordic walking. Gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom udziału 
w zawodach!

Bielany właściwie „od zawsze” 
są dzielnicą kulturalną, przywiązującą 
dużą wagę do rozwoju kultury. To miej-
sce zarówno z ciekawą historią, jak 
i znaczącymi zabytkami. Nie bez po-
wodu mieszka tu wielu artystów i mi-
łośników kultury. Na terenie dzielnicy 
co roku odbywa się wiele bardzo cieka-
wych wydarzeń kulturalnych. Znajduje 
się tu też doskonale zorganizowana 
sieć obiektów kulturalnych, między 
innymi dwie prężnie działające insty-
tucje kultury, czyli: Bielański Ośrodek 
Kultury oraz Biblioteka Publiczna im. 
St. Staszica ze swoimi filiami. W ostat-
nich latach powołane zostały też dwa 
miejsca aktywności lokalnej działające 

przy Bielańskim Ośrodku Kultury oraz 
MAL działający przy Bibliotece Pu-
blicznej im. Stanisława Staszica, któ-
rych praca skupia się wokół edukacji 
kulturalnej i integracji mieszkańców. 
Rozwój więc cały czas trwa. 

Na terenie Bielan prężnie działają 
artyści i pracownie artystyczne, dzię-
ki którym dzielnica rozkwita i nabiera 
wyjątkowego klimatu.

Bielany to również malownicze te-
reny zielone, z lasami, którymi może 
pochwalić się niewiele dzielnic, wiele 
uczelni wyższych i wspaniałych szkół 
średnich z tradycjami, a także takie 
miejsca jak barokowa perełka – Kościół 
Pokamedulski w Lesie Bielańskim. 

Ale życie kulturalne na Bielanach 
to przede wszystkim społeczność, 
mieszkańcy, ludzie, którzy je tworzą 
i w nim uczestniczą. 

W czwartek 16 maja br. w Sali 
widowiskowej bielańskiego Ratusza 
odbyła się II Bielańska Gala Kultu-
ry, w czasie której wybitni bielańscy 
twórcy kultury oraz przedstawiciele 
instytucji zaangażowanych w działal-
ność dla bielańskiej kultury otrzymali 
nagrody z rąk burmistrza Bielan Grze-
gorza Pietruczuka. A oto tegoroczni 
laureaci:

• Maria Piechotka  
(w kategorii – nagroda specjalna),

• Sławomir Idziak  
(twórca),

• Szymon Majewski  
(ambasador Bielan),

• Piotr Karski  
(bielański autor),

• Wojciech Staroń  
(edukacja kulturalna),

• Mateusz Napieralski  
(animacja kultury),

• Fundacja Life Change  
(kulturalna organizacja pozarządowa),

• Huta Arcerolmittal Warszawa  
(mecanas kultury),

• Katolickie Centrum Kultury  
Dobre Miejsce  
(bielańskie miejsce kultury),

• Filharmonia dla dzieci  
(bielański cykl).

WystaWa
 fotografii
 Witolda Krassowskiego

Wystawę można oglądać w dniach
 31 maja – 31 lipca 2019
Galeria „Przystanek”
(ogrodzenie Parku Żeromskiego
od strony ulicy Mickiewicza)

Opracowanie historyczne: Tomasz Fudala
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„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski 
konkurs Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Generalnego 
Konserwatora Zabytków. Jego celem 
jest promocja opieki nad zabytkami 
poprzez propagowanie najlepszych 
wzorów konserwacji, utrzymania i za-
gospodarowania zabytków.

Uroczysta gala Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków odbyła się 
w Muzeum Emigracji w Gdyni. Wśród 
laureatów konkursu znalazła się za-
bytkowa żoliborska Szkoła Stowarzy-
szenia „Rodzina Wojskowa”, obecnie 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 
im. Kornela Makuszyńskiego, przy 
ul. Czarnieckiego. Otrzymała wyróż-
nienie w kategorii „utrwalenie wartości 
zabytkowej obiektu”. W uzasadnieniu 
zwrócono uwagę na staranny remont 
elewacji szkoły oparty na komplek-
sowych badaniach konserwatorskich 
i architektonicznych, uwzględniający 
wartości architektury modernistycznej 
oraz świadectwo historii o wymiarze 

edukacyjnym i społecznym – ślady po-
cisków z czasów Powstania Warszaw-
skiego. W czasie prac zdecydowano się 
na zmianę założeń projektowych i po-
zostawienie na elewacji znacznej licz-
by postrzelin dokumentujących obronę 
Warszawy w 1939 r. i walki powstań-
cze w 1944 r. Budynek poza swoimi 

wartościami architektonicznymi przez 
wszystkie lata powojenne był niemym 
świadkiem tragedii wojennej. Udało się 
te wartości ocalić, co zostało docenio-
ne przez Kapitułę konkursu „Zabytek 
Zadbany”. Otwory po kulach zostały 
oczyszczone manualnie i zabezpie-
czone chemicznie, z pozostawieniem 
wyraźnie widocznego czerwonego ce-
glanego podłoża. Obecnie widocznych 
jest około 1100 otworów na ekspono-
wanych fragmentach obu ścian.

Remont budynku zakończono 
w 2017 r. Autorem projektu renowa-
cji elewacji była Firma „ZOLTAR” 
S.C. Bożeny i Tadeusza Rojewskich. 
Wykonawcą – Przedsiębiorstwo Kon-

serwacji Zabytków ,,MATEUSZ” Sp. 
z o.o. Sp. k. z Warszawy. Inwestorem 
zastępczym – Stołeczny Zarząd Rozbu-
dowy Miasta (realizował na Żoliborzu 
Fort Sokolnickiego i pomnik rotmistrza 
Witolda Pileckiego). Remont prowa-
dzono pod bacznym okiem Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków. Swój 
wkład osobisty ma tu Anna Wysłocka, 
pracująca do niedawna w żoliborskim 
urzędzie, wybitny znawca zabytków 
Żoliborza. Słowa szczególnego po-
dziękowania skierowano do dyrektor 
Jadwigi Boguszewskiej za opiekę nad 
budynkiem i wyrozumiałość w trakcie 
prac remontowych. Z uznaniem spo-
tkało się wsparcie mieszkańców, w tym 
szczególne Stowarzyszenia Żoliborzan.

Dla przypomnienia: Twórcą zabyt-
kowego budynku przy ul. Czarniec-
kiego 49 był architekt i konserwator 
zabytków – Jan Witkiewicz Koszczyc, 
prywatnie zaprzyjaźniony z Józefem 
Piłsudskim. Obiekt wybudowany został 
w latach 1930-34 na siedzibę Prywatnej 
Koedukacyjnej Szkoły Powszechnej 
,,Rodziny Wojskowe”. W budowę i po-
wstanie szkoły mocno zaangażowała 
się ówczesna Marszałkowa – Aleksan-
dra Piłsudska, która była jednocześnie 
przewodniczącą Sekcji Szkolnej Stowa-
rzyszenia „Rodzina Wojskowa”. Wielo-
letnią kierowniczką szkoły była Janina 
Dunin-Wąsowiczowa. Była to pla-
cówka zbudowana dla dzieci z rodzin 
wojskowych, z Żoliborza Oficerskiego 
i Cytadeli. W czasie wojny funkcjono-
wał tam punkt schronienia dla Żydów. 
Prowadzono również bursę dla chłop-
ców, zaś w czasie Powstania Warszaw-
skiego – Szpital Polowy nr 104, który 
pod koniec sierpnia 1944 roku został 
ewakuowany do Fortu Sokolnickiego 
z powodu silnego ostrzału. Funkcjono-
wała tam również kuchnia Rady Głów-
nej Opiekuńczej, gdzie przekazywano 
rezerwy żywności, a zarząd po upadku 
powstania organizował tzw. stołówki 
klatkowe i stołówki kolonijne WSM. 
W 1968 roku utworzono w budynku 
Szkołę Podstawową Nr 123. Dziś mie-
ści się tu Zespół Szkół Specjalnych 
Nr 100.

Tradycją dzielnicy Żoliborz 
są przyjacielskie stosunki z przedsta-
wicielstwem dyplomatycznym Węgier 
w Polsce. Potwierdzeniem tej tradycji 
była wizyta pani Ambasador Węgier 
– Jej Ekcelencji dr Orsolya Zsuzsanna 
Kovács złożona burmistrzowi Żolibo-
rza, Pawłowi Michalcowi.

Spotkanie przebiegało w ser-
decznej atmosferze. W spotkaniu 
uczestniczyła również zastępczyni 
burmistrza, Agata Marciniak-Różak. 
Należy w tym miejscu przypomnieć, 
że Żoliborz utrzymuje owocne kon-
takty z dwoma dzielnicami Buda-
pesztu.

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem 
Stanisława Moniuszki. W przyję-
tej uchwale podkreślono, że dorobek 
kompozytorski Moniuszki „imponuje 
różnorodnością, bogactwem melodycz-
nym i głębokim zakorzenieniem w na-
rodowej tradycji muzycznej”. W 2019 r. 
przypada 200. rocznica urodzin kom-
pozytora.

3 maja mieliśmy okazję słuchać 
poruszających kompozycji Stanisława 
Moniuszki w wykonaniu Orkiestry 
Kameralnej Filharmonii Narodowej 
pod kierunkiem Jana Lewtaka. Kon-
cert miał miejsce, przy wypełnionej 
po brzegi widowni, w kościele pw. 
św. Stanisława Kostki. Znakomici in-
strumentaliści wykonali m.in. I Kwartet 
smyczkowy d-moll i poloneza z opery 
„Hrabina”. Z dużym ładunkiem emocji 
zgromadzeni reagowali na wspaniałe 
pieśni Stanisława Moniuszki, bez któ-
rych polska kultura muzyczna byłaby 
znacznie uboższa. Owacje rozlegały się 
po każdym wykonaniu. Podobali się 
soliści: Wojciech Gierlach bas i Maria 
Lewicka, która na bis wykonała na fle-
cie melodyjne Prząśniczki.

Orkiestra po raz kolejny przypo-
mniała żoliborzanom, że potrafi nie 
tylko znakomicie grać, ale również 
wzruszać. Muzyków żegnano owacją 
na stojąco.
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Ambasador u Burmistrza Rok Moniuszki

Zatłoczone miejsca to wspaniałe warunki 
do działania dla kieszonkowców. Spośród ota-
czających osób wybierają swoją ofiarę i przy-
glądają jej się przez pewien czas. Obserwują, 
gdzie chowa pieniądze, a następnie podchodzą 
blisko i przypadkowo dotykają, sprawdzając czy 
będzie reagować w sytuacji opróżniania kieszeni. 
Ich zadanie jest ułatwione, gdy osoba ma na so-
bie grubą kurtkę, czy płaszcz. Wówczas bardzo 
trudno jest wyczuć moment opróżniania kieszeni. 
Nie dajmy się okraść złodziejowi.

Kilka porad, jak ustrzec się przed kie-
szonkowcem:
• należy mieć cały czas w zasięgu wzroku 

bagaż przy wsiadaniu do zatłoczonego au-
tobusu, tramwaju, czy pociągu,

• należy dobrze zabezpieczyć noszone przy 
sobie dokumenty i pieniądze,

• pieniądze trzymajmy przy sobie w dwóch 
miejscach – pozwoli to zmniejszyć ryzyko 
utraty całej kwoty,

• nie należy demonstrować zawartości port-
fela, gdy widzą to przypadkowe osoby,

• powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na 
osoby znajdujące się obok nas,

• w tramwajach, autobusach lub pociągach 
powinniśmy wybierać zawsze miejsce 
w pobliżu znanych osób lub kierują-
cego – unikajmy pustych przedziałów 
w pociągu,

• nie nawiązujmy przygodnych znajomości,
• nie zasypiajmy podróżując publicznymi 

środkami komunikacji,
• podczas zakupów – nie należy odstawiać 

od siebie torebki, na podłogę lub ladę – 
złodziejowi wystarczy nawet taki krótki 
moment, by nas okraść,

• klucze do mieszkania powinniśmy nosić 
w innym miejscu niż dokumenty z adresem 
– jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet 
może okraść mieszkanie zanim osoba po-
szkodowana zdąży zareagować.

Policja ostrzega 
Nie dajmy się okraść



Wydarzenie „Kolekcja Żolibo-
rza” zorganizowaliśmy w ramach 
Nocy Muzeów, które odbywało się 
18 maja w całej Warszawie. Dla na-
szych mieszkańców oraz dla gości 
zaproponowaliśmy zorganizowanie 
na Żoliborzu swego rodzaju „muzeum 
bez ścian”, w którym zaprezentowa-
ne zostały działa sztuki w przestrzeni 
dzielnicy, takie jak: obiekty, rzeźby, 
instalacje i budynki. Posiadają one 
bezcenną wartość artystyczną, histo-
ryczną i stanowią nasze Żoliborskie 
Muzeum.  

Wybrane obiekty to:
1. Ul. Felińskiego 13 – mozaiki pro-
jektu artystów Hanny i Gabriela Re-
chowiczów w dawnej Szkole Cechu 
Rzemiosł (dziś Zespół Szkół Nr 31) 
2. Ul. Niegolewskiego 8 – Pierwszy 
awangardowy dom w Polsce-dom stu-

dio architektów Barbary i Stanisława 
Brukalskich.
3. Ul. Sady Żoliborskie 3 – Mieszkanie 
zmienne – murek tablica oraz makieta 
mieszkania otwartego na osiedlu Sady 
Żoliborskie I,  proj. Haliny Skibniew-
skiej
4. Ul. Popiełuszki 16 – Latarnia Żo-
liborska i Matka z dzieckiem. Klatka 
schodowa budynku dla samotnych XIII 
kolonii WSM 
5. Ul. Mickiewicza 34/36 Moderni-
styczny taras użytkowy Szklanego 
Domu – domu mieszkalnego PZUW 
proj. Juliusza Żórawskiego
6. Park Kępa Potocka – Światłotrysk 
– instalacja/rzeźba Maurycego Gomu-
lickiego. 

Zwiedzający Kolekcję Żoliborza 
mogli samodzielnie przemieszczać 
się po dzielnicy w poszukiwaniu dzieł 

sztuki. Pomogła im w tym specjal-
nie zaprojektowana i wydrukowana 
na to wydarzenie mapka z zazna-
czonymi obiektami i opisami eks-
ponatów. Przy każdym z obiektów 
– eksponatów czekał na zwiedzają-
cych edukator-przewodnik, opowia-
dający o dziele oraz Pani Opiekunka 
Eksponatów. Opiekunki eksponatów 
to swego rodzaju urozmaicenie sce-
nograficzne akcji czyli postaci „pań 
pilnujących dzieł sztuki” przygoto-
wane specjalnie na naszą akcję, wy-
cięte z pianki. Opiekunki eksponatów 
to również nawiązanie do opiekunek 
miejsca czyli „genius loci Żoliborza”.

Wydarzenie miało element eduka-
cyjny, poprzez zaangażowanie histo-
ryków, architektów, twórców, którzy 
w trakcie wydarzenia opowiadali o wy-
branych obiektach. 

Mieszkańcy Żoliborza w ra-
mach budżetu obywatelskiego na rok 
2020 otrzymali do dyspozycji kwotę 
1 662 227 zł.

Można składać projekty o charak-
terze dzielnicowym (nie ma podziału 
na obszary) lub ogólnomiejskim (obej-
mujące tereny min. 2 dzielnic).

Projekty dzielnicowe muszą mieć 
poparcie 20 mieszkańców dzielnicy, 
ogólnomiejskie – 40 mieszkańców 
Warszawy.

Zgłaszane projekty muszą być zlo-
kalizowane na terenach należących 
do miasta. Składanie projektów trwa 
do 10 czerwca.

Przed zgłoszeniem projektu, za-
poznaj się z wykazem planowanych 
inwestycji w naszej dzielnicy (więcej 
szczegółów na stronie: zoliborz.org.
pl/budzetobywatelski):
• Przebudowa ul. Rydygiera na odc. 

od ul. Matysiakówny do ul. Prza-
snyskiej

• Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 
Rydygiera z ul. Przasnyską wraz 
z przebudową części ul. Przasnyskiej

• Realizacja projektu „Rewitaliza-
cja placu pomiędzy CH Merkury 
a Urzędem Dzielnicy”  

• Realizacja projektu „Neon W na pl. 
Wilsona!”

• Budowa zespołu szkolno-przed-
szkolnego przy ul. Anny German

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 
65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez 
realizację nowego obiektu szkolnego

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
Nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w techno-
logii modułowej

• Modernizacja zagospodarowania 
terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. Potockiej 1

• Adaptacja patio Szkoły Podstawo-
wej nr 92 przy ul. Przasnyskiej na 
bibliotekę

• Modernizacja akustyczna Szkoły 
Podstawowej Nr 65 im. Władysława 
Orkana ul. Mścisławska 1

• Budowa hali pneumatycznej na tere-
nie Szkoły Podstawowej 

• nr 392 przy al. Wojska Polskiego
• Dostosowanie budynku Szkoły 

Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 
18 a, do wymogów bezpieczeństwa 
pożarowego

• Budowa hali sportowej w Szkole 
Podstawowej nr 392 z zapleczem 
sportowym

• Budowa zespołu przedszkolno-żłob-
kowego przy ul. J.Ficowskiego – 
prace przygotowawcze

• Termomodernizacja i odwodnienie 
budynku Zespołu Szkół Nr 53 przy 
ul. Popiełuszki 5

• Realizacja projektu „Rewitalizacja 
boiska szkolnego  przy SP  267”

• Budowa Centrum Lokalnego 
w Dzielnicy Żoliborz – etap I

• Realizacja projektu „Dzienny Mi-
nipark”

• Realizacja projektu „Urządzenia 
do zabawy i ćwiczeń na powietrzu 
w Parku Sady Żoliborskie”

• Realizacja projektu „Neon dla 
MALu na Marymoncie”

• Rozbudowa, przebudowa z termo-
modernizacją i dostosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych Środowi-
skowego Domu Samopomocy przy 
ul. Rydygiera 3

• Modernizacja uzdatniania wody ba-
senowej

• Modernizacja wentylacji hali base-
nowej

• Działobitnia Cytadeli Warszawskiej 
etap  II – zabezpieczenie

Jeśli masz pytania dotyczące bu-
dżetu obywatelskiego, skontaktuj się 
z koordynatorem w Dzielnicy Żoliborz 
m.st. Warszawy: 
Karoliną Sochocką, tel. 22 443 89 06    
ksochocka@um.warszawa.pl,  
zoliborz.zks@um.warszawa.pl
lub z pracownikami wydziałów mery-
torycznych.

Maratony pisania projektów  
(w godz. 10.00-13.00):

25 maja br. – Miejsce Ak-
tywności Lokalnej, ul. Marii 
Kazimiery 20/1
1 czerwca br. – UD Żoliborz  
s. 328, ul. Słowackiego 6/8
8 czerwca br. godz. 10.00-
13.00 – Klub Mieszkańców 
„Szafir”, ul. Dolnośląska 3

Spektakl musicalowy #Życie-
NaASAPie w wykonaniu młodych 
uczestników projektu TworzyMy 
Musical to pierwszy musical zre-
alizowany w Bielańskim Ośrodku 
Kultury! Tworzyli go młodzi, zdolni 
i utalentowani twórcy – od scena-
riusza poprzez własne choreogra-
fie taneczne, piosenki i grę aktor-

ską. W sztuce opowiadają, co jest 
dla nich ważne, co ich porusza, daje 
radość i sens życia. 

Pokaz spektaklu odbędzie się 
w gościnnych progach TEATRU KO-
MEDIA w dniu 03.06 (poniedziałek) 
o godz. 18.00. Bezpłatne zaproszenia 
do odbioru od 27.05 w Bielańskim 
Ośrodku Kultury ul. Goldoniego 1. 

W środę 15 maja, o godz. 9.00 przy 
placu Wilsona 2, obok kina Wisła odbyła 
się uroczystość odsłonięcia tablicy upa-
miętniającej dwudziestego ósmego pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa 
Woodrowa Wilsona.

Tablicę, „W setną rocznicę ogłoszenia 
14 Punktów Prezydenta Wilsona, Am-
basada Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej w imieniu narodu amerykań-
skiego ofiarowała Miastu Stołecznemu 
Warszawie.” W wydarzeniu udział wzięli 
Jej Ekscelencja Georgette Mosbacher, 
ambasador Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej i Rafał Trzaskowski, pre-
zydent m.st. Warszawy. Żoliborz repre-
zentowali: Paweł Michalec, burmistrz 
Żoliborza i Agata Marciniak-Różak, za-
stępczyni burmistrza, Piotr Wertestein-
-Żuławski, przewodniczący żoliborskiej 
rady oraz żoliborscy radni.
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Na Żoliborzu

Odsłonięcie tablicy Wilsona 

Żoliborska Noc Muzeów

Budżet obywatelski na Żoliborzu 

Bielany wytyczają kierunki 
działań w trosce o środowisko 
naturalne. Od 1 maja urząd 
dzielnicy oraz bielańskie jed-
nostki ograniczają, a docelo-
wo wyeliminują jednorazowe 
naczynia i opakowania z pla-
stiku, zastępując je materiała-
mi wielokrotnego użytku lub 
produktami z surowców bio-
degradowalnych.

– Robimy to dla dobra nas wszyst-
kich, a przede wszystkim dla ochro-
ny środowiska. Chcemy namawiać 
wszystkich po kolei, pracowników 
samorządowych i mieszkańców, 
aby jednorazowych opakowań uży-
wać w jak najmniejszych ilościach. 
To szkodliwy materiał, który rozkłada 
się przez setki lat, co ma ogromne 
konsekwencje dla naszego zdrowia, 

środowiska i przyszłych pokoleń – 
mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz 
Bielan.

Pomysł w interpelacji zgłosi-
li dzielnicowi radni klubu „Razem 
Dla Bielan”. – Mamy do czynienia 
z coraz większą produkcją plastiku, 
a co za tym idzie również zanieczysz-
czeniem środowiska na całym świecie. 
Dlatego myśląc globalnie, działamy 
lokalnie i już teraz uprzedzamy przy-
jętą w marcu tego roku dyrektywę 
unijną, która od 2021 roku całkowi-
cie zakazuje używania jednorazowych 
opakowań plastikowych – mówi Kry-
stian Lisiak, radny i przewodniczący 
klubu „Razem dla Bielan”.

Dodatkowo w nowych procedu-
rach przetargowych urzędu dzielnicy 
i podległych jednostek (m.in. Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowe, Ośro-
dek Pomocy Społecznej, biblioteki, 
Bielański Ośrodek Kultury) pojawią 
się zapisy o zakazie użycia „jedno-
razówek” m.in. przy organizacji spo-
tkań, imprez plenerowych i wydarzeń 
kulturalnych. 

Musical #ŻycieNaASAPie

Na Bielanach 
Bez plastiku
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Prawie 10 tys. mieszkańców War-
szawy odwiedziło w ostatni kwiet-
niowy weekend ogród na dachu Ga-
lerii Północnej. Największą atrak-
cją wydarzenia rozpoczynającego 
sezon w ogrodzie, było uroczyste 
otwarcie pierwszej na świecie tężni 
solankowej w centrum handlowym.

Dzięki nowo powstałej konstrukcji 
z drewna i tarniny, ogród na dachu Ga-
lerii Północnej zyskał leczniczy mikro-
klimat i najczystsze powietrze na Bia-
łołęce. Tężnia ma aż cztery i pół metra 
wysokości i dziesięć metrów długości. 
Po jej gałązkach spływa solanka, któ-
ra trafiła do Galerii Północnej prosto 
z Zabłocia, charakteryzująca się naj-
większym stężeniem jodu na świecie. 

Na wszystkich odwiedzających 
ogród Galerii Północnej czekały w so-
botę i niedzielę liczne atrakcje. Na da-
chu powstała specjalna strefa warsz-
tatów, w której można było nauczyć 
się samodzielnego komponowania 

wiosennych kapeluszy oraz zapoznać 
z techniką tworzenia przypinek. Naj-
młodszym odwiedzającym najbardziej 
przypadły do gustu wielkie bańki my-
dlane, skręcanie balonów i malowanie 
twarzy. Odbyły się również warsz-
taty tworzenia zielonych kompozycji 
w szklanych naczyniach. Ich zwień-

czeniem była próba pobicia rekordu 
Guinnessa w kategorii „Największy 
na świecie las w słoiku”. Kompozycja 
mierzyła ponad 2,5 metra i ważyła 
więcej niż 1 000 kg! Decyzja Guinness 
World Records o oficjalnym przyzna-
niu rekordu będzie znana w ciągu naj-
bliższych 2 tygodni. 

W środę, 1 maja, rozpoczął się ko-
lejny sezon Warszawskich Linii Tury-
stycznych. W tym roku na warszawia-
ków i turystów czekają atrakcje na wo-
dzie, drogach i torach.

Na Wiśle
Cztery bezpłatne promy jak co roku 

połączą ze sobą oba brzegi Wisły. 
Po rzece pływać będą:
• „Słonka”, która połączy Cypel Czer-

niakowski z Saską Kępą (21 osób, 
możliwość przewozu rowerów);

• „Pliszka”, która odpłynie z okolic 
mostu Poniatowskiego na lewym 
brzegu i przybije do plaży Ponia-
tówka (21 osób, możliwość przewo-
zu rowerów);

• „Wilga” popłynie z okolic Multime-
dialnego Parku Fontann i przycu-
muje przy plaży Rusałka (40 osób, 
możliwość przewozu rowerów);

• „Turkawka” połączy Nowodwory 
z Łomiankami (21 osób, możliwość 
przewozu rowerów). 
Do 30 czerwca oraz 21 czerwca, 

a także we wrześniu (do 15 września) 
promy będą pływały w soboty, niedzie-
le i dni świąteczne. W lipcu i sierpniu 
codziennie. Na Wisłę wypłynie rów-
nież „Zefir”. Statek do Serocka w maju 
i czerwcu będzie pływał w soboty, nie-
dziele i święta (dodatkowo 21 czerw-
ca), w lipcu i sierpniu w piątki, soboty 
i niedziele (dodatkowo 15 sierpnia), 
a we wrześniu (do 15 września ) w so-
boty i niedziele. Rejsy rozpoczynają się 
o godz. 9.00 przy bulwarze Jana Kar-
skiego (Podzamcze), a jego uczestnicy 
dotrą do Serocka około godz. 12.30. 

Po dwugodzinnej przerwie (o godz. 
14.30) wyruszą w drogę powrotną. 
Około godz. 18.00 statek przycumuje 
w Warszawie. Uwaga, w przypadku 
niskiego stanu wody w Wiśle, rejs roz-
pocznie się na przystani na Żeraniu, 
a pasażerów z Podzamcza podwie-
zie bezpłatny autobus. Bilet normal-
ny na rejs kosztuje 36 zł, a ulgowy 
18 zł. Bezpłatnie w wycieczce mogą 
wziąć udział osoby, które ukończyły 
70 rok życia oraz dzieci do ukończenia 
7 lat. Bilety można kupić w wybranych 
dniach i godzinach Punkcie Obsługi 
Pasażerów przy stacji metra Dworzec 
Wileński oraz on-line na stronie: www.
bilety24.pl. Na pokład „Zefira” wejść 
możne nawet 120 pasażerów. 

Na drogach
W tym roku na warszawskie ulice 

powróci również linia 400. Dotych-
czas w historii stołecznych autobusów 
numer 400 był nadawany linii tury-
stycznej, zastępczej i okazjonalnej. Te-
raz będzie to szansa, aby wybrać się 
na wycieczkę przez Trakt Królewski 
do Powsina ikarusem. Przypomnij-
my, że te węgierskie autobusy po raz 
ostatni zjechały do zajezdni pod ko-
niec 2013 roku. Teraz będą kursowały 
na linii 400 do 15 września w soboty, 
niedziele i dni świąteczne trasą: Powąz-
ki – Cm. Wojskowy – Powązkowska 
– Okopowa – Anielewicza – Miodowa 
– Senatorska – Wierzbowa (powrót: 
Moliera) – pl. Piłsudskiego – Kredyto-
wa – Jasna – Zgoda (powrót: Szpitalna 
– Mazowiecka) – Krucza – Al. Jerozo-
limskie – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz-

dowskie – Belwederska – Sobieskiego 
– al. Wilanowska – Przyczółkowa – 
Drewny – Przekorna – Powsin - Park 
Kultury. Na trasę oprócz zabytkowych 
ikarusów wyjadą również autobusy ni-
skopodłogowe. 

Linia Turystyczna 100 minionego 
lata cieszyła się dużą popularnością. 
Pasażerowie podziwiali przez szyby 
„ogórków” atrakcje stolicy. W tym 
roku na linii 100 również będą kurso-
wać zabytkowe jelcze – „ogórki” oraz 
berliet. Od 22 czerwca do 15 września, 
w  soboty, niedziele i święta, autobusy 
przejadą trasę: pl. Zamkowy – Podwale 
– pl. Krasińskich – Wybrzeże Gdańskie 
– most Śląsko-Dąbrowski –  Wybrzeże 
Szczecińskie – most Józefa Poniatow-
skiego – Al. Ujazdowskie – pl. Unii 
Lubelskiej – Koszykowa – Towarowa 
– Grzybowska – al. Jana Pawła II – Se-
natorska – pl. Zamkowy. W autobusach 
kursujących na linii 100 honorowane 
są wszystkie rodzaje biletów ZTM. 

Specjalne linie autobusowe 
Oprócz linii turystycznych, letnie po-

ruszanie się po stolicy i poza nią ułatwią 
specjalne sezonowe linie autobusowe. 
Wraz z początkiem sezonu wyścigów 
konnych uruchomiona została linia 300. 
Podobnie jak w latach ubiegłych w dni 
zawodów dowiezie ona warszawiaków 
ze stacji metra Wilanowska, ulicą Pu-
ławską bezpośrednio na Tor Służewiec. 
Autobusy kursują w wybrane dni.  

W środę, 1 maja, na ulice wróciła 
również linia 385. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych autobusy będą kursowa-
ły w noce z piątku na sobotę, z soboty 

na niedzielę i niedzielne wieczory. Połączy 
plac T.W. Wilsona, Wisłostradą (wzdłuż 
nadwiślańskich bulwarów) i Trasą Łazien-
kowską z placem Konstytucji. Dzięki niej 
warszawiacy będą mogli szybko i wygod-
nie wieczorami dojechać nad Wisłę, ale 
też sprawnie dostać się do stacji pierwszej 
i drugiej linii metra. 

Po zimowej przerwie jeżdżą rów-
nież autobusy linii 800. We wszyst-
kie soboty, niedziele i święta oraz 
21 czerwca i 16 sierpnia łączą stację 
metra Młociny z muzeum w Palmi-
rach. Dzięki linii można wybrać się 
do miejsc związanych z tragiczną histo-
rią II wojny światowej, ale też do Pusz-
czy Kampinoskiej. 

Na torach 
„Parówki” i „akwaria”, czyli nie-

gdyś najpopularniejsze na warszaw-
skich torach wagony typu 13N i naj-
starsze egzemplarze wagonów 105N 
będą królowały na linii tramwajowej 
36. Młodsze zabytki tramwajowe będą 
wyruszały z pl. G. Narutowicza i ulica-
mi Filtrową, Marszałkowską i J. Sło-
wackiego, dojadą do Metra Marymont. 
Będzie się nimi można przejechać 
we wszystkie weekendy do 15 wrze-
śnia. 

Z wakacyjnych przejażdżek linią T 
warszawiacy mogą korzystać od 1996 r. 
Kursują na niej zabytkowe „berlinki” 
(wagony typu K), których produkcję 
rozpoczęto w 1939 r., jak i nieco młod-
sze wagony typu N, które uświetniały 
otwarcie Trasy W-Z w 1949 r. Nie ina-
czej będzie w tym roku. Tramwaje linii 
T będą kursowały w soboty, niedziele 

i święta od 22 czerwca do 15 wrze-
śnia, na trasie: pl. G. Narutowicza 
– Grójecka – pl. Zawiszy – Al. Je-
rozolimskie – most Józefa Poniatow-
skiego – al. Zieleniecka – Targowa 
– al. Solidarności – most Śląsko-Dą-
browski – al. Solidarności – Towaro-
wa – Grójecka – pl. G. Narutowicza. 
W kursach oznaczonych w rozkładzie 
literą „P” do wspólnej podróży zabyt-
kowym wagonem zaprosi warszawski 
przewodnik. 

Wyjątkowa atrakcja szynowa czeka 
również pod Warszawą. W tym roku 
do oferty Warszawskich Linii Tury-
stycznych dołącza Piaseczyńska Ko-
lejka Wąskotorowa. Zabytkowy po-
ciąg, kursujący po torach o rozstawie 
torów 1000 mm, wyruszył 1 maja i po-
tem w każdą sobotę, wczesnym popołu-
dniem ze stacji w Piasecznie. Następnie 
przez Zalesie Dolne, Głosków i Runów 
dotrze do Złotokłosu. W drodze po-
wrotnej w Runowie jest postój  na pik-
nik. Cała wycieczka trwa około czte-
rech godzin. Dodatkową atrakcją jest 
także specjalna, zabytkowa linia auto-
busowa 51, która dowiezie podróżnych 
do Piaseczna. Zabytkowe autobusy, 
oznaczone jak niegdysiejsza linia tro-
lejbusowa, będą przewozić pasażerów 
z centrum, z przystankiem przy stacji 
metra Wilanowska, do stacji kolejowej 
w Piasecznie. Bilet normalny na prze-
jazd kolejką i autobusem kosztuje 35 zł 
(przejazd tylko kolejką – 30 zł); bilet 
normalny dla osób posiadających Kartę 
Warszawiaka lub Kartę Dużej Rodziny 
na przejazd kolejką i autobusem – 30 zł 
(przejazd tylko kolejką – 25 zł).

Uzdrowisko na dachu

Nowa tężnia solankowa

Zapraszamy na Warszawskie Linie Turystyczne
Tegoroczny sezon Warszawskich Linii Turystycznych będzie pełen atrakcji. Do dyspozycji mieszkańców będą dobrze już znane promy, statek do Serocka, linie T i 100. Pojawią 
się również nowości. Ruszy kolejka wąskotorowa oraz obsługiwane młodszymi zabytkami linie 36 i 400. 

J a k  p a m i ę t a m y

i to, co stało się późnieJ?

W debacie wezmą udział:

anna kaplińska-struss, Witold krassowski, 

Jan sowa, Jakub Wygnański

Prowadzenie: Dominika Blachnicka-Ciacek

w yb o ry

d e b a t a

1989

2 czerwca, godz. 17.00 

Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego
ul. Stefana Czarnieckiego 51
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Już w najbliższą niedzielę 26 
maja wybory do europarlamentu, do 
którego kandyduje Pan z listy Koali-
cji Europejskiej. Co nakłoniło Pana 
by po 12 latach pracy w polskim 
Parlamencie wystartować w nadcho-
dzących wyborach?

– W życiu każdego polityka przy-
chodzi czas na nowe wyzwania. Widzę 
Polskę w Europie, jako kraj budowa-
ny na zgodzie, wzajemnym szacun-
ku, tolerancji, poszanowaniu wartości 
demokratycznych i europejskich, któ-
re są mi szczególnie bliskie z uwagi 
na pełnioną przez lata funkcję prze-
wodniczącego Komisji odpowiedzial-
ności konstytucyjnej. Doszliśmy do ta-
kiego etapu, że to właśnie Parlament 
Europejski będzie jednym z pól bitwy 
o nowoczesną, otwartą i demokratycz-
ną Polskę. Musimy bronić wartości 
europejskich, które dla mnie, jako war-
szawiaka, są szczególnie ważne.

Jakimi tematami zajmie się Pan 
w europejskim parlamencie?

– Oczywiście kluczowym tematem 
będzie dla mnie kwestia walki z ła-
maniem konstytucji w Polsce. Przez 
lata jeszcze jako student walczyłem 
o praworządność i wolność w na-
szym kraju. Współtworzyłem „Deka-
log Wolności”, dlatego dziś nie mogę 
przejść obojętnie obok tego co dzieje 
się w Polsce. Donald Tusk dobrze 
ujął to w swoim ostatnim wystąpieniu 
mówiąc zdanie, które obrazuje dzisiej-
szą przerażającą rzeczywistość i które 
przejdzie do historii „nie może być 
tak, że władza raz do roku obchodzi 
święto konstytucji, a na co dzień kon-
stytucję obchodzi”.

A czy są jeszcze jakieś tematy 
w których widzi Pan możliwość wy-

korzystania swojej wiedzy i doświad-
czenia?

– Drugim bardzo ważnym wyzwa-
niem będzie walka o środki unijne dla 
Polski bo jest jeszcze wiele obszarów, 
w których możemy je mądrze wyko-
rzystać. Przede wszystkim kwestia 
naszego zdrowia i potrzeba zdobycia 
dodatkowych środków na programy 
walki z nowotworem. Zachorowalność 
na raka z roku na rok wzrasta, a naj-
groźniejszym dla Polaków jest dziś rak 
płuc, który jest obecnie zabójcą numer 
jeden wśród nowotworów złośliwych 
zarówno mężczyzn jak i kobiet. Polska 
razem z Węgrami i Chorwacją otwie-
ra niechlubną trójkę krajów wspólnoty 
o najwyższej umieralności na raka. Te 
statystyki są przerażające. Najbardziej 
boli fakt, że rząd PiS i NFZ są ślepi 
na te dane. Teraz mamy faktyczną szan-
sę pozyskać kolejne unijne fundusze 
na Europejski Program Onkologiczny.

Wspomina Pan o chorobach płuc, 
a one bezpośrednio łączą się ze sta-
nem czystości powietrza jakim od-
dychamy. 

– To prawda, to następny temat, 
który jest na liście moich priorytetów. 
Pozyskanie środków unijnych na ochro-
nę środowiska. Dziś w Warszawie 
prezydent Rafał Trzaskowski realizu-
je wiele projektów walki ze smogiem, 
ale potrzebne są dodatkowe pieniądze, 
bo temat jest pilny i ważny. Mam na-
dzieję, że już wkrótce pozyskamy 
środki, dzięki którym będziemy mo-
gli zrealizować w Warszawie wymianę 
wszystkich pieców węglowych „kopciu-
chów” ze 100-procentowym dofinanso-
waniem. Ale powietrze to nie wszystko. 
Jest oczywiście wielkie wyzwanie jakim 
jest plastik. Uważam, że jego ogromne 
zużycie jest jednym z palących pro-

blemów. Złożyłem w tej sprawie inter-
pelację dotyczącą ograniczenia zużycia 
plastiku. Jeśli chcemy, by Polacy na-
uczyli się nowych, dobrych nawyków, 
to my - parlamentarzyści, musimy wziąć 
sprawy w swoje ręce. 

Wiemy, że od lat działa Pan również 
na rzecz praw zwierząt. Czy w tym te-
macie również możemy na Pana liczyć 
w parlamencie europejskim?

– Podpisałem deklarację „Vote for 
Animals”, która zakłada działanie dla 
dobrostanu zwierząt na różnych płasz-
czyznach. Zarówno domowych, jak 
i tych gospodarskich, których hodowla 
wciąż jeszcze polega na barbarzyńskim 
tuczeniu i faszerowaniu ich powodują-
cą przyrost masy chemią. To zresztą 
jest także niebezpieczne dla zdrowia 
konsumentów. Na szczęście dziś czę-
ściej zwraca się na to wszystko uwa-
gę. Edukacja postępuje i widać już jej 
efekty. Na przykład coraz więcej ludzi 
kupuje jaja z wolnego wybiegu. Od kur, 
które żyją normalnie, a nie ściśnięte 
w klatkach. Powstało nawet określenie 
„jaja od szczęśliwych kur”. Wciąż jest 
wiele do zrobienia, na przykład w dzie-
dzinie okrutnego procederu hodowli 
zwierząt futerkowych, w którym Pol-
ska przoduje, bo kraje Europy Zachod-
niej zaprzestają już takich odrażających 
praktyk wobec zwierząt.

Kończąc nasz wywiad chciałam 
zapytać jaką wizję Warszawy chciał-
by Pan zrealizować? 

– Przed wszystkim cieszy mnie fakt, 
że Warszawa wybiera Europę, bo wła-
śnie takie widzę nasze miasto. Europej-
skie, nowoczesne z mądrze wykorzysta-
nymi środkami unijnymi na rozbudowę 
i rozwój miasta. Ale też jako miasto ak-
tywne, w którym mieszkańcy uprawiają 

sport, który jest bliski mojemu sercu, 
w którym mają przestrzeń do spacerów 
w zrewitalizowanych i zadbanych par-
kach. Z piękną zagospodarowaną Wisłą 
i jej bulwarami. Warszawa jako miasto 
zdrowe, w której zarówno seniorzy, oso-
by niepełnosprawne, jak i każda warsza-
wianka i warszawiak otrzymują pomoc 
i wsparcie. I na koniec Warszawa czysta, 
w której dbamy o nasze środowisko, 
przyrodę, zwierzęta. Polskę za to wi-

dzę jako ważnego partnera liczącego się 
na arenie europejskiej, w której szanuje 
i przestrzega się konstytucji. 

Panie pośle, czego Panu życzyć?
– Możliwości realizacji moich eu-

ropejskich planów wizji Warszawy 
i Polski w Europie. Już dziś dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, którzy obda-
rzą mnie zaufaniem i oddadzą na mnie 
głos 26 maja. 

W 2025 roku nowotwory staną się 
główną przyczyną zgonów w Pol-
sce. Niestety obecne władze lekce-
ważą problem. Dobrym przykładem 
jest Centrum ATTIS w Warszawie, 
gdzie powstał nowoczesny oddział 
onkologii kobiecej, który do tej 
pory nie otrzymał kontraktu z NFZ. 
Poseł Andrzej Halicki apeluje do 
premiera Morawieckiego o nowy 
kontrakt dla Centrum ATTIS albo 
dymisję ministra zdrowia.

 
Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, 

że w 2025 roku nowotwory staną się 
główną przyczyną zgonów w Polsce, 
a zachorowalność wzrośnie o jedną 
czwartą. Statystyki są przerażające. Już 
teraz w Polsce z powodu nowotworów 
umiera ponad 100 tys. osób rocznie. 
Polska razem z Węgrami i Chorwa-
cją otwiera niechlubną trójkę krajów 
wspólnoty o najwyższej umieralności 
na raka.

– Musimy to zmienić, dlatego 
przedstawiliśmy program Europej-
skiej Ochrony Zdrowia. Zdobędziemy 
dodatkowe 100 mld zł, dzięki którym 
powstaną centra profilaktyczne w każ-
dym województwie i wdrożymy Euro-
pejski Program Walki z Rakiem, dzięki 
któremu wyleczalność raka w Polsce 
osiągnie poziom najbardziej rozwinię-
tych krajów zachodniej Europy – mówi 
Andrzej Halicki, poseł na Sejm RP. 

Obecnie najgroźniejszymi nowo-
tworami dla kobiet są rak piersi i jajni-
ka. Każdego roku 3000 kobiet choruje 
na raka szyjki macicy, a 1700 kobiet 
umiera na tę chorobę. To znacznie 
więcej niż wynosi średnia europejska. 
Z kolei 17 tys. kobiet choruje na raka 
piersi, a 6000 umiera z tego powodu. Te 
współczynniki na Mazowszu są jeszcze 
gorsze. To dlatego w Centrum Leczni-
czo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pra-
cy ATTIS powstał nowoczesny Zakład 
Onkologii Kobiecej – pierwsza w Pol-
sce tak kompleksowo zorganizowana 
struktura. Jednak oddział stoi pusty 

gdyż do tej pory NFZ nie podpisał 
kontraktu z tą placówką.

– W sprawie Centrum ATTIS inter-
weniowałem m.in. na początku ubiegłe-
go roku i ostrzegałem ministra zdrowia, 
że brak kontraktu z NFZ dla tej pla-
cówki to ogromne zagrożenie dla woje-
wódzkiego systemu opieki zdrowotnej. 
Niestety nikt nie posłuchał tego apelu. 
Potwierdza się najczarniejszy scena-
riusz dotyczący przyszłości Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medy-
cyny Pracy ATTIS. W placówce są już 
pierwsze zwolnienia – mówi Andrzej 
Halicki, poseł na Sejm RP.

Poseł Andrzej Halicki stawia ul-
timatum premierowi Morawieckiemu 
w sprawie Centrum ATTIS:

– Wzywam premiera Morawieckie-
go do zajęcia się służbą zdrowia. Panie 
premierze, Polacy umierają na raka, 
a statystyki są dramatyczne. Tymcza-
sem w pełni wyposażony oddział on-
kologiczny stoi pusty, bo nie ma pod-
pisanego kontraktu z NFZ. Sprawa 
jest prosta – albo nowy kontrakt dla 

Centrum ATTIS albo dymisja ministra 
zdrowia – mówi Andrzej Halicki, poseł 
na Sejm RP.

O kontrakt dla Centrum ATTIS 
apelują również radni Koalicji Oby-
watelskiej w Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 

– Na Mazowszu występuje większy 
odsetek kobiet chorych na nowotwory 
złośliwe niż w reszcie kraju. Inwesty-
cja odpowiada aktualnym priorytetom 
regionalnej polityki zdrowotnej. Chore 
kobiety czekają, a oddział uzyskał prze-
cież pozytywne oceny od wszystkich 
organizacji i instytucji zajmujących się 
problematyką onkologii kobiecej, w tym 
także rekomendację Ministerstwa Zdro-
wia – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
przewodniczący komisji zdrowia i kul-
tury fizycznej Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. – Rocznie placówka 
leczy około 0,5 mln pacjentów z War-
szawy i województwa mazowieckiego, 
a brak kontraktu z NFZ może być ka-
tastrofalny w skutkach dla wszystkich 
stron – dodaje.

Widzę Polskę w Europie
ROZMOWA Z POSŁEM ANDRZEJEM HALICKIM

KANDYDATEM DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Andrzej Halicki stawia ultimatum 
 

Kontrakt dla ATTIS-u albo dymisja ministra
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NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 

DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
ZGŁOSZENIA:  rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Wykonuję terapię komórkową:

  Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)  
– leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne; 
stosowane w  chorobach degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki 
stawowej. RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 
przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć tenisisty. 
Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa w    przebiegu dyskopatii  
i  zmian zwyrodnieniowych. Leczenie przeciwbólowe stawów  
krzyżowo-biodrowych.

  Terapia biologicznie aktywnymi białkami z  krwi  
pacjenta – blokowanie enzymów zapalnych w  stawach 
(przeciwbólowo i przeciwzapalnie). Oczekiwanie na 
endoprotezoplastykę stawową w  komforcie bez kilogramów leków 
przeciwbólowych, bez skutków ubocznych.

  Terapia komórkami macierzystymi – leczenie przeciwbólowe 
i  przeciwzapalne w  różnych fazach artrozy stawowej; leczenie 
uszkodzeń chrząstki stawowej; leczenie blizn i  zbiznowaceń; leczenie 
opóźnionego zrostu kości, zrost opóźniony; stawy rzekome; opóźnione 
procesy gojenia tkankowego (niepowikłana zakażeniem bakteryjnym).

 Operacje: 

artroskopia; operacje rekonstrukcyjne; chirurgia ręki; chirurgia stopy; 
chirurgia Achillesa

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; operacje; 
terapia komórkowa
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY –  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Kto może zgłosić kandydatki? 
Do plebiscytu Warszawianka Roku 
kandydatki zgłosić może każdy, kto 
ukończył 18. rok życia. Kandydatki 
do tytułu specjalnego – Warszawian-
ka Przemian – zgłaszają członkowie 
Kapituły.

Kto może zostać Warszawianką 
Przemian? Warszawianką Przemian 
zostanie kobieta, która na przestrzeni 
ostatnich 30 lat poprzez swoją aktyw-
ność wpłynęła na kształt dzisiejsze-
go społeczeństwa. Docenimy przede 
wszystkim działania na rzecz wolno-
ści, równości oraz poszanowania praw 
człowieka.

Jak zgłosić kandydatkę do tytu-
łu Warszawianka Roku? Zgłoszenia 
kandydatek przyjmujemy od 14.05 
do 16.06. Kandydatkę zgłosić można:
• elektronicznie, za pomocą formu-

larza znajdującego się na stronie: 
www.um.warszawa.pl/warszawian-
karoku, 

• papierowo, za pomocą formula-
rza dostępnego na stronie: www.
um.warszawa.pl/warszawiankaroku

• w biurze Marketingu Miasta ul. Wierz-
bowa 9, 00-094 Warszawa p. 153.

Wypełnione formularze papie-
rowe można wysłać elektronicznie 
na adres e-mail: warszawiankaroku@
um.warszawa.pl lub dostarczyć (pocztą 
lub osobiście) do Biura Marketingu 
Miasta, ul. Wierzbowa 9, 00-094 War-
szawa p. 153, z dopiskiem na kopercie 
„Warszawianka Roku”.

Kto może głosować? Głosować 
może każdy, kto ukończył 18. rok ży-
cia, bez względu na miejsce zamiesz-
kania i obywatelstwo.

Jak wygląda głosowanie?  Głosu-
jący podaje imię i nazwisko oraz e-mail 
lub telefon. Podanie danych osobo-
wych jest warunkiem udziału w głoso-
waniu. Jedna osoba może zagłosować 
tylko raz. Głos można oddać na jedną 
Warszawiankę Roku i/lub jedną War-
szawiankę Przemian.

W jakim czasie można głosować?  
Głosowanie trwa od 4.09 do 6.10, 
w przypadku głosowania internetowe-
go: do godz. 23:59, w przypadku papie-
rowego – do godziny 16.00.

W jaki sposób można oddać głos? 
Głosować można:
• elektronicznie, za pomocą formu-

larza znajdującego się na stronie: 
www.um.warszawa.pl/warszawian-
karoku,

• podczas wydarzeń miejskich, któ-
rych listę podamy na profilu wyda-
rzenia na FB,

• papierowo, za pomocą formula-
rza dostępnego: na stronie: www.
um.warszawa.pl/warszawiankaro-
ku. 

Wypełnione formularze papie-
rowe można wysłać elektronicznie 
na adres e-mail: warszawiankaroku@
um.warszawa.pl lub dostarczyć (pocztą 
lub osobiście) do Biura Marketingu 
Miasta, ul. Wierzbowa 9, 00-094 War-
szawa p. 153, z dopiskiem na kopercie 
„Warszawianka Roku”

Kiedy będzie ogłoszenie wyników 
głosowania?  Wyniki głosowania ogło-
simy na uroczystej gali, 9 października 
2019 r. w Warszawie oraz poinformu-
jemy o nich na stronie internetowej: 
www.um.warszawa.pl/warszawianka-
roku, a także w miejskich mediach 
społecznościowych.

Warszawianka Roku – Q&A

W ostatni poniedziałek 20 maja 
br. w Sali pod Liberatorem Muzeum 
Powstania Warszawskiego odbyło się 
spotkanie z Wacławem Gluth-No-
wowiejskim – autorem książki „Nie 
umieraj do jutra” połączone z jej pro-
mocją. 

Ta niezwykła książka jest nowym, 
poprawionym i uzupełnionym wyda-
niem wyjątkowego zbioru opowiadań 
o warszawskich Robinsonach, którzy 
przetrwali w gruzach miasta po upadku 
Powstania Warszawskiego – napisa-
nych przez jednego z nich. Człowie-
ka, który przez kilkadziesiąt dni ukry-
wał się na granicy śmierci w ruinach 
na Marymoncie.

Istnieje pogląd, że był moment 
w historii Warszawy, w którym miasto 
pozostało całkowicie martwą, pozba-
wioną ludności pustynią gruzów. Do-
tyczy to okresu od upadku powstania, 
czyli początku października 1944 roku, 
do zajęcia stolicy Polski przez oddzia-
ły polskie i radzieckie, 17 stycznia 
1945 roku. 

Warszawa jednak nigdy nie była 
„królestwem bez poddanych”. Nawet 
w tym straszliwym czasie, kiedy na roz-
kaz von dem Bacha kto żyw musiał 
opuścić miasto, kiedy w lewobrzeżnej 
Warszawie przystąpiły do działania 
niemieckie ekipy specjalne, powołane 
w celu ostatecznego zniszczenia mia-
sta – nawet wtedy istniała społeczność 
warszawska, warszawscy Robinsono-
wie, jedyna w świecie Rzeczpospolita 
Gruzów.  O ludziach (źródła podają, 

że było ich około 1000), którzy przeżyli 
te dni w ekstremalnych warunkach, jest 
ta książka. Napisał ją jeden z nich.

W dziesięciu nowelach Wacław 
Gluth-Nowowiejski portretuje war-
szawskich Robinsonów – ludzi, któ-
rzy w nieustannym zagrożeniu, w eks-
tremalnie trudnych warunkach, bez 
dostępu do pożywienia i wody żyli 
na zgliszczach. Ukrywali się najczę-
ściej w piwnicach lub na strychach. Za-
zwyczaj wybierali budynki najmocniej 
zrujnowane, którym nie groziło podpa-

lenie lub wysadzenie przez niemieckie 
oddziały niszczycielskie.

W książce znalazła się historia 
Czesława Lubaszki, piekarza, któ-
ry wykupił żydowską dziewczynę 
za pięć bochenków chleba, i Panny 
X, która odgrywała rolę mężczyzny, 
by ukryć przed wszystkimi swoją ko-
biecość, a także Aresa – mściciela 
z ruin, który postanowił popsuć szyki 
nazistom. Opowiadania zostały opa-
trzone notatkami bibliograficznymi 
i zdjęciami.

Autor książki – Wacław 
Gluth-Nowowiejski, (ur. 1926), 
żołnierz Armii Krajowej, pluto-
nowy podchorąży „Wacek”, po-
wstaniec warszawski w obwodzie 
„Żywiciel”, jako „wróg ludu” 
więziony w latach 1948–1953. 
Dziennikarz, pomysłodawca wie-
lu akcji w „Kurierze Polskim”, 
m.in. „Pierwsi w mieście”, dzię-
ki której poznał warszawskich 
Robinsonów i opisał ich dzieje 
w książce Nie umieraj do jutra. 
Współtwórca filmów T. Makar-
czyńskiego Sceny z Powstania 
Warszawskiego – sierpień i wrze-
sień, Exodus, Powrót. Autor wielu 
publikacji na temat II wojny świa-
towej. Kocha życie, Rzeczpospo-
litą, rodzinę. Z rozkoszą słucha 
muzyki, kibic sportowy. Nie znosi 
przemocy, kłamstwa, lekceważe-
nia słabszych.

Historie warszawskich Robinsonów

Nie umieraj do jutra

Wacław Gluth-Nowowiejski

* * *
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-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.
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Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w czerwcu:
•  2 czerwca (niedziela) godz. 18.00 – 

Koncert „Dwie dusze” zespołu Jerzy 
Filar Trio. Bilety 20 zł, przedsprzedaż 
od 21.05

•  5 czerwca (środa) godz. 18.00 – 
Wieczór Międzynarodowy – Grecja. 
W programie: koncert zespołu My-
thos, występ taneczny zespołu Sirtaki, 
prelekcja multimedialna Sebastiana 
Bielaka, degustacja przekąsek grec-
kich oraz quiz z nagrodami. Bilety 
20 zł, przedsprzedaż od 28.05

•  7 czerwca (piątek) godz. 17.30 – 
„W Saloniku u Goldoniego” – koncert 
„Zabawa w ogrodzie” w wykonaniu 
uczestników zajęć klubu Frycek pod 
kierunkiem Marii Fedorowicz-Lenart. 
Wstęp wolny

•  7 czerwca (piątek) godz. 18.00 – 
Otwarcie wystawy zbiorowej „Inspi-
racje” sekcji plastycznych „Rysunku 
i malarstwa” pod kierunkiem Renaty 
Szymanowskiej. Wstęp wolny. Wy-
stawa czynna do 31.08

•  8 czerwca (sobota) godz. 13.00 
-  Rodzinny Bielański Piknik przy 
Stawach Brustmana. W programie: 
prezentacje zespołów artystycznych 
BOK i gości, interaktywne instalacje 
Teatru Wagabunda, warsztaty foto-
grafii analogowej, plener malarski, 
zabawy plastyczne, gry i zabawy 
plenerowe Zumba Kids, dmuchane 
zjeżdżalnie, kiermasz i wiele innych 
atrakcji. O godz. 18.00 – koncert Ani 
Rusowicz. Wstęp wolny

•  12 czerwca (środa) godz. 19.00 – 
Spektakl komediowy „Impro Stylów-
ka” Teatru Improwizacji Impact. Bez-
płatne wejściówki do odbioru od 3.06

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w maju:
•  25 maja (sobota) godz. 12.00 – Czy-

telnia pod Sowami ul. gen. J. Zającz-
ka 8 – Dzień Matki – Zarząd dzielni-
cy Żoliborz zaprasza na koncert dla 
dzieci przygotowany przez Fundację 
Muniania. Wstęp wolny

•  28 maja (wtorek) i 30.05 (czwartek) 
godz. 11.00 – Biblioteka dla dzieci 
i Młodzieży ul. Broniewskiego 9a 
– „Już za parę dni, za dni parę” 
– lekcja biblioteczna dla najmłod-
szych połączona z czytaniem wierszy 
i opowiadań na temat nadchodzących 
wakacji. Wstęp wolny, zapraszamy 
dzieci z opiekunami

•  31 maja (piątek) w godz. 11.00 – 
18.30 – Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży ul. Broniewskiego 9a – Zajęcia 
polegające na wspólnym wykonywa-
niu figurek z masy solnej oraz tworze-
niu z kartonu maski super bohaterów. 
Każde dziecko, które odwiedzi bi-
bliotekę otrzyma w prezencie książkę 
oraz słodki upominek

•  31 maja (piątek) w godz. 13.00 – 
18.00 – Biblioteka dla dzieci i Mło-
dzieży ul. Śmiała 24 – Z okazji Dnia 
Dziecka zapraszamy dzieci na wspól-
ne pieczenie i dekorowanie ciasteczek

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

odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

•  MASAŻ KLASYCZNY oraz poprawa sprawności ruchowej. Tel. 602 775 339

•  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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 12 utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
1) spadkodawczyni; 7) ciasto; 8) delikatna namowa; 9) dawniej stręczyciel;  
10) na grzbiecie turysty; 12) Krzysztof, reżyser filmu „Plac Zbawiciela”;  
14) płynny składnik krwi; 16) chowaniec; 19) okamgnienie; 21) bywa podejrzany; 
22) kolega Burka; 23) uroczysta klątwa kościelna.

Pionowo:
1) rzeźbiarz z Sikionu; 2) męskie niewymowne; 3) muzyk z wieży mariackiej; 
4) koczownik turecki; 5) słowo posiłkowe, łącznik; 6) dzika odmiana grochu 
polnego; 11) okrycie drzew; 13) komża o wąskich rękawach; 15) król sławnych 
piramid; 17) angielskie w kuchni; 18) czeska ciężarówka; 20) w ręku ministra.
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WODNIK (21 I – 18 II) 
W najbliższych dniach nie 
będziesz miał na co narze-
kać. W pracy – zaskoczą 

Cię pozytywne zmiany: nowe pomy-
sły, awans, uznanie przełożonych i... 
Także w życiu osobistym nadejdzie 
wyczekiwany przełom – jeszcze raz 
uwierzysz, że ten związek ma przed 
sobą przyszłość. W finansach – zwyż-
ka, w zdrowiu – poprawa.

RYBY (19 II – 20 III)
Pragniesz wyzwań i no-
wych doświadczeń. Wyko-
rzystaj to – może wpad-

niesz na jakiś dobry pomysł, dzięki 
któremu zmieni się Twoje życie zawo-
dowe. Bądź ostrożny – nie zdradzaj 
swoich problemów znajomym. Po-
staraj się kontrolować wydatki i nie 
martw się – już wkrótce Twoja sytu-
acja finansowa się poprawi.

BARAN (21 III – 20 IV)
Będziesz się czuł spokoj-
nie, bezpiecznie i cieszył się 
stabilizacją. Możesz wyko-

rzystać ten czas na rozwój duchowy 
lub realizację nawet szalonych pomy-
słów zawodowych. Twoje samopoczu-
cie dobrze wpłynie na sprawy uczucio-
we – przyniesie harmonię i spełnienie. 
Finanse – nie całkiem zadowalające, 
ale nie wszystko na raz.

BYK (21 IV – 21 V)
Dla dobra Twoich spraw 
zawodowych powinieneś 
przemyśleć na spokojnie 

sytuację, w której się znalazłeś, i zde-
cydować, jak najlepiej wykorzystać 
swoje atuty. Wyznacz najważniejsze 
cele, działaj systematycznie. I zadbaj 
o zdrowie – jeśli nie będziesz  syste-
matycznie odpoczywać, Twój orga-
nizm się wreszcie zbuntuje. Finanse 
– stabilne.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Dobre dni na radykalne 
zmiany w sferze zawodo-
wej. Jeśli się zdecydujesz, 

działaj odważnie i nie bój się zary-
zykować. Inaczej to nie będzie miało 
sensu. W uczuciach – uważaj, bę-
dziesz miał skłonność do stawiania 
na pierwszym miejscu raczej bezpie-
czeństwa i stabilizacji niż prawdziwe-
go przywiązania i namiętności. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Przed Tobą zmiany i za-
mieszanie. Będzie trochę 
nerwówki i kłopotów, ale 

pojawi się też szansa na poprawę 
notowań w pracy i zakończenie daw-
nych, trudnych spraw. A i finanse 
znacznie się poprawią. Twoje życie 
uczuciowe zmieni radykalnie nowo 
poznana osoba. Nie będziesz żałował. 
Zadbaj o to, żeby zmniejszyć stres. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
W najbliższym czasie naj-
ważniejsze będzie to, żebyś 
dostrzegł nadarzającą się 

okazję i ją wykorzystał. To może być 
szansa zabłyśnięcia w pracy, zrobie-
nia interesu lub podpisania umowy. 
Jeśli się nie uda, będziesz długo żało-
wał. Zrób porządek ze swoim wyglą-
dem i sprawdź zawartość szafy, aby 
zwiększyć swoją  atrakcyjność.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Przed Tobą tygodnie pełne 
wydarzeń, zmian, zawiro-
wań i emocji we wszyst-

kich sferach życia. W uczuciach 
także możliwe zamieszanie: rozpad 
starego związku, nowa, gorąca mi-
łość. Finanse – dobre, ale zachowaj 
ostrożność – możesz mieć skłonność 
do nadmiernych wydatków. Zdrowie 
– zmienne, uważaj na to, co jesz i nie 
zaniedbuj spacerów.

WAGA (23 IX – 23 X)
Przed Tobą zmiany. Nie 
próbuj ich powstrzymać, 
raczej przekonaj samą sie-

bie, że korzystnie będzie je wspie-
rać i kontrolować. Jeśli je wyko-
rzystasz, stworzysz nowe, lepsze 
życie dla siebie i Twoich bliskich. 
Pomoc i wsparcie otrzymasz ze strony 
dawnego znajomego i nowo pozna-
nej osoby. Zdrowie – w porządku. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Czeka Cię trudny czas w sfe-
rze zawodowej. Okoliczno-
ści zmuszą Cię do wielkiego 

wysiłku i zaangażowania. Na szczęście 
będziesz się dobrze czuł i miał dużo 
energii, więc dasz radę. Zwróć jednak 
uwagę na kręgosłup. Mimo wielu obo-
wiązków będzie to dobry czas na zawie-
ranie umów i inwestycje. Nie rezygnuj 
z przemyślenia oferty. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Przed Tobą raczej trudne 
dni, stres i sporo nerwów. 
Przyczyną mogą być sprawy 

urzędowe lub zawodowe. Napotkasz 
jakieś przeszkody – postaw na dobrą 
organizację i systematyczny wysiłek. 
Zadbaj o zdrowie – kiedy ostatnio ro-
biłeś badania? Zastanów się, jak za-
pobiec ewentualnym dolegliwościom. 
Kontroluj to co masz na talerzu.
 
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 

Sprawy zawodowe przy-
sporzą Ci wkrótce sporo 
zmartwień. Nadchodzą 

zmiany i poczujesz się zagrożony. Nie-
potrzebnie. Jednak z myślą o dalszej 
przyszłości poszukaj wsparcia kogoś 
wpływowego. W uczuciach – możli-
we nieporozumienia. Zdrowie – w po-
rządku, ale dbaj o nie i bądź aktywny 
fizycznie. Finanse – coraz lepsze.

Horoskop
od 26 maja do 15 czerwca 2019 r



SOBOTA
GODZ. 14.00

01.06
2019

na Chomiczówce

teren zielony 
przy ul. P. Nerudy 1

Rada i Zarząd 
Dzielnicy Bielany 

zapraszają

W PROGRAMIE: 

interaktywny spektakl dla dzieci, gry i zabawy rodzinne, pokazy taneczne, 
zabawy plastyczne, eksperymenty i (BIO)różnorodne gry z Fundacją Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej, color fest party, dmuchańce i przejażdżki konne


