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To międzynarodowa, elitarna sieć 
placówek oświatowych promujących 
kulturę pokoju i wzajemnego między-
narodowego zrozumienia. Wszyst-
ko na podstawie Agendy Edukacyjnej 
2030 opracowanek przez UNESCO – na-
leżącej do wielkiej rodziny Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

– Gratulacje dla maluchów, ich rodzi-
ców oraz pracowników przedszkola. Bra-
wa za waszą tytaniczną pracę, kreatyw-
ność i zaangażowanie w pielęgnowanie 
pięknych wartości – mówił burmistrz 

Grzegorz Pietruczuk podczas uroczysto-
ści wręczenia certyfikatu. Przedszkole 
przy ulicy Brązowniczej 17 od wielu lat 
angażuje się w działania na rzecz rozwoju 
nauki i kultury. Jedną z takich inicjatyw 
było zorganizowanie w placówce kon-
kursu na szopkę krakowską. 29 listopada 
Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturo-
wego UNESCO ogłosił, że szopkarstwo 
krakowskie zostało wpisane na Listę re-
prezentatywną niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego ludzkości UNESCO.

Niegdyś groźna i złowieszcza, dziś 
oswojona i malownicza. Twierdza przez 
dziesiątki lat zaboru rosyjskiego panująca 
nad Warszawą. Piękny przykład XIX-
-wiecznej architektury militarnej i jej 
równie ciekawe otoczenie. Co prawda 
nadal fragment twierdzy jest zajęty przez 
wojsko i niedostępny, ale dzięki otwar-
ciu Muzeum Katyńskiego (przy wejściu 
do którego spacer zakończymy) można 
już wchodzić przez Bramę Nowomiejską, 
za którą będziemy mogli dostrzec niektó-
re niewidoczne wcześniej zabudowania, 
obecnie oddzielone jedynie ażurowym 
ogrodzeniem. 

Zapraszam na spacer 22 czerwca (so-
bota). Zbiórka o 12.00 na rogu ul. Kra-
jewskiego i Wybrzeże Gdyńskie. Spacer 
potrwa około 120 minut. Udział, jak zwy-
kle, co łaska. 
• Kto powiedział „przy pierwszym za-

burzeniu zburzę Warszawę i z pew-
nością nie ja ją odbuduję”?

• Po co Rosjanie stworzyli Крепость 
Варшава?

• Jak wyglądały Fawory i co tu robili 
pijarzy?

• Kto zarobił na budowie Cytadeli? 
• * Kto zbudował bloki przy Krajew-

skiego?
• Dlaczego powstańcy nie zdobyli 

Cytadeli?
• Jak wygląda mur Carnota?
• Czy jest jakiś tajemniczy tunel 

i gdzie?
• Co zostało z rzeki Drny?
• Dlaczego wybuchła prochownia?
• Jak wyglądają wrota michajłowskie 

od tyłu?
• Co się mieściło w X Pawilonie za-

nim stał się więzieniem?
• Czym była Gwardia Piesza Koron-

na?
• Co zostało po starej szubienicy?
• Do czego służyła kaponiera?

Odpowiedzi na te i wiele innych py-
tań znajdziesz już 22.06. Zapraszam!

przewodnik warszawski
Piotr Wierzbicki

Od lat połączenie dobrej muzyki, 
zabawy, sportu i relaksu stało się wi-
zytówką jednej z największych imprez 
plenerowych w dzielnicy. Najlepszą re-
komendacją są tysiące ludzi biorących 
udział w każdej edycji imprezy.

W tym roku zabawa zaczyna się 
14 czerwca. O godzinie 20.00 koncert 
Moniki Borzym, a następnie jednego 
z ciekawszych projektów ostatnich 
lat Jazz Band Młynarski-Masecki. 
Pierwszy dzień wydarzenia zwieńczy 
Silent Disco, czyli dyskoteka w słu-
chawkach.

Dopełnieniem tego dnia będzie 
strefa foodtrucków. Wszystkim fa-
nom street foodu zapewni fuzję sma-
ków pod bielańskim niebem. A je-
śli ktoś się zmęczy, nie zabraknie 
wygodnych leżaków, na których bę-
dzie można odpocząć i porozmawiać 
z przyjaciółmi.

W sobotę 15 czerwca zabawę za-
czynamy o godzinie 14.00 od Pikniku 
Rodzinnego. Huczny początek zapewni 
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Mykanowa oraz pokaz musztry pa-
radnej.

Ponadto teren przy stacji metra Słodo-
wiec będzie podzielony na strefy: EKO, 
sportu, edukacji, społeczną i zdrowia. Dla 
każdego przygotowano gry, animacje oraz 
konkursy z nagrodami.

Od godziny 17.00 zapraszamy 
na bielańskie „dechy”, gdzie nie za-
braknie tradycyjnej potańcówki przy 
muzyce na żywo. Wszystkich spragnio-
nych kulinarnych wrażeń zapraszamy 
do strefy foodtrucków i chillout.

O godzinie 19.30 startujemy z kon-
certami Marii Sadowskiej, Natalii Ny-
kiel oraz Voo Voo.

W czasie uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty dzieci 
ze Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji Czas 
Dzieciństwa odwiedził burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. 
Przy okazji podarował dzieciom całe pudło prezentów (m.in. 
kredek i gier zręcznościowych). W ramach podziękowania 
wychowawcy i dzieci wspólnie napisali do burmistrza list, 
który został również podpisany przez przedszkolaków. List 
zawiozło kilkoro dzieci z zerówki.

Aby przyjąć dziecięcą delegację burmistrz przerwał wy-
wiad z panią redaktor z „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan” 
a na koniec wręczył odwiedzającym dzieciom bielańską 
maskotkę – pluszowego słonika. Pan burmistrz został przez 
dzieci zaproszony na uroczyste pożegnanie zerówki w dniu 
18 czerwca.

Weź udział w największym 
w Polsce konkursie poświęconym 
zieleni, ogrodnictwu i ekologii. 
Masz czas do 7 lipca!

Zgłoś ukwiecone okno, balkon, ogródek 
na www.warszawawkwiatach.pl

Dzieci z Chomiczówki
docenione na świecie
Przedszkole nr 422 zostało wyróżnione przez dyrektor generalną UNESCO 
Audrey Azoulay i jako pierwsze w Warszawie, a czwarte w Polsce 
otrzymało certyfikat UNESCO Associated Schools Network.

Zaproszenie na spacer 

Cytadela i okolice

Dwa dni koncertów gwiazd

Powitajmy lato na Bielanach

b Zadbajmy o środowisko b Różal laureatem Serca dla Zwierząt b Wypadek na wakacjach b 

Wielkimi krokami zbliża się jedna z największych imprez plenerowych w stolicy „Witaj lato na Biela-
nach”. Dwudniową imprezę 14 czerwca rozpoczną koncerty Moniki Borzym i Jazz Band Młynarski-Ma-
secki. Dzień później na scenie przy stacji metra Słodowiec zagrają Marysia Sadowska, Natalia Nykiel 
i Voo Voo.

Wizyta u burmistrza



Prace objęły odcinek od ulicy Przy-
byszewskiego do alei Zjednoczenia. 
Robotnicy ułożyli nową nawierzchnię 
wraz z podbudową, chodniki i krawęż-
niki. Ustawiono również nowe latarnie, 
stylizowane na takie, które od wielu 
lat stoją na reprezentacyjnym Krakow-
skim Przedmieściu.

Ze względu na zabytkowy charak-
ter okolicy, projekt, a następnie roboty 
budowlane były prowadzone pod nad-
zorem konserwatora zabytków.

Modernizując ulicę Schroegera re-
witalizacji poddano zieleń. Posadzono 
dodatkowych 26 drzew (klon i jesion) 
i blisko 3000 krzewów (m.in. irga, róża 

okrywowa) oraz kilkanaście sztuk hor-
tensji bukietowej. Ponadto do kwiet-
nych rabat na Placu Konfederacji dołą-
czyły liliowce Stella de Oro. Sadzonki 
kwiatów zakwitły za żółty, niemal złoty 
kolor.

W tym roku zaplanowano rozpo-
częcie modernizacji pobliskiej alei 
Zjednoczenia, zlecony przez Zarząd 
Dróg Miejskich. Na całym, niemal ki-
lometrowym, odcinku pojawi się nowa 
nawierzchnia wraz z podbudową. Wy-
eksploatowane chodniki zyskają nową, 
równą nawierzchnię z płyt betonowych.

Po przebudowie z alei Zjednoczenia 
oraz ulic poprzecznych znikną bariery 

architektoniczne, co sprawi, że ulice 
będą łatwo dostępne dla osób starszych. 
Wygodniej będzie również rowerzyst. 
Drogowcy wyremontują ścieżkę dla ro-
werów i dodatkowo przedłużą ją do uli-
cy Żeromskiego.

Dodatkowo na całej długości alei 
Zjednoczenia pojawi się zupełnie nowe 
oświetlenie jezdni, chodników i przejść 
dla pieszych.

– Docelowo aleja Zjednoczenia bę-
dzie reprezentacyjnym deptakiem z ma-
łymi skwerami i dużą ilością zieleni. 
To ma być miejsce przyjazne dla wszyst-
kich mieszkańców – mówi Grzegorz 
Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.

– Platformy dają ptakom możli-
wość wypoczynku lub jeśli tak postano-
wią to założenie gniazd. Kaczki i łyski 
z powodzeniem wykorzystują tratwy 
na innych zbiornikach wodnych – mówi 
Monika Wasilewska z warszawskiego 
Zarządu Zieleni. To właśnie miejscy 
ogrodnicy na prośbę Samorządu Osie-
dla Wawrzyszew zwodowali tratwy. 
Jeszcze tego samego dnia kaczki i łyski 
zaczęły korzystać z nowych domów.

Dodatkowo w lipcu rozpocznie się 
pierwszy etap konserwacji trzech zbior-
ników tworzących Stawy Brustmana. 
Zarząd Zieleni w maju ogłosił prze-

targ na wykonanie robót w wakacje 
i na jesieni. – Planowane są prace ty-
powo konserwacyjne związane z wyko-
szeniem, z wygrabieniem i hakowaniem 
roślinności wodnej, ale tylko w miej-
scach tego wymagających – precyzuje 
M. Wasilewska.

Pierwszy – największy – staw 
od strony ulicy Wolumen pełni funk-
cję typowo rekreacyjną. Miejscy 
ogrodnicy posadzą tam ponad 30 krze-
wów wierzby purpurowej.

Na dwóch pozostałych zbiornikach 
– bardziej dzikich przyrodniczo - po-
jawi się roślinność wodna, co ptakom 
umożliwi dodatkowe schronienie. Tuż 
przy brzegach pojawią się: grzybień-
czyk żółty, łączeń baldaszkowy, oczeret 
jeziorny, strzałka wodna, turzyca i oso-
ka aloesowata.
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Nowa ulica Schroegera

Kaczki i łyski dostały tratwy
Na Stawach Brustmana pojawiło się pięć nowych minitratw dla kaczek krzyżówek i łysek. Zapewni to 
ptactwu ochronę przed drapieżnikami i spokojne bytowanie na bielańskim akwenie.

Ostrzegamy właścicieli gruntów oraz 
magazynów przed oszustami, zajmujący-
mi się nielegalnym pozbywaniem się od-
padów poprodukcyjnych i niebezpiecz-
nych. Firmy wynajmują magazyny i inne 
nieruchomości, w których później groma-
dzone są odpady. Po wypełnieniu takie-
go obiektu wynajmujący znika, pozosta-
wiając kłopotliwy ładunek właścicielom, 
na których później spoczywa obowiązek 
kosztownej utylizacji. To wydatek rzędu 
nawet miliona złotych. Nie zapominajmy 
też o środowisku, które w wyniku takich 
działań często zostaje poważnie zdegra-
dowane.

Odpady niebezpieczne –  
co to takiego?

Są to odpady stanowiące szczególne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska naturalnego. Ich uniesz-
kodliwianie odbywać się może jedynie 
w specjalnie do tego przystosowanych 
zakładach oraz pod restrykcyjną kon-
trolą. Odpady niebezpieczne kojarzone 
są głównie z przemysłem, jednak i go-
spodarstwa domowe są źródłem ich wy-
twarzania.

Poniższa lista  zawiera najczęściej 
spotykane odpady niebezpieczne, z któ-
rymi mamy do czynienia w życiu co-
dziennym, a ich wyrzucanie razem z od-
padami komunalnymi jest niedozwolone:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny (RTV i AGD)
• resztki farb, lakierów, klejów, żywic, 

środki do konserwacji i ochrony drewna

• rozpuszczalniki, środki czyszczące, 
substancje do wywabiania plam

• aerozole, pozostałości po domowych 
środkach do dezynfekcji i dezynsekcji

• środki ochrony roślin
• odpady zawierające rtęć, np. świe-

tlówki (uwaga! tradycyjne żarówki 
nie są odpadem niebezpiecznym), ter-
mometry, przełączniki

• baterie i akumulatory
• zużyte kartridże i tonery
• przepracowane oleje
• przeterminowane lub tylko częścio-

wo wykorzystane leki, bez opakowań 
handlowych i ulotek
Otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń 

związanych z przestępczym procederem 
na rynku obrotu odpadami niebezpiecz-
nymi. Istnieje wiele nieuczciwych firm 
specjalizujących się w nielegalnym prze-
wożeniu, składowaniu i pozbywaniu się 
odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecz-
nych. W związku z tym w ostatnich latach 
nasila się także zjawisko porzucania od-
padów w pomieszczeniach i na posesjach 
osób prywatnych. Często wynajmują one 
magazyny oraz ziemię dla osób, które in-
formują je, że zamierzają prowadzić tam 
legalną działalność i oferują atrakcyjne 
wynagrodzenie za wynajem. Na wyna-
jętym terenie lub w obiektach oszuści 
porzucają odpady podlegające obowiąz-
kowej utylizacji. Następnie firma znika, 
a właściciele gruntów lub magazynów 
zostają z niemałym kłopotem.

KRP III

Policja apeluje

Zadbajmy o środowisko
Nie dopuśćmy do nielegalnego składowania i przewożenia niebez-
piecznych odpadów. Tylko w ostatnim czasie dzięki ciężkiej pracy, za-
angażowaniu i poświęceniu policjantów zwalczającym przestępczość 
przeciwko środowisku udaremniono kilkanaście przypadków prób 
nielegalnego składowania odpadów na terenie m.in. nieczynnych 
żwirowisk, kopalni odkrywkowych, a także składowania odpadów 
niebezpiecznych na terenie opuszczonych hal magazynowych i pu-
stostanów.

Zakończyła się modernizacja ulicy Schroegera na Starych Bielanach. Efekty są niesamowite. Nowa 
nawierzchnia, chodniki wykonane z eleganckiej kostki i płyt oraz stylowe latarnie nawiązujące do tych 
ustawionych na Krakowskim Przedmieściu. Wszystko w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
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Witold Kozłowski (Druh) urodził się 
23 maja 1919 roku w Oruro (Boliwia). 
Jest poetą, dziennikarzem, instruktorem 
harcerskim i pedagogiem, założycielem 
pisma dziecięcego Korespondent Wszę-
dobylski oraz współtwórcą Stowarzysze-
nia Kręgów Wszędobylskich. Podczas 
okupacji studiował polonistykę na tajnym 
Uniwersytecie w Warszawie. Po wojnie 
ukończył studia pedagogiki kulturalno-
-oświatowej.

Jako dwulatek, wraz z rodziną przy-
był do kraju. Dzieciństwo i wczesne 
lata spędził w Bydgoszczy, Włocławku 
i Brwinowie. W roku 1938 w Głosie Ko-
nińskim ukazał się drukiem jego pierwszy 
wiersz Niebo i Słońce. Od 1929 r., aż 
do wybuchu Powstania Warszawskiego, 
mieszkał w Warszawie. W latach 1938 
– 1939 studiował biologię, zaś w 1940 r. 
rozpoczął studia polonistyczne na tajnych 
kompletach, którymi kierował profesor 
Julian Krzyżanowski. W 1942 roku wziął 
udział w konkursie poetyckim zorgani-
zowanym przez redakcję pisma „Sztuka 
i Naród” zdobywając II nagrodę za wiersz 
Trubadur. Pierwszą otrzymał Wacław Bo-
jarski, a trzecią Tadeusz Gajcy. Pośród 
przyjaciół i znajomych autora wymienić 
można Tadeusza Borowskiego, Tadeusza 
Gajcego, Zdzisława Stroińskiego, An-
drzeja Trzebińskiego i Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego.

Podczas wojny wraz z Marianem 
Czyżewskim organizował tajne koncerty 

na rzecz patronatu więziennego, poma-
gał Żydom przebywającym poza gettem 
i czerwonoarmistom zbiegłym z obozu. 
Kolportował pisma konspiracyjne. Był 
wraz z Markiem Szomańskim redakto-
rem i wydawcą konspiracyjnego pisma 
„Metanoia”. Większość jego utworów 
literackich zaginęła w ruinach domu przy 
ulicy Brzozowej 12, tylko kilka wierszy 
wyniósł z powstania prof. Julian Krzy-
żanowski.

Druh brał czynny udział w Kole Mło-
dych Pisarzy, którymi opiekowali się 
m.in. Tadeusz Borowski i  Igor Newerly, 
ale także zajmował się pracą pedagogicz-
ną, która wiąże się m. in.  z utworzeniem 
Ruchu Wszędobylskich. Ruch ten rozwi-
jał się jeszcze przez wiele lat skupiając 
dzieci i młodzież. Działalność dostojne-
go Jubilata  pedagogiczna i społeczna 
na rzecz dzieci nawiązuje do pedagogiki 
Celestyna Freneita i Janusza Korczaka.

Na początku lat pięćdziesiątych Wi-
told Kozłowski pełnił funkcję kierowni-
ka ds. pedagogicznych w Domu Kultury 
Dziecka na Kole. W roku 1967 sprowa-
dził się wraz z rodziną na Bielany i od tej 
pory związał się na dobre z tą dzielnicą. 
Przez wiele lat był dyrektorem dawne-
go Ośrodka Pracy Pozaszkolnej na ulicy 
Szegedyńskiej 9.

Będąc już na emeryturze nadal roz-
wijał Ruch Wszędobylskich współpra-
cując z licznymi bielańskimi szkołami. 
Wraz z młodzieżą organizował plenery 

plastyczne, wystawy, koncerty, pomagał 
wystawiać sztuki, wszystko po to, aby 
odkrywać i rozwijać talenty młodzieży, 
a także uczyć wartości, którymi sam kie-
rował się w życiu.

Po wojnie pisał w dalszym ciągu. 
Wydał trzy książki: jedną pedagogiczną 
Bohater patron szkoły w pracy wycho-
wawczej 1979, drugą z pogranicza lite-
ratury faktu Pola zakwitną makami 1983, 
trzecią biograficzną Nie stracą lotu gołę-
bie ani kwiaty barw 2008. Jest autorem 

wielu artykułów pedagogicznych i kry-
tyczno-literackich oraz kilkudziesięciu 
artykułów wspomnieniowych drukowa-
nych w Gazecie Stołecznej.

Ostatnio wydanymi jego książkami 
poetyckimi są: Barwy lat minionych 
1993, Rzeczywistość snem malowana 
1998, Ocalić ślady przyjaciół skrzydla-
tych i bezskrzydłych 2001, 2005, Ocalić 
ślady odchodzenia 2004, Kontrasty zimo-
we 2005, Kolorowa jesień 2005, Poezje 
wybrane 2007. Ponadto istnieje  bardzo 

duża liczba utworów poetyckich pozosta-
jących w rękopisie.

Od 1952 Witold Kozłowski Druh jest 
członkiem honorowym Stowarzyszenia 
Autorów Polskich, członkiem Rady War-
szawskiej SAP i Związku Zawodowego 
Dziennikarzy. Odznaczony został wieloma 
orderami, m.in. Orderem Odrodzenia Pol-
ski, Medalem Jordana, Złotą Syrenką War-
szawy, Zasłużonego Działacza Kultury oraz 
Orderem Uśmiechu 2002. W 2004 otrzymał 
Nagrodę Specjalną Ministra Kultury.

Sto lat Druha
23 maja mieszkaniec Bielan, Witold Kozłowski skończył sto lat. Ju-
bilata odwiedził burmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk. 

Głosami czytelników i internau-
tów, tegoroczny laur trafił do Mar-
cina Różalskiego, ambasadora fun-
dacji AST, który wykorzystuje swoją 
rozpoznawalność, by angażować się 
w działalność charytatywną. Pan 
Marcin otrzymał statuetkę „Serce 
dla Zwierząt” za wytrwałe poprawia-
nie losu zwierząt, niezwykłą miłość 
do pitbuli i stworzenie akcji „Poma-
gaj pomagać”. Sportowiec związany 
z federacją KSW jest twórcą akcji 
„Pomagaj pomagać”, a wraz z part-
nerką Martą Kwiatkowską stworzył 
przyjazny azyl dla wielu zwierząt, 
w tym 6 psów, 12 kotów, 3 kóz czy 
32 koni. 

– Chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować za wyróżnienie. To za-
szczyt, że znalazłem się w gronie tak 
wspaniałych ludzi, że mogłem wziąć 
udział w akcji z tak dużą tradycją. Je-
stem osobą rozpoznawalną w mediach 
dzięki moim osiągnięciom sportowym, 
głównie w federacji KSW. W pewnym 
momencie dojrzałem i zorientowałem 
się, jak wiele dobrego można zro-
bić, gdy jest się osobą rozpoznawalną 
i staram się to wykorzystać – mówił 
zwycięzca. Wspomniał także o po-
zostałych uczestnikach plebiscytu: – 
Tu są wspaniali ludzie, weterynarze, 
którzy poświęcają całe swoje życie, 
żeby ratować zwierzęta. Ja akurat 
tak ciężkiej pracy, jak ci ludzie, nie 
wykonuję, ale staram się wykorzystać 

medialnie swój wizerunek i dzięki mo-
jej partnerce, Marcie, jak najwięcej 
pomagać. Myślę, że nam się to udaje, 
że dużo ludzi przekonało się, jak wiel-
ką moc ma nasza akcja „Pomagaj 
pomagać”– skomentował zwycięzca.

Statuetkę przedstawiającą kobietę 
niosącą złote serce i towarzyszące-
go jej psa odebrał z rąk Edyty Her-
buś, tancerki i aktorki zaangażowa-
nej w wiele akcji prozwierzęcych, 
prywatnie szczęśliwej właścicielki 

maltanki Stokrotki i adoptowanego 
kundelka o imieniu Tuwim. – To dla 
mnie wielka radość, że mogę dzisiaj 
być tutaj, w tak piękny wieczór, pełen 
wspaniałych ludzi, którzy jednoczą 
się w najszlachetniejszych cechach, 
jakimi są dobro, wrażliwość, empa-
tia i bezwarunkowa miłość. Wszyscy 
nominowani swoją postawą pokazali, 
jak wiele dobrego można zrobić dla 
zwierząt. Tegoroczny laureat to czło-
wiek szczególny, którego postawa ła-
mie wszelkie stereotypy, który poka-
zuje, że prawdziwa moc płynie z serca 
– mówiła podczas wieczoru Edyta 
Herbuś.

O dotychczasowej historii gali 
mówiła jej pomysłodawczyni, Pau-
lina Król. – Plebiscyt „Serce dla 
Zwierząt” ma piękną i długą tra-
dycję. Wypełniając jego przesłanie 
od 16 lat, staramy się docenić tych, 
którzy na różne sposoby robią coś 
dobrego dla zwierząt. Tych, którzy 
mogą być wzorem do naśladowania. 
A jest ich coraz więcej. Powieścio-
pisarz Gustaw Flaubert napisał, że  
„serce jest bogactwem, którego się 
nie sprzedaje, ani nie kupuje, ale które 
się ofiarowuje”. Każdego roku, pod-
czas tego wyjątkowego wieczoru, wy-
różniamy wszystkich tych z państwa, 
którzy ofiarowują swoje serce, niosąc 
pomoc zwierzętom, istotom zależnym 
od nas, ludzi. Postawa takich ludzi, 
pełna dobroci i empatii dla zwierząt, 

otwiera serca innym osobom, a na-
szym braciom mniejszym daje nadzieję 
na poprawę ich nie zawsze łatwego 
losu – podkreślała Paulina Król, re-
daktor naczelna portalu Psy.pl, wielka 
miłośniczka zwierząt.

Paulina Król zaznaczyła, że każ-
dy z ośmiorga nominowanych jest 
wygranym, chociaż laureat jest tylko 
jeden. Podkreśliła także, że samo zna-
lezienie się w gronie nominowanych 
w plebiscycie może być powodem 
do dumy – w tym roku internauci 
oddali w sumie blisko pół miliona 
głosów! O randze nagrody świadczy 
także udział w gali wieńczącej plebi-
scyt wielu znanych osób, które kocha-
ją zwierzaki. 

„Serce dla Zwierząt” to plebiscyt 
organizowany od 2003 r. przez portal 
Psy.pl. Jego celem jest wyróżnienie 
osób szczególnie zaangażowanych 
w poprawę losu i prawa zwierząt. 
Co roku spośród ośmiu osób i/lub  
instytucji nominowanych do nagro-
dy przez kolegium redakcyjne porta-
lu Psy.pl, wyłaniany jest laureat. 

O wyborze zwycięzcy decydu-
ją w głosowaniu online internauci 
i czytelnicy portalu Psy.pl. „Serce 
dla Zwierząt” to jedyna taka nagroda 
w Polsce, dzięki której mogą się po-
czuć docenieni ludzie czyniący dobro 
dla zwierząt bez rozgłosu.

Różal laureatem Serca dla Zwierząt
– Statuetka „Serce dla Zwierząt” należy się wszystkim tegorocznym nominowanym, dlatego zostanie wystawiona na licytację, a dochód z jej sprzedaży przeznaczony 
na działalność charytatywną każdego z wyróżnionych – zdecydował, nie kryjąc wzruszenia, zwycięzca tegorocznej edycji plebiscytu „Serce dla Zwierząt”, Marcin Różalski 
„Różal”. Licytacja będzie prowadzona za pośrednictwem strony akcji „Pomagaj pomagać”, założonej przez sportowca. Biorąc w niej udział, każdy z nas może okazać swoje 
wielkie serce potrzebującym zwierzętom.
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Park Kępa Potocka to około 18-hek-
tarowy obszar zieleni i teren rekreacyj-
no-wypoczynkowy położony na terenie 
warszawskich dzielnic Żoliborz i Bie-
lany. Ograniczają go ulice Wybrzeże 
Gdyńskie (od wschodu) i ulica Gwiaź-
dzista (od zachodu). 

Został założony w latach 60. XX 
wieku na terenach między Wisłą a jej 
starorzeczem, które jeszcze przed woj-
ną oddzielało od Marymontu wyspę 
Kępa Potocka. Projektantami założenia 
byli Karol Kozłowski i Elżbieta Jan-
kowska. 

Centralnym elementem parku jest 
starorzecze Wisły, nazywane przez oko-
licznych mieszkańców „kanałkiem”. 
Dookoła niego wytyczono alejki dla 
pieszych, ustawiono ławki i utworzono 
ścieżki rowerowe. W pobliżu „kanał-
ku” znajduje się też niewielki pawilon 
z punktem gastronomicznym, a także 
plac zabaw dla dzieci. Na południo-
wym krańcu parku znajduje się odsło-
nięty w 2009 roku neon „Światłotrysk” 
projektu Maurycego Gomulickiego. 

Nazwa parku wzięła się od Kępy 
Potockiej, wyspy-łachy, która niegdyś 
istniała na Wiśle w miejscu parku. Po-
łączenie ze „stałym lądem” Kępa otrzy-
mała po 1931 r. – wtedy w naturalny 
sposób dzisiejszy „kanałek” stał się 
starorzeczem. 

Park wraz z Łachą Kępa Potocka 
położony jest na terenie Warszawskie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Park Kępa Potocka

Na cmentarzu w Lipnicy Murowa-
nej, kilkaset metrów od zabytkowego 
rynku od ponad sześciu wieków stoi 
niewielki kościół pw. św. Leonarda. Je-
den z ośmiu drewnianych zabytków sa-
kralnych Małopolski wpisanych na listę 
dziedzictwa UNESCO.

Jak w 1997 roku uratowano 
świątynię

Kościół św. Leonarda stoi tuż 
poza granicami Lipnicy Murowanej, 
za jej nieistniejącymi od dawna śre-
dniowiecznymi murami i mostem przez 
niewielką rzekę Uszwicę, będącą pra-
wym dopływem Wisły. Dzięki tej lo-
kalizacji świątynię omijały liczne, nie-
które bardzo niszczycielskie, pożary 
drewnianego, mimo nazwy, miastecz-
ka. Murowana oznaczała w tym przy-
padku tylko, że otoczona jest ona mu-
rami. Aż do końca XIX w. był w niej 
tylko jeden, poza dwoma kościołami, 
budynek murowany.

Rzeczywiste zagrożenie dla tego 
zabytkowego kościółka pojawiło się 
dopiero w naszych czasach. Płynąca 
zazwyczaj leniwym nurtem rzeczka, 
potrafi bowiem zamieniać się w okre-
sach intensywnych opadów lub gwał-
townego topnienia śniegów, w niszczy-
cielski żywioł zalewający pobliskie 
domy i okolicę. W 1997 roku fala 
powodziowa była tak groźna, że mogła 
porwać i unieść tę świątynię. Uratowa-
li ją mieszkańcy przywiązując linami 
do pobliskiego, potężnego dębu.

Na miejscu pogańskiej 
gontyny

W odróżnieniu od większości po-
zostałych małopolskich drewnianych 
świątyń z listy UNESCO, nie posiada 
i nigdy nie posiadała wieży, a jedynie 
pośrodku spadzistego dachu niewielką 
wieżyczkę – sygnaturkę. Według tra-
dycji pierwszy, oczywiście też drew-
niany i pod wezwaniem tego samego 

świętego kościół, zbu-
dowano w roku 1141 
na miejscu pogańskiej 
gontyny. Zachowa-
no podobno dębowy 
słup Światowida, jako 
wsparcie od tyłu ołta-
rza głównego. W trak-
cie przebudowy słup 
został odnaleziony 
i stoi w nowym ko-
ściółku wzniesionym 
w XV wieku na miej-
scu poprzedniego. 
Kościół św. Leonarda 
od tamtej pory zacho-
wuje swój kształt.

Od XVI w. pełni 
on funkcję kościółka 
cmentarnego. Zgodnie 
z ówczesną ciesielską 

techniką świątynię zbudowano z drew-
nianych, poziomo układanych bali. 
W konstrukcji zrębowej, z łączącymi 
je w narożnikach wycięciami zwanymi 
zamkami, bez użycia gwoździ. Ze spa-
dzistym dachem krytym gontem i tylko 
z czterema niewielkimi oknami.

Wnętrze dzieli się na dwie czę-
ści, każda o długości zaledwie około 
9 metrów: nawę z ławkami dla wier-
nych i węższe prezbiterium z ołtarzem 
głównym. W miejscu je łączącym znaj-
duje się próg, a nad nim, na wysokości 
3,5 metra – nawa o wysokości około 
7 metrów, zakończona poprzeczną bel-
ką zwaną tęczową. Na niej ustawiony 
jest krzyż z Jezusem, obok którego 
stoją barokowe figury Marii i św. Jana. 
Prezbiterium zamyka ołtarz główny. 

Oryginały są w muzeum
Na wewnętrznych skrzydłach ołta-

rza namalowane są sceny z życia pa-

trona świątyni: uwalniania przez niego 
więźnia oraz modlitwy rodziny kró-
lewskiej i założenia klasztoru w No-
blane. Widnieją tam także postacie 
św. Walentego, Szczepana, Mikołaja 
i Stanisława. Na zewnętrznych stro-
nach ołtarza – tryptyku, po jego za-
mknięciu, widoczne są postacie Matki 
Bożej, Jezusa oraz św. św. Sebastiana 
i Rocha.

Na górze ołtarz wieńczy postać Ar-
chanioła Michała z mieczem i wstę-
ga. Oryginał tego ołtarza pochodzi 
z 1500 roku. Ale to, co oglądamy, 
a o czym przewodnicy mówią raczej 
rzadko, jest jego kopią. Podobnie jak 
dwa ołtarze boczne. Po ich kradzieży 
w 1992 roku, a następnie odzyskaniu, 
zdecydowano, aby oryginały przenieść 
i zdeponować w Muzeum Diecezjal-
nym w Tarnowie. A w kościele ekspo-
nować kopie. Warto zajrzeć za ołtarz 
główny.

Słup światowida
Ołtarz wspiera wspomniany już dę-

bowy słup, według przekazów dawny 
posąg Światowida z pogańskiej gon-
tyny, która pierwotnie stała na tym 
miejscu. Wiszą też zabytkowe, bogato 
haftowane ornaty, najstarszy z XVIII 
w. Z dwu ołtarzy bocznych, oryginał le-
wego jest najstarszy, gdyż z 1482 roku. 
Środkową część tryptyku zajmuje 
w nim scena Adoracji Dzieciątka Je-
zus. Zaś skrzydła, na przyciągającym 
uwagę biało – czerwonym tle, postacie 
świętych: Piotra i Pawła oraz Katarzy-
ny i Barbary. Natomiast na zewnętrz-
nych stronach skrzydeł, po zamknięciu 
ołtarza, scena Zwiastowania. 

Cenne polichromie
Cenne i szalenie ciekawe są poli-

chromie pokrywające płaski, drewnia-
ny strop zarówno nawy jak i prezbi-
terium oraz wszystkie ściany z wyjąt-
kiem wspomnianej już południowej. 
Na niej wisi tylko pięć barokowych 
obrazów z postaciami świętych. Są też 
dwa okna i drzwi wejściowe. Malowi-
dła mają stonowane, jak gdyby trochę 
wypłowiałe barwy. Trudno uwierzyć, 
że powstały przed około 500 laty. 
Na ścianie zachodniej, vis a vis ołta-
rza głównego, z nieczynnym drzwiami, 
znajduje się niewielki chór ozdobiony 
scenami z przykazań.

Największe wrażenie robi polichro-
mia ściany północnej. Przy jej dolnej 
części jest ambona pokryta wizerun-
kami czterech ewangelistów. Zaś całą 
ścianę, od boazerii obok ławek dla 
wiernych aż po strop, zajmują niezli-
czone sceny religijne. Przede wszyst-
kim Drogi Krzyżowej, Sądu Ostatecz-
nego i inne umieszczone w ozdobnych 
medalionach z motywami roślinnymi, 
między którymi umieszczono kwia-
towe rozety. Polichromia ta powstała 
w 1711 roku. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Drewniana perełka w Lipnicy Murowanej 

Bilans zdrowia (20-65 lat)
Program zarządzania chorobą (dla pacjentów chorych przewlekle)
Dostęp do niezbędnych badań i konsultacji lekarzy specjalistów
Porady dietetyka i psychologa

OPIEKA KOORDYNOWANA POZ PLUS
DLA DOROSŁYCH

Uczestnikom programu bezpłatnie zapewniamy:

NOWA ODSŁONA 
W TWOIM POZ!

POZPLUS

Skontaktuj się z koordynatorem programu
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, gabinet nr 115

www.spzzlo.pl
532 414 540

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-18.00
wtorek, piątek 7.30-14.30

Program współfinansowany
przez Unię Europejską
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– Trwają przygotowania do dużego 
przetargu na jesienne nasadzenia. Spo-
rządzamy m.in. listę gatunków nowych 
drzew oraz mapę zieleńców, w których 
mogą pojawić się dodatkowe szpalery. 
Warszawianki i warszawiacy doceniają 
miejską zieleń, dlatego, oprócz kon-
sultowania się z dzielnicami, zbieramy 
sugestie od mieszkańców za pomocą 
miejskiej platformy kontaktu Warsza-
wa 19115  – mówi Justyna Glusman, 
dyrektorka koordynatorka ds. zrówno-
ważonego rozwoju i zieleni. 

W maju burmistrzowie dzielnic zo-
stali poproszeni o wskazanie punktów, 
w których mogą stanąć kolejne drzewa 
oraz preferowane rodzaje roślin. Nowe 
klony, dęby czy kasztanowce ozdobią 
mniejsze parki, osiedlowe podwórka 
administrowane przez ZGN-y oraz 
węższe uliczki. Pierwsze nasadzenia 
rozpoczną się już jesienią. Mieszkań-
cy mają szansę zaproponować miej-
sca, w których według nich powinno 
być więcej wysokiej roślinności. Zgło-

szenia  przyjmowane są w mobilnej 
aplikacji Warszawa 19115, w zakładce 
„Posadź drzewo” dostępnej w Google 
Play (na systemy Android). Propozycje 
można też zgłaszać do Miejskiego Cen-
trum Kontaktu telefonicznie. 

Standardy warszawskich 
ogrodników

Od kwietnia do października przy-
uliczne drzewa podlewane są dwa razy 
w tygodniu. W gorących i bezdeszczo-
wych porach rośliny podlegają szcze-
gólnej obserwacji, a w razie potrzeby 
opiekunowie nawadniają je częściej. 
Przy niektórych pniach ogrodnicy za-
montowali treegatory, czyli gumowe 
worki o pojemności 50 litrów, z któ-
rych powoli sączy się woda chroniąca 
rośliny przed suszą. Przyuliczne szpa-
lery w misach pielone są z chwastów 
dwa razy w miesiącu. Dodatkowo spe-
cjaliści cyklicznie sprawdzają, czy ro-
ślina stabilnie trzyma się w ziemi oraz 
usuwają połamane lub obumarłe gałę-
zie, zniszczone m.in. przez silny wiatr. 

Uszkodzenia łąkotek to częsty 
problem wśród osób aktywnych fi-
zycznie. Można je stwierdzić również 
u pacjentów o niewielkiej aktywności 
sportowej. Po 45 roku życia uszkodze-
nie łąkotki obserwuje się u ponad 50 
proc. populacji. Są to tzw. uszkodzenia 
przewlekłe, które najprawdopodobniej 
wynikają z kumulacji mikrourazów. 
Około 40 proc. tych osób odczuwa 
dolegliwości bólowe z tego powodu. 
Wykazano, że artroskopia, często  wy-
konywana po stwierdzeniu uszkodze-
nia łąkotek, jest nieskuteczna w tym 

przypadku. Do tej pory nie ustalono 
optymalnego sposobu postępowania 
z przewlekłymi uszkodzeniami łąko-
tek u pacjentów, u których powoduje 
to dyskomfort.  Wytyczne Europej-
skiego Towarzystwa  Chirurgii Ko-
lana oraz Brytyjskiego Towarzystwa 
Medycznego wymieniają artroskopię 
jako ostatnią w kolejności metodę le-
czenia, z nieprzewidywalnym efektem 
końcowym. Stąd wynika konieczność 
poszukiwania nowych rozwiązań, które 
poprawią dotychczasowe wyniki lecze-
nia pacjentów z rozpoznaniem przewle-

kłego uszkodzenia łąkotek. Taką pro-
pozycją jest badanie kliniczne, które 
ukazało się w najnowszym numerze 
czasopisma IJMS.

Terapia osoczem bogatopłytkowym 
wspomaga regenerację tkanki w przy-
padku przewlekłych uszkodzeń łąkotki 
oraz istotnie zmniejsza dolegliwości 
pacjenta. Na łamach International Jo-
urnal of Molecular Sciences ukazały 
się wyniki badania klinicznego ze-
społu w składzie dr Rafał Kamiński, 
dr Krzysztof Kuliński, prof. Stanisław 
Pomianowski i inni.

Publikacja w International Journal of Molecular Sciences

Terapia osoczem bogatopłytkowym

Nasz prawnik radzi

W razie wypadku na wakacjach…
Miejsce dla nowych drzew
Warszawscy ogrodnicy szykują zamówienie na nowe drzewa. Tym 
razem priorytetem są mniej znane uliczki, miejskie podwórka i osie-
dlowe skwery zieleni. 

 

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.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

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

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Wakacje zbliżają się wielkimi 
krokami, a wraz z nimi wzmożone 
podróże, także samochodowe. Letnie 
poczucie luzu na drodze kierowców 
doładowanych energią przez słońce, 
brawura, a niekiedy wprost przeciwnie 
– zmęczenie długą trasą i uparte dąże-
nie, aby drogę pokonać bez postojów, 
za jednym razem, mimo ogarniają-
cej kierowcę senności – wszystkie te 
czynniki powodują, że niestety, na na-
szych drogach w wakacje wcale nie 
jest bezpiecznie i codziennie dochodzi 
do mniej lub bardziej groźnych wypad-
ków. Nikomu oczywiście nie życzę, 
by stał się ich uczestnikiem, jednak 
warto znać podstawowe prawa, jakie 
przysługują poszkodowanemu takim 
wypadkiem.

Po pierwsze, jeśli wskutek wypadku, 
którego nie jesteśmy sprawcą doznamy 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
(fizycznego lub psychicznego), może-
my domagać się od sprawcy wypadku 
i od jego ubezpieczyciela zadośćuczy-
nienia pieniężnego za doznaną krzyw-
dę. Warto zauważyć w tym miejscu, 
że utrata wskutek wypadku możliwo-
ści spędzenia w przyjemnych okolicz-
nościach urlopu, to również krzywda 
wynagradzana zadośćuczynieniem pie-
niężnym. Jego wysokość będzie uza-
leżniona od rozmiaru doznanej przez 
nas szkody – często ubezpieczyciel 
przed wypłatą zadośćuczynienia wzy-
wa poszkodowanego na swoją prywat-
ną komisję lekarską z dokumentacją 
medyczną, aby oszacować wysokość 
doznanej szkody na zdrowiu. Kwota 
ta, zgodnie ze stanowiskiem polskich 
sądów wypracowanych w orzecznic-
twie, nie może być wygórowana, ale 
też nie może być zbyt niska, nie wyna-
gradzając w istocie odczuwanej przez 
poszkodowanego szkody. Jednym sło-
wem, kwestia wysokości tego zadość-
uczynienia zawsze będzie musiała być 
oszacowana indywidualnie.

Po drugie, jeśli z powodu wypadku 
uległy zniszczeniu nasze ubrania, rze-
czy (np. przewożony z nami rower, 
laptop, telefon, walizka), a także jeśli 
wskutek wypadku ponieśliśmy kosz-
ty leczenia, w tym leków, suplemen-
tów diety, sprzętów rehabilitacyjnych, 
koszty wizyt lekarskich, rehabilitacji – 
mamy prawo domagać się od sprawcy 
i jego ubezpieczyciela odszkodowania 
pieniężnego stanowiącego równowar-
tość odpowiednio utraconych czy też 

uszkodzonych rzeczy, bądź też ponie-
sionych kosztów na leczenie.

Po trzecie, jeśli w związku z dozna-
nymi w wypadku obrażeniami nie 
mogliśmy przez jakiś czas pracować, 
albo też nasza zdolność do pracy zo-
stała długotrwale ograniczona, bądź 
w ogóle ją utraciliśmy – mamy prawo 
domagać się od sprawcy i ubezpieczy-
ciela comiesięcznej renty w wysokości 
odpowiadającej utraconym przez nas 
dochodom, pomniejszonym o wyso-
kość otrzymywanego z tytułu wypadku 
zasiłku chorobowego czy też renty.

Po czwarte, jeśli wskutek wypadku 
zwiększyły się długotrwale nasze co-
dzienne potrzeby, czyli na przykład 
musimy stale korzystać z pomocy in-
nych osób aby zaopatrzyć się w zaku-
py, posprzątać mieszkanie, przygoto-
wać posiłki i wykonać tym podobne 
codzienne czynności, albo musimy 
zmienić dietę pociągającą za sobą 
wyższe koszty wyżywienia, musimy 
stale kupować leki, rehabilitować się 
i tym podobne – mamy prawo doma-
gać się od sprawcy i ubezpieczyciela 
comiesięcznej renty w wysokości od-
powiadającej ponoszonym przez nas 
z tytułu naszych zwiększonych potrzeb 
kosztom.

Po piąte, jeśli wskutek wypadku 
zmniejszyły się nasze widoki powo-
dzenia na przyszłość, to jest na przy-
kład przed wypadkiem  robiliśmy 
kursy trenera pływackiego i mieliśmy 
realną szansę zostać takim trenerem, 
ale wskutek wypadku nie możemy już 
wykonywać tego zawodu – również 
mamy prawo domagać się od spraw-
cy i ubezpieczyciela comiesięcznej 
renty w wysokości odpowiadającej 
przewidywanym przez nas korzyściom 
majątkowym, które odnosilibyśmy 
uprawiając zawód trenera w pływaniu, 
a których z powodu wypadku już nie 
uzyskamy.

Po szóste, możemy – ale to już zwy-
kle przed sądem – domagać się usta-
lenia odpowiedzialności ubezpieczy-
ciela lub sprawcy wypadku na przy-
szłość za wszelkie szkody, jakie mogą 
ujawnić się w przyszłości w związku 
z wypadkiem, a które teraz są trudne 
do przewidzenia. Może się bowiem 
na przykład zdarzyć, że o ile zaraz 
po wypadku nie odczuwamy więk-
szych bólów  np. głowy, to po jakimś 

czasie mogą się ujawnić skutki wy-
padku w postaci np. padaczki pourazo-
wej czy  pęknięcia krwiaka wewnątrz-
czaszkowego, o którym wiedzieliśmy, 
że powstał po wypadku, ale który nie 
spowodował zaraz po wypadku więk-
szych szkód w naszym organizmie.

Przy zgłaszaniu roszczeń ubezpie-
czycielowi warto korzystać z pomocy 
radcy prawnego lub adwokata, który 
pomoże sformułować wniosek w taki 
sposób, aby w jak najwyższym stop-
niu uzyskać naprawienie swojej szko-
dy bez konieczności wdawania się 
z ubezpieczycielem czy też sprawcą 
wypadku w spór sądowy. Zalecam 
również czujność, gdy ubezpieczyciel 
lub sprawca wypadku proponuje nam 
zawarcie ugody co do naszych rosz-
czeń - w takiej ugodzie zwykle znaj-
duje się postanowienie, że poszkodo-
wany w zamian za wypłatę określonej 
sumy pieniężnej, zrzeka się wszelkich 
dalszych roszczeń w związku z wy-
padkiem. Takie postanowienie zawar-
te w ugodzie powoduje, że odcinamy 
sobie drogę możliwości dochodzenia 
roszczeń, wyższych sum zadośćuczy-
nienia czy odszkodowania, czy też 
renty w przyszłości, pomimo, iż  ja-
kiś czas później po zawarciu ugody 
dojdziemy do wniosku, że wypłacona 
nam na podstawie ugody kwota pie-
niężna jest za niska czy też, pomimo 
że po zawarciu ugody ujawnią się 
nowe, negatywne następstwa dla na-
szego zdrowia tego wypadku.

Co bardzo istotne, jeśli czujemy się 
nadal pokrzywdzeni, mamy wrażenie, 
że nie otrzymaliśmy od sprawcy czy 
też jego ubezpieczyciela należytego 
odszkodowania, naprawienia naszej 
szkody – nie wahajmy się i udajmy się 
do profesjonalisty – radcy prawnego 
lub adwokata, który przeanalizuje na-
szą sprawę i jeśli stwierdzi, że faktycz-
nie doszło do zaniżenia kwot otrzy-
manego przez nas zadośćuczynienia 
pieniężnego czy też odszkodowania 
bądź renty – pomoże nam uzyskać 
należne świadczenia.

Radca prawny  
Katarzyna Księżniak-Kosmala
INSOLENS Kancelaria Radcy 

Prawnego
ul. Erazma Ciołka 13 lok. 402, 

Warszawa
tel. 881 303 215
www.insolens.pl,  

k.ksiezniak-kosmala@insolens.pl
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• 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:
•  19 czerwca (środa) godz. 18.00 – 

Koncert poezji śpiewanej „Gościńce, 
ścieżki, drogi” w wykonaniu zespołu 
A My Tacy. Do odbioru bezpłatne 
wejściówki

•  23 czerwca (niedziela) godz. 18.00 
– Koncert na bis „Co nam w duszy 
gra” wystąpią soliści sekcji śpiewu 
musicalowego i piosenki aktorskiej 
pod kierunkiem Maryli Gralczyk. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 
17.06

•  29 czerwca (sobota) i 30 czerwca (nie-
dziela) godz. 19.00 – Spektakl „Król 
Bul” w wykonaniu grupy teatralnej 
Re@ktorzy pod kierunkiem Agniesz-
ki Drumińskiej. Bezpłatne wejściów-
ki do odbioru od 17.06 

w lipcu:
Dziecięce Lato Teatralne – Obwodnica 
2019
na placu pod Topolą pomiędzy 
blokami Szekspira 2 i Dantego 3
•  25 czerwca (wtorek) godz. 11.00 

– Spektakl „O słodkiej Królewnie 
i Pięknym Księciu”. Teatr Malutki

•  27 czerwca (czwartek) godz. 11.00 – 
Spektakl „Bajka Samograjka”. Teatr 
Malutki

•  2 lipca (wtorek) godz. 11.00 – Spek-
takl „Krawiec Niteczka”. Teatr Ma-
lutki

•  4 lipca (czwartek) godz. 11.00 – Spek-
takl „Czerwony Kapturek”. Teatr Baj-
landia

•  9 lipca (wtorek) godz. 11.00 – Spek-
takl „Cmok Smok”. Stowarzyszenia 
Scena 96

•  11 lipca (czwartek) godz. 11.00 – 
Spektakl „Taka Pchła”. Teatr Malutki. 
Wstęp wolny

IV Letnie Koncerty na Wawrzyszewie 
czyli z „Muzyką na wodzie”
Stawy Brustmana – zapraszamy z ko-
cami, leżakami
•  5 lipca (piątek) godz. 17.30 – Spotka-

nie z muzyką klasyczną  Magdalena 
Tunkiewicz&Przyjaciele

•  12 lipca (piątek) godz. 17.30 – Muzy-
ka klezmerska w wykonaniu Czardasz 
Trio

•  19 lipca (piątek) godz. 17.30 – Muzy-
ka cygańska łącząca tradycję i kulturę 
romska z elementami muzyki polskiej 
w wykonaniu Dinilo

•  26 lipca (piątek) godz. 17.30 – Folk-
lor warszawski w wykonaniu Kapeli 
z Targówka

•  2 sierpnia (piątek) godz. 17.30 – Opo-
wieść o węgierskiej i rumuńskiej 
Transylwanii tradycji muzycznej 
w wykonaniu Grupy Transylwania

•  9 sierpnia (piątek) godz. 17.30 – 
Utwory bałkańskie w wykonaniu 
Etno Trio. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w czerwcu:
•  15 czerwca (sobota) od godz. 10.00 

– Stoisko promocyjne Biblioteki Pu-
blicznej w parku im. St. Żeromskiego 
– Impreza plenerowa. W programie: 
Akcja bookcrossingowa „Książki 
w (O)biegu”, warsztaty plastyczne 
dla dzieci i dorosłych, „Zagraj z nami 
w planszówki”, zajęcia plastyczne 
„Balonowe kształty”, „Prasa pod 
chmurką” – aktualna prasa do czyta-
nia na świeżym powietrzu, „Żoliborz 
w fotografii Andrzeja Jastrzembskie-
go” – wystawa, „Bajki w park” – gło-
śne czytanie bajek dla dzieci, gry i za-
bawy na świeżym powietrzu

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 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) sługa rycerza; 7) cętkowany kot; 8) system religijno-etyczny utworzony w In-
diach około VI w p. n. e. przez Mahawirę; 9) kunszt; 10) Indianie z westernu; 12) 
autor Kolumbów; 14) hiszpański zarost; 16) budowlany klub sportowy założony 
w 1945 w Gdańsku; 19) nauka i praktyki joginów; 21) ptaszek nad daszkiem; 22) 
błazeństwo; 23) muzeum pod chmurką.

Pionowo:
1) gawęda ludowa, powiastka; 2) tarcza Zeusa; 3) mlecz, 4) śpiączka; 5) ofiara 
całopalna;  6) poranne nabożeństwo do Matki Boskiej; 11) tygodnik lub rocznik; 
13) strumyk; 15) czyn; 17) gwar; 18) lasso Tatara; 20) azjatycka rasa psa, dawniej 
na dworach panujących.
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WODNIK (21 I – 18 II)
Jeżeli wciąż przychodzą 
Ci do głowy nowe pomysły 
i projekty związane z pra-

cą zawodową, to już wkrótce będziesz 
mógł zacząć wprowadzać je w życie. Li-
piec będzie doskonałym czasem na taką 
aktywność. I w dodatku gwiazdy będą 
Ci sprzyjać, więc czeka Cię sukces 
lub w najgorszym przypadku niewielkie 
zamieszanie. W uczuciach dużo powo-
dzenia. 

RYBY (19 II – 20 III)
Druga połowa miesiąca 
to dobry czas na podjęcie 
nowych działań. Potrzebu-

jesz czegoś, co napędzi Cię do dzia-
łania, otworzy przed Tobą nowe moż-
liwości – nowej pasji, nowych celów, 
nowej pracy. W uczuciach – także do-
bry okres: być może spotkasz swoją 
drugą połówkę, a jeżeli już ją znalazłeś, 
możesz liczyć na ponowny rozkwit na-
miętności. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Za Tobą kilka sprzyjających 
tygodni, teraz fortuna poka-
że swoje kapryśne oblicze. 

Będziesz się czuł niepewnie, więc jeżeli 
stoisz przed koniecznością podjęcia ja-
kich ważnych decyzji, daj sobie czas 
i odłóż je do początku lipca. Naszykuj 
się na zmiany – mogą dotyczyć daw-
nych znajomości, nieudanych związ-
ków. Nie opieraj się – to nic nie da. 

BYK (21 IV – 21 V)
Zbliżające się lato nie pozwa-
la Ci skupić myśli na poważ-
niejszych sprawach. Nadcho-

dzące dni nie rozwiążą tego problemu. 
Nie ominie Cię jakaś bardzo emocjo-
nalna historia. Powinieneś pomyśleć 
o dłuższym wypoczynku – potrzeba Ci 
wyciszenia, dystansu do spraw i prze-
szłości. Dzięki temu wiele problemów 
zniknie beż śladu. Kontroluj finanse. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Za Tobą trudne tygodnie, 
na szczęście przyszłość rysu-
je się nieco lepiej. Możesz 

liczyć na uśmiechy losu i sprzyjające 
zbiegi okoliczności. Jeśli jesteś nieza-
dowolony ze swojej pracy, poczekaj 
na zbliżającą się okazję – możesz zmie-
nić ją na bardziej fascynującą. Uważaj 
jednak na zdrowie, które może Ci nie-
spodziewanie pokrzyżować plany. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Koniec miesiąca upłynie Ci 
pod znakiem pracy. Nowe 
wyzwania pochłoną Cię nie-

mal bez reszty. Zabłyśniesz, ale Twoją 
uwagę rozpraszać będzie jednak emo-
cjonalne zamieszanie w sferze uczuć. 
Wzajemna fascynacja ma szansę zmie-
nić się w trwały związek, nawet jeśli 
teraz nie jesteś sam. Początek lipca 
to dobry czas na odpoczynek i urlop. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Koniec czerwca i początek 
lipca to jeszcze dobry mo-
ment na załatwienie spraw 

związanych z pracą i rozwojem zawo-
dowym, które na to czekają od jakie-
goś czasu. Później ze swoimi plana-
mi będziesz musiał trochę poczekać. 
W uczuciach, zarówno single, jak i bę-
dący w związku, mogą liczyć na wiele 
szczęścia. Czas zadbać o siebie przed 
wakacjami. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Najbliższe dni to czas zmian. 
Nie będą one wymuszone, 
Ty sama musisz podjąć de-

cyzje. Pomyśl o odległej przyszłości, 
podejmij wyzwania i zabierz się za re-
alizację odważnych pomysłów. W efek-
cie Twoje życie bardzo się zmieni, 
poprawi się też sytuacja finansowa. 
W uczuciach – nowe znajomości, ale 
bez perspektywy na trwalszy związek.

WAGA (23 IX – 23 X)
Wykorzystaj ten miesiąc 
do ostatniego dnia – teraz, 
przy wsparciu gwiazd, mo-

żesz prawie wszystko. Sukces będzie 
gonić sukces – może na fali powo-
dzenia zdecydujesz się podnieść swoje 
kwalifikacje? Natomiast wiele uwagi 
powinnaś poświęcić sprawom uczucio-
wym. Nowa znajomość może grozić 
rozpadem obecnego związku. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
W najbliższych dniach mu-
sisz nastawić się na sporo 
ciężkiej pracy. 

Przyniesie ona zaskakująco korzystne 
efekty, więc mimo wszystko będzie Ci 
dopisywał dobry humor. W sprawach 
uczuciowych możesz liczyć na dobre 
dni, pełne namiętności i bliskości. 
Mimo nawału zajęć, powinieneś jed-
nak zadbać o swoje zdrowie, zwłaszcza 
o kręgosłup. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W sprawach zawodowych 
będziesz chciał dokonać ra-
dykalnych zmian. Przemyśl 

jednak swoje zamierzenia, nie rób nic 
szybko i bez refleksji. 
Najwyższy czas poświęcić więcej czasu 
na spotkania towarzyskie – ostatnio 
ciągle nie masz ani chwili dla przyja-
ciół. Nie zaniedbuj swojego zdrowia 
– jeśli dawno tego nie robiłeś, zrób 
badania. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Czeka Cię poważne wyzwa-
nie. Będziesz musiał pora-
dzić sobie z sytuacją, która 

z czasem może przyprawić Cię o ból 
głowy. Przy okazji przeprowadź mały 
remanent i przyjrzyj się swojemu życiu. 
Zdecyduj, co wymaga zmiany. Zadbaj 
o swoje zdrowie i nerwy – podejmij 
aktywność, która pomoże Ci się zre-
laksować. Może wspólnie z partnerem?

Horoskop
od 16 czerwca do 14 lipca 2019 r.



Szukasz stabilnego  
zatrudnienia?

Poszukujemy: 

· Monterów
· Energetyków
· Automatyków
· Inspektorów Nadzoru
· Pracowników 
  administracyjno-biurowych

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


