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O poranku 20 listopada dzieci ze-
brały się na terenie bielańskich parków, 
gdzie ruszyły z pracami budowlanymi, 
polegającymi na rozsądnym połącze-
niu liści i przeróżnych gałązek w formę 
kopca. Przedszkolaki z „Zaczarowa-
nego Świata” zatroszczyły się o jeże 
drepczące po zaroślach w Parku Olszy-
na. Mali inżynierowie z „Tajemniczego 
Ogrodu” usypali wygodne schronienie  
na skwerze im. J. Jarnuszkiewicza. Wie-
lobarwny domek na eko-skwerze przy 
ulicy Bogusławskiego powstał dzięki 

maluchom z „Kasztanowego Ludka”, 
kopiec w Parku Harcerskiej Poczty Po-
lowej PW wybudowały dzieci z przed-
szkola „Pod Tęczą”, a liście zrzucone 
przez drzewa w Parku na Kępie Po-
tockiej trafiły w ręce grupy z placówki 
„Pod Kasztanem”. Ważnym elementem 
prac było wybranie miejsca na powsta-
nie kopca, które musiało być oddalone 
od spacerujących ludzi oraz psów, najle-
piej między krzewami i gęściej rosnący-
mi drzewami. Niech jeże śpią spokojnie 
i nie budzą się niepotrzebnie. Każde 

dziecko, które wzięło udział w akcji 
otrzymało wyjątkową odznakę „Przy-
jaciel Jeża”. Z tymi dumnie wyekspo-
nowanymi na kurtkach odznaczeniami 
wróciły do swoich przedszkoli. Przy 
każdym z domków postawiono tablicz-
kę informującą, kto je wybudował. 

Akcja ma jednocześnie na celu za-
chęcenie mieszkańców dzielnicy do 
wybudowania samodzielnie podobnych 
schronień dla jeży wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe. Liści starczy dla każ-
dego.

Z założenia neon miał być po-
mnikiem radości życia, urody chwi-
li, przyjemności. Tymczasem stał się 
wizytówką Żoliborza, którą pokochali 
mieszkańcy i świeci już dla Warszawy 
od 10 lat!

Jaskraworóżowa siedemnastome-
trowa instalacja wykonana w pracowni 
Jacka Hanaka przedstawia szklankę, 
z której ku niebu wzbijają się różowe 
bąbelki, przywodzące na myśl oran-
żadę. Neonowe żarówki, które zamo-
cowano na metalowej siatce, gasną 
i zapalają się w określonej sekwen-
cji, dając wrażenie wielkiej szklanki 
oranżady, z której uciekają bąbelki. 
Różowość oświetla przestrzeń parko-
wą nocą, dzięki czemu staje się ona 
bardziej przyjazna i oswojona nawet po 
zmroku. Ze względu na swoje rozmiary 
może również zostać zauważony przez 
kierowców i wywołać uśmiech na ich 
twarzach.

Prace nad nim trwały 2 lata. In-
stalację umieszczono w parku Kępa 
Potocka, przy skrzyżowaniu ulic Ka-

zimierza Promyka i Gwiaździstej, tuż 
obok Wisłostrady.

Autor żoliborskich bąbelków – 
Maurycy Gomulicki (rocznik 1969) – 
to artysta, projektant, fotograf, kolek-
cjoner i antropolog kultury popularnej. 
Hedonista konsekwentnie propagujący 
Kulturę Rozkoszy. Ukończył Wydział 
Grafiki warszawskiej ASP. W latach 
dziewięćdziesiątych prowadził w mie-
sięczniku „Machina” autorską rubrykę 
„Rzecz Kultowa”, przeniesioną póź-
niej pod nazwą „Od rzeczy” na łamy 
magazynu „Fluid”. Był konsultantem 
i współautorem projektu „ABCDF - 
słownik wizualny Miasta Meksyk” 
(2000-2002). Opublikował cztery al-
bumy fotograficzne. Intensywny kolor, 
eksplorowany tak w swoim potencjale 
witalnym jak w wymiarze socjo-kul-
turowym, jest istotnym elementem 
w jego twórczości. Zrealizował szereg 
obiektów i instalacji w przestrzeni pu-
blicznej. Związany z warszawską gale-
rią Leto. Mieszka i pracuje na przemian 
w Polsce i Meksyku.

Gładka, nowa nawierzchnia, na 
nowo wykonana podbudowa jezdni, 
nowa organizacja ruchu porządkująca 
parkowanie, powodują, że ulica Feliń-
skiego stała się bezpieczniejsza zarów-
no dla kierowców, jak i pieszych. Od-
nowione progi zwalniające, widoczne 
oznakowanie poziome i pionowe – to 
zalety ukończonej niedawno inwesty-

cji. Wykonawca w ramach umowy do-
konał także rekultywacji zieleni. 

Prace remontowe przeprowadzono 
na długości 228 metrów i szerokości  
9 m, na odcinku od al. Wojska Pol-
skiego do gen. J. Zajączka. Roboty 
przygotowawcze zostały rozpoczęte 
w połowie sierpnia, a ulicę otwarto dla 
samochodów 30 października.

W gościnnych progach Szkoły Pod-
stawowej nr 352 przy ulicy Conrada 6 
zaprezentowały się wszystkie bielań-
skie szkoły podstawowe, a sztuczkom 
w kuchni towarzyszyły ekologiczne za-
gadnienia – nie marnuję jedzenia, dbam 
o środowisko, jem zdrowo.

Na poszczególnych stanowiskach 
można było spróbować potraw, otrzy-
mać przepis oraz dowiedzieć się o do-
brych i ekologicznych praktykach 
w kuchni. Brawo bielańska młodzież! 
To teraz na śniadanie kanapka z pasz-
tetem z cukinii.

Na Bielanach

Przedszkolaki dla jeży

Na Żoliborzu

Bąbelki mają10 lat

Zastosowanie dla piętrzących się w parkach usychających liści i opadłych z drzew gałązek znalazły dzieci 
z bielańskich przedszkoli, które w ramach akcji zorganizowanej przez dzielnicowy wydział ochrony śro-
dowiska, wybudowały z nich przytulne domki dla jeży. Dadzą one szansę przetrwania zimowych mrozów 
tym małym stworzeniom, które nawet swoimi kłującymi kolcami nie były w stanie odstraszyć bielańskich 
pociech.

Smalec z białej fasoli, pasztet z cukinii, „czekoladowy” krem z awokado i orzechów, kotlety mielone 
z ciecierzycy – to tylko część ze smakołyków przygotowanych przez uczniów w ramach „Bielańskiego 
Dnia Dobrego Jedzenia”.

Ekosztuczki w kuchni

Niektórzy nazywają go bąbelkami, inni oranżadą…, 29 października 
minęło 10 lat od kiedy na Kępie Potockiej, został odpalony neon 
„Światłotrysk”. Instalację zaprojektował żoliborski artysta Maurycy 
Gomulicki w ramach działań Fundacji Bęc Zmiana pod nazwą „Syn-
chronizacja 2009”.

Nowa Felińskiego 
Pod koniec października oddano do użytku wyremontowaną ulicę 
Felińskiego. Zakres prac objął wykonanie nowej konstrukcji na-
wierzchni jezdni, progów zwalniających, wymienione zostały kra-
wężniki oraz uporządkowano parkowanie. Ulica zyskała także dwa 
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.



str. 2 29 listopada 2019 Nasza GAZETA Żoliborz i Bielany Nr 12-13

Maszyna stoi przy wejściu głównym 
centrum sportowego. Obsługa jest bardzo 

prosta. Pusta butelka, którą chcemy od-
dać, może mieć maksymalną pojemność 

dwóch litrów oraz musi 
posiadać kod kreskowy. 
Opakowanie wrzucamy 
kodem kreskowym do 
góry. Urządzenie ma 
wczytane ponad 13 ty-
sięcy kodów. Jeśli butel-
komat nie będzie chciał 
przyjąć opakowania, na-
leży je zostawić w szat-
ni centrum sportowego. 
Firma obsługująca ma-
szynę zaprogramuje bra-
kujący kod.

W zamian za każdą 
oddaną butelkę otrzy-
mamy symbolicznego 
grosza. – Butelkomat 
to nie tylko narzędzie 
do właściwego zbie-
rania i segregowania 
odpadów. Maszyna ma 
przede wszystkim peł-
nić funkcję edukacyj-
ną – mówi Grzegorz 
Pietruczuk, burmistrz 
Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy.

Miejskie Punkty 
Elektroodpadów

Butelkomat to kolejne działanie pro-
ekologiczne wprowadzone przez Bielany. 
Kilka tygodni temu w trzech punktach: 
przed bielańskim ratuszem przy ulicy 
Żeromskiego 29 oraz przy stacjach metra 
Słodowiec i Młociny stanęły pierwsze 
w stolicy ogólnodostępne miejskie punk-
ty elektroodpadów. Urządzenie składa 
się z siedmiu tub, do których wrzucamy 
zużyte płyty CD/DVD, tonery, telefony, 
ładowarki, baterie i żarówki.

Ponadto od 1 maja urząd dzielni-
cy oraz bielańskie jednostki, jako jedne 
z pierwszych, ograniczyły używanie jed-
norazowych naczyń i opakowań z plastiku, 
zastępując je materiałami wielokrotnego 
użytku lub produktami z surowców biode-
gradowalnych. Dodatkowo w procedurach 
przetargowych na kolejny rok pojawią się 
zapisy o zakazie użycia „jednorazówek” 
m.in. przy organizacji spotkań, imprez ple-
nerowych i wydarzeń kulturalnych.

– Jako dzielnica chcemy być liderem 
pozytywnych zmian. Zależy nam na edu-
kacji i stworzeniu wśród naszych miesz-
kańców odpowiedniego poziomu świa-
domości ekologicznej – mówi Burmistrz 
Pietruczuk.

Na Bielanach 

Pierwszy butelkomat
W budynku centrum sportowego przy ulicy Lindego na Bielanach uruchomiono maszynę skupującą 
plastikowe butelki. To pierwszy butelkomat na terenie dzielnicy powstały z inicjatywy klubu radnych 
„Razem Dla Bielan”.

Świąteczny namiot corocznie wita 
gości zapachem pierniczków i specjal-
nie zaprojektowanymi kartami – pocz-
tówkami. Na dzieci czeka w namiocie 
święty Mikołaj, a elfy pomagają two-
rzyć dekoracje choinkowe oraz lukro-
we ozdoby na gotowych, pachnących 
pierniczkach. 

Z namiotu będzie można także wy-
słać życzenia do rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Własnoręcznie wypisane 
wyrazy pamięci bez wątpienia pokażą 
adresatom, że są ważni w naszym ży-
ciu. Warszawa dołączy się do życzeń, 

bowiem specjalnie przygotowane kart-
ki pokażą nasze miasto w świątecznej 
odsłonie. Na miejscu kartki będą stem-
plowane specjalnym, okolicznościo-
wym stemplem.

Warszawski namiot stanie na Kra-
kowskim Przedmieściu przy Biblio-
tece Rolniczej, w godz. 12.00–19.00 
w weekendy:
• 30 listopada – 1 grudnia, 
• 7–8 grudnia, 
• 14–15 grudnia. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Święta to czas
dawaniau
Podaruj dzieciom pierwsze, 
prawdziwe święta.

Przekaż darowiznę. Nasz numer konta:

07 1240 6247 1111 0000 4975 0683

www.dziecisos.org Patron medialny:

Warszawa – cukiernik – kartki i piernik
Gdy na Krakowskim Przedmieściu staje warszawskie stoisko z pier-
nikami i ozdobami to znak, że święta Bożego Narodzenia tuż, tuż.

NA POKAZIE
Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na:

• bezpłatny pokaz • badanie • odbiór nagrody.

Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż:
•  pościeli • garnków • urządzeń medycznych,  

które nie są warte swojej ceny.

W DOMU
Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za:

• prąd • gaz • telefon.

Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych 
usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść 

dotkliwe straty finansowe.

PAMIĘTAJ:
Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli:

• podpisałeś ją w domu • kupiłeś produkt na pokazie.

Zwróć zakupiony towar i ponieś tylko ewentualne koszty wysyłki.

Zgubiliście jakąś rzecz na terenie 
Lotniska Chopina? Bez obaw! Wystar-
czy, że zgłosicie się do Biura Rzeczy 
Znalezionych – informuje Lotnisko 
Chopina. Można to zrobić: telefonicz-
nie 22 650 20 06, mailowo bagaz@
polish-airports.com lub osobiście. 
Nowa lokalizacja Biura Rzeczy Zna-
lezionych znajduje się na Terminalu A, 
poziom przylotów, przy punkcie me-
dycznym i zejściu do stacji SKM, stre-
fa 1 (AB). Biuro jest czynne codzien-
nie: poniedziałek – piątek w godz. 
6-22, weekendy i święta w godz. 6-18. 

Do Biura Rzeczy Znalezionych na 
lotnisku przekazywane są rzeczy zna-
lezione na terenie Lotniska Chopina 
z wyłączeniem bagażu zagubionego 
w transporcie lotniczym. Pasażer, 
któremu po przylocie do Warszawy 
zaginął bagaż, powinien zgłosić się 
do Biura Bagażu Zagubionego w hali 
odbioru bagażu lub skontaktować się 
z biurem Lost & Found za pośrednic-
twem specjalnych telefonów umiesz-
czonych w strefie ogólnodostępnej, na 
poziomie przylotów 2 – naprzeciwko 
Aelii.

Gdy temperatura spada, w Dzielni-
cy Wisła wciąż panuje gorąca atmosfe-
ra. Wraz z otwarciem cyklu „Bujamy 
się nad Wisłą” pojawiły się podgrze-
wane huśtawki – jedna na bulwarze im. 
gen. G.S. Pattona, druga na plaży Po-
niatówka, a trzecia na Płycie Desantu. 

Wszystkie zimowe aktywności 
Dzielnica Wisła łączy ekologiczne po-
dejście do stylu życia i ograniczanie 
konsumpcji. W sobotę, 16 listopada 
na bulwarze gen. Pattona warszawiacy 
mogli skorzystać z punktu wymiany 

ubrań – Dzielnica Wisła przygotowała 
bezpłatne wieszaki i stoły, a uczestni-
cy bezgotówkowo, na zasadzie „ciuch 
na ciuch”, wymieniali się kurtkami, 
bluzami i inną odzieżą, której już nie 
noszą. 

Warszawiacy mogli też oddać zale-
gające w szafie rzeczy na zbiórkę dla 
potrzebujących. Z kolei fani kreatyw-
nych zajęć podczas warsztatów tworzy-
li autorskie projekty ciepłych otulaczy 
ze starych rzeczy, które uczestnicy od-
najdą w swojej garderobie.

Policja ostrzega

Uważaj na umowy 
zawierane na pokazach 
lub w domu

Zagubiony bagaż 

Bujamy się nad Wisłą
Dzielnica Wisła ruszyła z kolejnymi jesienno-zimowymi atrakcjami 
już od połowy listopada. W trzech punktach nad rzeką stanęły pod-
grzewane huśtawki. Rozpoczął się też cykl ekologicznych animacji 
- warsztaty powtórnego wykorzystania starej odzieży, punkt wymiany 
ubrań i zbiórka okryć dla potrzebujących. 
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– Minął rok, więc czas na podsu-
mowanie wspólnego programu, wspól-
nego, bo pisaliśmy go razem z radnymi 
i z warszawiakami – powiedział Rafał 
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, 
podczas konferencji prasowej. – To był 
trudny rok,  właściwie rok nieustającej 
kampanii wyborczej, zjawisk losowych 
i pierwszych ograniczeń budżetowych 
w związku z realizacją przez rządzą-
cych swojego programu – podkreślił 
prezydent.

Transport
1. Trzy nowe stacje II linii metra - 
Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy 
i Trocka – już działają. Dobiega koń-
ca budowa trzech kolejnych: Płocka, 
Młynów i Księcia Janusza.

Na budowie wolskiego odcinka linii 
metra M2 trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe. Koszt realizacji tego odcinka 
to 1.147.999.590 zł. Na powierzchni 
trwają prace związane z modernizacją 
ulicy Górczewskiej, która zyska praw-
dziwie śródmiejski charakter. Pojawią 
się nowe nasadzenia, ścieżka rowerowa, 
a także postulowane przez mieszkańców 
miejsca parkingowe. Dla poprawy bez-
pieczeństwa wszystkie przejścia na tym 
ciągu będą miały sygnalizację, pojawi 
się też nowe przejście na wysokości ul. 
Tyszkiewicza.

Przed nami dalsza rozbudowa sieci 
podziemnej kolei. Trwają intensywne 
prace na Bemowie i Bródnie. Na pół-
nocno-wschodnim odcinku metra budo-
wa stopniowo zagłębia się pod ziemię, 
a wykonawca przystąpił do drążenia 
tuneli. 

2. Zamówiliśmy 130 nowoczesnych 
autobusów elektrycznych i 213 no-
wych tramwajów niskopodłogowych.

Autobusy wyprodukuje firma Sola-
ris. To jeden z największych kontraktów 
na autobusy elektryczne w Europie. Po-
jazdy będą zeroemisyjne i bardzo ciche.

Dostawy przegubowych Solari-
sów Urbino 18 Electric rozpoczną się 
w połowie 2020 roku. Za 130 elek-
trycznych przegubowców MZA zapłaci 
399.590.100 zł. Zakup pojazdów jest 
współfinansowany ze środków europej-
skich. Miejskie Zakłady Autobusowe 
budują również sieć ulicznych ładowa-
rek pantografowych. Podpisano umowę 
na 20 takich urządzeń. 

Umowa na 213 niskopodłogowych 
tramwajów to największa umowa na 
tramwaje podpisana dotychczas w Pol-
sce i jedna z większych w Europie. 
Do stolicy trafią trzy rodzaje pojazdów 
szynowych, o różnej długości, w wersji 
jednokierunkowej i dwukierunkowej. 
Pojazdy będą przyjazne środowisku – 
spełnią wysokie wymagania dotyczące 
emitowanych dźwięków, a oszczędność 
prądu zapewnią zasobniki energii. 

3. Razem z gminami metropolii bu-
dujemy parkingi Parkuj i Jedź w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Mamy umowy na bu-
dowę 43 takich parkingów, na ponad 
4,6 tysiąca samochodów i prawie dwa 
tysiące rowerów.

Wkrótce do tych już podpisanych 
umów dołączą kolejne. Dzięki wsparciu 
unijnemu metropolitarny system par-
kingów przesiadkowych wzbogaci się 
o kolejnych 19 obiektów. Ich budowa 
zostanie dofinansowana kwotą ponad 
41 mln zł. Oprócz warszawskiego par-

kingu, który powstanie przy stacji PKP 
Jeziorki, nowe parkingi systemu Parkuj 
i jedź powstaną w Błoniu, Grodzisku 
Mazowieckim, Jabłonnie, Michałowi-
cach, Milanówku, Piasecznie, Piasto-
wie, Pruszkowie, Radzyminie, Sule-
jówku, Wieliszewie, Wołominie i Ży-
rardowie. W ten sposób wybudowanych 
zostanie kolejnych ponad 1400 miejsc 
dla samochodów oraz 850 dla rowerów.

Warszawa sama buduje też własny 
parking P+R PKP Żerań. Warszawski 
parking zostanie zlokalizowany w po-
bliżu linii kolejowej prowadzącej do 
Radomia, przy stacji PKP Warszawa 
Jeziorki, w pobliżu ulicy Karczunkow-
skiej. 

Dzieci, edukacja
4. Opieka w miejskich żłobkach jest 
już bezpłatna. W 2019 r. zwiększamy 
liczbę miejsc w żłobkach o 75 proc.

Do końca 2019 r. liczba bezpłat-
nych miejsc w żłobkach wyniesie ponad 
13 tysięcy (obecnie jest ich 12 tys.). 
22 listopada 2018 r. miejsc w żłobkach 
zapewnianych przez miasto było ok. 
7800 – i nie były one bezpłatne. Obecnie 
wszystkie dostępne miejsca w żłobkach 
są bezpłatne zarówno w miejskich żłob-
kach, jak i prywatnych pozyskiwanych 
w konkursach. 

5. Każdy warszawski uczeń dostał 
100 złotych rocznie na wyjścia do kin, 
muzeów i teatrów, ośrodków sportu 
oraz nauki.

Wiosną 2019 r. dyrektorzy war-
szawskich szkół dostali z budżetu mia-
sta dodatkową pulę pieniędzy - 15 mln 
zł - na finansowanie udziału uczniów 
w wydarzeniach kulturalnych, nauko-
wych, sportowych, odbywających się 
poza szkołą, w tym na zakup biletów 
do instytucji nauki, kultury, sportu, kin, 
teatrów, muzeów, galerii. Na wyjścia do 
takich miejsc jak Centrum Nauki Ko-
pernik, zoo, Centrum Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej. W Warszawie jest ponad 
600 miejsc edukacji kulturalnej.  

6. Podnieśliśmy płace nauczycielom 
najmłodszym stażem (kontraktowym 
i stażystom) o średnio 250 złotych.

Warszawa zabezpieczyła w tego-
rocznym (2019) budżecie 39 mln zł na 
zapowiedziane w programie „Warszawa 
dla wszystkich” podwyżki dla nauczy-
cieli: 250 zł dla stażystów z tytułem 
magistra i przygotowaniem pedago-
gicznym oraz 270 zł dla nauczycieli 
kontraktowych z tymi samymi kwali-
fikacjami. 

7. O blisko trzy miliony złotych zwięk-
szyliśmy w tym roku wydatki na szko-
lenie dzieci i młodzieży w warszaw-
skich klubach sportowych.

Działanie obejmuje dofinansowanie 
całorocznego stacjonarnego szkolenia 
sportowego, udziału we współzawod-
nictwie, organizacji zgrupowań spor-
towych. W 2019 przeznaczono na ten 
cel 25.509.176 zł. a dofinansowaniem 
w skali całego miasta zostało objętych 
45.052 młodych sportowców.

Zieleń, smog, klimat
8. Tereny Lasów Miejskich powięk-
szyliśmy o 50 hektarów.

Miasto zadbało o ochronę terenów 
szczególnie cennych przyrodniczo. 
Wykupiliśmy zespół przyrodniczo-kra-
jobrazowy „Dęby Młocińskie” na Bie-

lanach - pow. 9,26 ha. Na leśnych tere-
nach posadziliśmy tej jesieni 103.300 
drzew. Z kolei w parkach, skwerach 
i przy warszawskich ulicach posadzi-
liśmy już 1755 drzew, a teraz sadzimy 
kolejne 8295, co łącznie daje 10050 
sztuk w 2019 r.

9. Podwyższyliśmy dotacje na wymia-
nę kopciuchów. Warszawa dopłaci 
nawet 40 tys. złotych do podłącze-
nia domu jednorodzinnego do sieci 
grzewczej.

Walczymy ze smogiem. Ułatwili-
śmy proces składania wniosków o do-
tacje, by mieszkańcy mogli się zgłaszać 
przez cały rok w każdym urzędzie dziel-
nicy. Z Warszawy do końca roku zniknie 
też 540 kotłów w miejskim zasobie 
komunalnym. 

Ogłosiliśmy już przetarg na zakup 
stacji monitorowania powietrza i szyku-
jemy kolejny na zakup 150 mniejszych 
czujników, które dane uzupełnią War-
szawski Indeks Powietrza.

Od stycznia straż miejska korzysta 
z dwóch dronów, by kontrolować skład 
dymu z kominów i nakładać kary za 
spalanie nielegalnych substancji. 

10. Uruchomiliśmy też miejskie do-
tacje - 4 do 10 tysięcy złotych – na 
instalację zbiorników retencyjnych. 
To ważne działanie dostosowujące 
Warszawę do zmian klimatycznych.

Kultura
11. Rozpoczęliśmy budowę Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej – nowej wizytów-
ki kulturalnej Warszawy. To początek 
przebudowy całego otoczenia Pałacu 
Kultury i Nauki.

Budowa MSN zakończy się w 2022 
roku. Na jej realizację w budżecie mia-
sta zarezerwowano ponad 500 mln zł. 
To początek przebudowy całego otocze-
nia Pałacu Kultury i Nauki. Powstaje 
plac Centralny według koncepcji wybra-
nej w formule konkursu i konsultowanej 
z mieszkańcami Warszawy. 

Polityka mieszkaniowa
12. W 2019 r. przeznaczyliśmy 235 
mln złotych na remonty i moderni-
zację miejskiego zasobu mieszkanio-
wego. W ramach tej kwoty do końca 
roku wyremontujemy m.in. ponad 
2000 pustostanów.

W tym roku podłączymy do sieci 
ciepłowniczej kolejnych 60 budynków 
z około tysiącem lokali w ramach pro-
jektu „Ciepło sieciowe w budynkach 
komunalnych”. 

Miasto prowadzi działania w ra-
mach Zintegrowanego Programu Re-
witalizacji. Są to inwestycje w nowe 
budynki oraz dalsza poprawa stanu 
technicznego i walorów estetycznych 
historycznych kamienic. Na moderni-
zację 64 budynków przeznaczyliśmy 
kwotę 120 mln. Do końca 2018 roku 
zmodernizowano 21 budynków za 36 
mln złotych. Trwa modernizacja kolej-
nych 19, remonty trzech zakończą się 
jeszcze w tym roku. Przeznaczmy też 30 
mln złotych na program budowy wind 
w budynkach komunalnych (95 wind 
osobowych w 58 budynkach z blisko 
1800 lokalami).  W latach 2019-2021 
przeznaczymy na to na łączną kwotę 
ok. 17 mln zł. 

13. Przyspieszyliśmy budowę nowych 
mieszkań miejskich. Do końca 2019 r. 
Warszawa i jej spółki TBS oddadzą 
do użytku 236 nowych lokali.

W tym roku przekazaliśmy już klu-

cze do lokali przy ul. Berenta, Małej 15 
i Łomżyńskiej 20. A niebawem pierwsi 
mieszkańcy wprowadzą się do lokali 
w budynkach komunalnych przy ul. Za-
głoby (Ursus) i  ul. Bambusowej (Wa-
wer) oraz w budynkach TBS przy ul. 
Korzona (Targówek) oraz ul. Stalowej 
29 (Praga-Północ). Trwają lub przygo-
towywane są inwestycje, w ramach któ-
rych do użytku zostanie oddanych 1700 
takich mieszkań. Miasto przeznaczy na 
ten cel blisko 370 mln zł.

14. Uruchomiliśmy program pomocy 
dla lokatorów domów komunalnych, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej i mają zaległości w opłaca-
niu czynszu. 

Nowy program pomocy dla dłużni-
ków czynszowych wszedł w życie 29 
czerwca br. i zakończy się w 2030 roku. 
Dzięki wprowadzonym zasadom, war-
szawiacy mogą częściowo spłacić dług 
w dogodnym dla siebie okresie, nawet 
do 10 lat. A po spłacie części zadłuże-
nia pozostała kwota zostanie umorzona. 
Wnioski można składać do końca przy-
szłego roku. Do 32 tys. osób wysłano 
już zawiadomienia o możliwości przy-
stąpienia do restrukturyzacji długów. 

Polityka zdrowotna
15. Otworzyliśmy dwa nowe Dzienne 
Domy Opieki Medycznej (DDomy) - 
na Białołęce i w Wawrze.

DDomy powstały z myślą głównie 
o seniorach. Wśród osób korzystają-
cych ze wsparcia połowę podopiecz-
nych powinny stanowić osoby powyżej 
65 r.ż. których stan zdrowia nie pozwala 
na pozostawanie wyłącznie pod opie-
ką podstawowej opieki zdrowotnej, ale 
nie wymagają całodobowego nadzoru 
lekarskiego. Do DDom-ów mogą być 
zatem przyjęte osoby bezpośrednio po 
przebytej hospitalizacji, których stan 
zdrowia wymaga wzmożonej opieki 
pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią far-
makologiczną, rehabilitacji. Pobyt jest 
dla podopiecznych bezpłatny. Projekt 
uzyskał dofinansowanie unijne. 

16. Zwiększyliśmy miejskie wsparcie 
dla rodziców starających się o dziec-
ko metodą in vitro: dofinansowanie 
wynosi 6 000 zł dla jednej pary.

Obecny program będzie obowiązy-
wał do 2022 r., łącznie przeznaczyliśmy 
na ten cel 33.320.510 zł. Od listopada 
2017 r. do końca października 2019 r. 
z programu skorzystało 2718 par. Po-
twierdzono 1537 ciąży klinicznych. Do-
tychczas urodziło się 496 dzieci.

17. W dwóch warszawskich szpita-
lach, na Solcu i w Praskim, otworzyli-
śmy pierwsze gabinety ginekologiczne 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ułatwieniem dla pacjentek jest nie 
tylko sprzęt, ale przede wszystkim for-

ma zapisów i przebieg samej wizyty 
lekarskiej. Uruchomienie gabinetów 
poprzedzone zostało cyklem szkoleń 
personelu medycznego: lekarzy, pielę-
gniarek i położnych. Uruchomiono spe-
cjalny telefon i adres mailowy służące 
do zapisów, możliwe jest zamówienie 
asysty przy dotarciu do lekarza oraz 
tłumacza migowego. Funkcjonowanie 
gabinetów w szpitalach Praskim i So-
leckim sfinansowane zostało z budżetu 
Miasta Stołecznego Warszawy w wyso-
kości 1,1 mln zł.

Polityka społeczna
18. Uruchomiliśmy program wspar-
cia dla seniorów 75+ Złota rączka. 
Opłaceni przez miasto fachowcy do-
konują drobnych napraw w domach 
seniorów. 
Z tej formy pomocy skorzystało 750 
osób, w budżecie miasta zarezerwo-
waliśmy środki na rozszerzenie pro-
gramu.

Sport, rekreacja
19. W tym roku rozpoczęliśmy re-
witalizację Ośrodka Hutnik przy ul. 
Marymonckiej 42, a  boiska sportowe 
typu Orlik zostaną zadaszone halami 
pneumatycznymi.

Rewitalizacja ośrodka „Hutnik” 
zakłada stworzenie całorocznej bazy 
treningowej dla piłkarzy z możliwością 
organizowania meczy piłkarskich do III 
ligi włącznie. Miłośnicy tenisa ziemne-
go będą trenować na czterech nowych 
kortach, będą to obiekty całoroczne. Do 
końca roku zadaszymy halami pneuma-
tycznymi pierwsze trzy boiska Orlik na 
Białołęce, Mokotowie oraz w Ursusie.  

Bezpieczeństwo
20. Warszawa zapłaciła policji 4,6 mln 
złotych za  20 tysięcy służb ponadnor-
matywnych. Opłacone przez miasto 
dodatkowe patrole zostały skierowane 
m.in. na most Poniatowskiego.

Dodatkowe służby ponadnor-
matywne na moście Poniatowskiego 
obecne są od lutego tego roku. Od tego 
czasu przeprowadzono blisko 2250 
kontroli drogowych. W 1247 przypad-
kach zakończyły się one mandatami 
karnymi, a w 349 pouczeniami. W 65 
przypadkach kontrole zakończyły się 
zatrzymaniem prawa jazdy za prze-
kroczenie prędkości o 50 km/h w tere-
nie zabudowanym, a w 16 skierowano 
sprawy do sądu o ukaranie.

Służby ponadnormatywne policjan-
ci pełnią w najbardziej niebezpiecznych 
miejscach wskazanych przez warsza-
wiaków. Średnio w miesiącu na terenie 
stolicy wskazywanych jest około 100 
takich lokalizacji, które obejmowane są 
szczególnym nadzorem policji.

Wydział Prasowy  
Urzędu m.st. Warszawy

Pierwszy rok prezydentury Rafała Trzaskowskiego
22 listopada 2019r. minął dokładnie rok od zaprzysiężenia na urząd 
prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. 
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Miasto Stołeczne Warszawa gratulu-
je laureatkom oraz dziękuje wszystkim 
mieszkankom i mieszkańcom, którzy 
uczestniczyli w plebiscycie Warszawian-
ki Roku i Warszawianki Przemian. To 
dzięki licznemu zaangażowaniu głosują-
cych plebiscyt przyczynia się do popula-
ryzacji wartościowych postaw i działań 
podejmowanych przez wszystkie zgło-
szone Panie. 

– W stolicy pamiętamy o warszawian-
kach nie tylko od święta, nie tylko z okazji 
plebiscytu – ale po prostu na co dzień. 
W ten sposób dziękując im za wkład 
w rozwój i pomyślność naszego miasta. 
Niedługo minie rok, gdy na początku 
mojej kadencji ogłosiłem swój pierwszy 
program „Warszawa dla kobiet”. Uważa-
łem go za najważniejszy, bowiem uznałem 
za swój obowiązek wprowadzenie takich 
rozwiązań, które ułatwią codzienne życie 
kobiet – mówi Rafał Trzaskowski, prezy-
dent stolicy. 

– Patrząc na nominowane w tym roku 
kobiety widać, że jest nią taka warsza-
wianka, która nieustanie przesuwa gra-
nice i od podstaw zmienia otaczający ją 
świat. Będąc aktywnie związana z mia-
stem i społecznością, w której działa, 
tworzy nowe standardy i wytycza nowe 
ścieżki w medycynie, kulturze, prawie, 
edukacji, polityce i każdej innej dziedzi-
nie – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, 
przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. 

Warszawianka Przemian  
– laureatka 

Warszawianką Przemian głosami miesz-
kańców i mieszkanek stolicy została Kry-
styna Janda – wybitna aktorka, reży-
serka, autorka i założycielka Fundacji 
na Rzecz Kultury, która prowadzi dwie 
znaczące warszawskie sceny – Teatr Po-
lonia i Och-Teatr. 

Tworzy teatr, który nie tylko uwo-
dzi, ale także opowiada o prawdziwych 
problemach ludzi, uczy i bawi. Ze swo-
imi spektaklami wychodzi w przestrzeń 
publiczną, co roku zapraszając tysiące 
warszawiaków do bezpłatnego spotkania 
ze sztuką na świeżym powietrzu.

Od najmłodszych lat czerpie z życia 
garściami, starając się nie marnować ani 
jednej szansy, by coś zmienić w otacza-
jącym ją świecie. Odważnie mówi, co 
myśli, ponieważ uważa, że naszym obo-
wiązkiem jest zabieranie głosu i działa-
nie na rzecz słabszych i niesprawiedliwie 
traktowanych.

Laureatka wielu prestiżowych na-
gród i wyróżnień, m.in. Medalu Karola 
Wielkiego za wybitny dorobek aktorski, 
zaangażowanie w europejskie porozu-
mienie między Wschodem i Zachodem 
oraz walkę o równouprawnienie kobiet. 
Uhonorowana tytułem „Człowieka Wol-
ności 25-lecia” w dziedzinie sztuki. 

– Dziękuję nie wystarczy tym razem, 
jestem naprawdę szczęśliwa i wzruszona. 
Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, 
którzy głosowali na mnie. (…). Gratuluję 

wszystkim paniom (...) jesteście wszystkie 
panie nadzwyczaje, i dałabym wszystkim 
paniom tę nagrodę (...)  zobaczyłam ko-
biety, z którymi chciałabym po prostu 
iść do nieba – podziękowała laureatka 
podczas nagrania wyemitowanego pod-
czas gali. Krystyna Janda nie była obecna 
podczas wydarzenia z uwagi na obowiąz-
ki zawodowe.

Warszawianka Roku  
– laureatka 

Tytuł Warszawianki Roku zna-
komitą większością głosów przypadł 
w tym roku Nicole Sochacki-Wójcic-
kiej. Ginekolożce-położniczce w trakcie 
specjalizacji, edukatorce i mamie dwójki 
dzieci, która na swoim blogu mamagi-
nekolog.pl dzieli się nie tylko wiedzą 
medyczną, ale także osobistymi doświad-
czeniami. 

W ubiegłym roku zorganizowała re-
kordową zbiórkę na cele charytatywne 
dzięki sprzedaży własnych e-booków. 
Warszawianka z przekonania. Nie wy-
obraża sobie życia i pracy w innym mie-
ście. 

Gdy urodziła pierwsze dziecko, 
odkryła jak ważne jest przekazywanie 
w przystępny sposób fachowej wiedzy. 
Tak powstał jej blog, na którym stara 
się rozpowszechniać wiedzę medyczną, 
tłumaczy konieczność badań profilak-
tycznych dla zdrowia kobiet. Dzięki jej 
publikacjom dziesiątki tysięcy kobiet po-
znaje zasady dbania o swoje zdrowie, 
pielęgnowania dzieci oraz uczy się czego 
oczekiwać od lekarzy i jak rozumieć 
własne ciało.

Praca jest jej wielką pasją, swój zawód 
uważa za najlepszy z możliwych, ponieważ 
dzięki niemu może pomagać i towarzyszyć 
ludziom w ich najszczęśliwszych chwilach 
– przy narodzinach dziecka.

– Bardzo dziękuję za tytuł Warsza-
wianki Roku, bardzo się z niego cieszę. 
W 1925 roku mój dziadek, mając 13 
lat, na piechotę przyszedł do Warszawy, 
ponieważ jego największym marzeniem 
było zostać warszawiakiem. Jestem prze-
konana, że gdyby  mój dziadek teraz żył, 
to byłby bardzo dumny i na pewno jest 
teraz dumny, z tego, że jego wnuczka zo-
stała Warszawianką Roku – powiedziała 
po otrzymaniu statuetki Nicole Sochac-
ki-Wójcicka. 

Warszawianka Roku – idea 
Od ubiegłego roku Warszawa nagra-

dza swoje wybitne reprezentantki, któ-
rych działalność społeczna lub zawodo-
wa, przyczynia się do rozwoju i promo-
wania stolicy. 

Tytuł Warszawianki Roku przyzna-
wany jest za promowanie takich wartości 
jak otwartość, tolerancja, wybitne osią-
gnięcia w swojej dziedzinie, działalność 
na rzecz kobiet, społeczeństwa obywa-
telskiego i społeczności lokalnej w War-
szawie. Warszawianki Roku to wspaniałe 
kobiety, które swoim życiem i działaniem 

sprawiają, że otaczający nas świat, ten 
mikro – dzielnica i miasto, jest bardziej 
sprawiedliwy, zrozumiały, dostępny i po 
prostu piękniejszy. 

Warszawianka Przemian  
– idea 

W tym roku mija 30. rocznica 
pierwszych częściowo wolnych wybo-
rów parlamentarnych oraz piętnastole-
cie obecności Polski w Unii Europej-
skiej. Z tego powodu m.st. Warszawa 
zdecydowało się ogłosić tytuł specjalny 
– Warszawianka Przemian – z myślą 
o wybitnych kobietach, których wie-
loletnia działalność przyczyniała się 
i przyczynia do budowania kształtu 
polskiej demokracji i które niestrudze-
nie działają na rzecz sprawiedliwości 
społecznej, równości i poszanowania 
praw człowieka. 

Do tytułu Warszawianki Przemian 
kapituła plebiscytu nominowała 5 nie-
zwykłych kobiet o ogromnym dorobku. 

 
Warszawianka Roku  

– plebiscyt 
14 maja 2019 r. została ogłoszona 

druga edycja plebiscytu na Warszawiankę 
Roku. Mieszkanki i mieszkańcy stolicy 
zgłosili 125 wybitnych warszawianek, 
z których kapituła plebiscytu wyłoniła 
10 najlepszych kandydatur. 4 września 
zostały ogłoszone nominacje do tytu-
łu Warszawianki Roku i Warszawianki 
Przemian. Od tej chwili głosujący mogli 
wybierać swoje faworytki. W głosowa-
niu, które zakończyło się 6 października, 
oddano ponad 43 000 głosów w obu ka-
tegoriach.

W środę 9 października, w Forcie 
Sokolnickiego na Żoliborzu, odbyła się 
uroczysta gala, podczas której poznali-
śmy laureatki plebiscytu. W uroczysto-
ści poza nominowanymi i laureatkami, 
udział wzięli m.in.: Rafał Trzaskowski 
– prezydent m.st. Warszawy, Ewa Ma-
linowska-Grupińska przewodnicząca 
Rady m.st. Warszawy, Renata Kaznow-
ska – zastępca prezydenta m.st. Warsza-
wy, Paweł Rabiej – zastępca prezydenta 
m.st. Warszawy, Aldona Machnow-
ska-Góra – dyrektorka koordynatorka 
ds. kultury i komunikacji społecznej 
oraz Katarzyna Wilkołaska-Żuromska 
– pełnomocniczka ds. kobiet, a także 
przedstawiciele władz samorządowych, 
członkowie kapituły oraz ambasadorki 
i ambasadorki plebiscytu. 

 
Do tytułu Warszawianki Przemian 

nominowane były również: 
Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

Założycielka i kierowniczka Kliniki 
Neonatologii, Patologii i Intensywnej 
Terapii Noworodka w Warszawie. Kon-
sultant krajowy w dziedzinie pediatrii. 
Jako pierwsza w Polsce umożliwiła 
matkom przebywanie na oddziałach ze 
swoimi dziećmi, uznając rodziców za 
ważnych uczestników procesu leczenia 
dziecka.

Prof. dr hab. Ewa Łętowska 
Pierwszy polski Rzecznik Praw 

Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego i Trybunału Konsty-
tucyjnego w stanie spoczynku. Niestru-
dzenie działa na rzecz praworządności 
w Polsce. Nauczycielka akademicka 
i autorka wielu publikacji. O prawie 
mówi z pasją i w sposób przystępny dla 
wszystkich. 

 
Krystyna Starczewska 

Polonistka, filozof, pedagog. Uczest-
niczka obrad Okrągłego Stołu w zespole 
ds. oświaty. Stworzyła pierwsze spo-
łeczne liceum w Polsce – dziś Zespół 
Szkół Bednarska, które wyznaczyło nowe 
standardy i stało się wzorem dla innych 
placówek edukacyjnych. W jej szkołach 
dzieci i młodzież uczą się demokracji 
w praktyce, niezależnego myślenia i wza-
jemnego szacunku.

 
Ludwika Wujec

Współpracowniczka Komitetu Obro-
ny Robotników, jedna z matek założy-
cielek prasy podziemnej. Jej mieszkanie 
było redakcją „Robotnika”, biuletynu 
KOR i salą wykładową Latającego Uni-
wersytetu. W czasie obrad Okrągłego 
Stołu asystentka Tadeusza Mazowiec-

kiego, później sekretarz gminy Warsza-
wa-Centrum.

Do tytułu Warszawianka Roku 
nominowane były również: 

Ewa Błaszczyk
Aktorka, założycielka fundacji „Ako-

go?”. Niestrudzona działaczka na rzecz 
rozwoju leczenia pacjentów w śpiączce. 
Założycielka Kliniki Budzik dla dzie-
ci oraz dorosłych. Sprowadza do Polski 
światowe osiągnięcia medyczne, tworzy 
przestrzeń wymiany wiedzy naukowej 
i wdraża programy eksperymentalne.

 
Katarzyna Homan

Społeczniczka, działaczka ruchów 
miejskich i animatorka kultury, aktywi-
zująca mieszkańców Bielan do działania 
na rzecz lokalnej demokracji i społeczeń-
stwa obywatelskiego. Zjednoczyła różne 
środowiska – mieszkańców, społeczni-
ków, kupców wokół idei pielęgnowania 
tradycji bazaru Wolumen.

 
Katarzyna Jurkiewicz

Dyrygentka, na której zajęcia zapisać 
może się każdy. Prowadząc amatorskie 
chóry m.in. w warszawskich Ośrodkach 
Kultury, buduje społeczność lokalną oraz 
integruje osoby z niepełnosprawnościa-
mi. Wierzy, że muzyka jest metodą tera-
pii, która uczy wiary w siebie, tolerancji 
i szacunku.

 
Ewa Kulik-Bielińska

Działaczka opozycji w okresie PRL, 
dyrektorka Fundacji im. Stefana Bato-
rego i inicjatorka Funduszu Civitates 
na Rzecz Solidarności i Demokracji 
w Europie. Angażuje się w działania na 
rzecz poprawy warunków funkcjonowa-
nia organizacji pozarządowych, rozwoju 
filantropii i aktywności obywatelskiej.

 
Julia Maciocha 

Aktywistka działająca na rzecz walki 
z dyskryminacją. Na wielu polach wspie-
ra kobiety oraz mniejszości społeczne. 
Prezeska zarządu Fundacji Wolontariat 
Równości, która koordynuje działania 
związane z organizacją Parady Równości. 
Feministka oraz wolontariuszka w Fun-
dacji Feminoteka.

 
Urszula Nowakowska

Prawniczka, współzałożycielka Pol-
skiego Stowarzyszenia Feministycznego. 
Od lat działa na rzecz równouprawnie-
nia. Powołała Fundację Centrum Praw 
Kobiet, zajmującą się udzielaniem porad 
prawnych i psychologicznych ofiarom 
przemocy oraz przestępstw na tle sek-
sualnym.

 
Karolina Pacoń

Organizatorka akcji pomocy potrze-
bującym „Podaruj obiad”, w której każ-
dy w prosty sposób może kupić posiłek 
osobom bezdomnym i ubogim. Dzięki jej 
działaniom, każdego miesiąca potrzebu-
jący zyskują nie tylko możliwość spoży-
cia gorącego posiłku, ale także nadzieję 
i wiarę we własną godność.

 
Dr Bianka Siwińska

Redaktorka naczelna „Perspektyw”, 
inicjatorka działań na rzecz kobiet w tech-
nologiach i projektów wspierających ich 
kariery w tej branży. Zainicjowała m.in. 
akcje „Dziewczyny na politechniki!” 
i „Dziewczyny do ścisłych!”. Organi-
zatorka licznych badań i autorka wielu 
publikacji na temat innowacji w szkolnic-
twie wyższym.

 
Izabela Sopalska-Rybak

Prezeska fundacji oraz autorka bloga 
Kulawa Warszawa.  Ułatwia codzien-
ne funkcjonowanie osobom z niepełno-
sprawnościami. Pokazuje i uczy jak two-
rzyć przestrzeń dostępną dla wszystkich. 
Organizatorka licznych akcji zwiększa-
jących świadomość i wrażliwość spo-
łeczną.

Warszawianka Roku – rozstrzygnięcie plebiscytu
Już po raz drugi wspólnie wybraliśmy Warszawiankę Roku, którą w tym roku została Nicole Sochac-
ki – Wójcicka. Rocznicowy tytuł Warszawianki Przemian otrzymała Krystyna Janda. 
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Wędrówki z Naszą Gazetą

Pokrzyżacki Zamek w Rynie 
Magnesem przyciągającym do niespełna 3-tysięcznego miasteczka Ryn na Mazurach jest, obok dwu jezior: Ołów i Ryńskiego oraz 
przystani i ośrodków żeglarskich nad nimi, przede wszystkim „Bocianiego Gniazda”, pokrzyżacki zamek. Zamieniony, co prawda, 
w Mazurskie Centrum Kongresowo – Wypoczynkowe „Zamek Ryn” z 4* hotelem, ale z zachowaną częścią muzealną dostępną 
dla zwiedzających.

Wolontariat. Liczy się to, że jesteś
Dzięki ochotnikom organizowane są w Warszawie wydarzenia sportowe, pikniki czy festiwale. Wolontariusze pomagają ludziom, zwierzętom 
i środowisku. Ruszyła miejska kampania, która zachęca mieszkańców Warszawy do angażowania się w bezinteresowne działania na rzecz 
innych.

Zamek ten zapoczątkował w średnio-
wieczu dzieje Rynu. Ale przed Krzyżaka-
mi oraz sprowadzonymi przez nich z Ma-
zowsza osadnikami do obsługi i zaopa-
trzenia w ryby, mięso dzikich zwierząt, 
zboże i miód, ludzie żyli w tym miejscu 
już od epok neolitu i brązu, co potwier-
dzają wykopaliska archeologiczne.

Bezpośrednio przed przybyciem 
w te strony Krzyżaków na zamkowym 
wzgórzu stała niewielka drewniana 
warownia pogańskiego plemienia pru-
skich Galindów, wytępionych później 
przez zbrojnych przedstawicieli „jedy-
nej prawdziwej wiary”.

Kumoterstwo Konrada  
von Wallenroda  

Około roku 1283 na miejscu ich 
osady Krzyżacy sprowadzeni w 1226 
roku na Mazowsze przez jego księcia 
Konrada Mazowieckiego, zbudowa-
li niewielką, drewnianą strażnicę. 
Nazwali ją Rhein (Ren), bo podob-
no okolica przypominała im tamtą 

szwajcarsko-niemiecko-holenderską 
rzekę.

W 1377 roku, chociaż zdaniem 
współczesnych badaczy możliwe, że 
o wiele lat wcześniej, rozpoczęli z ini-
cjatywy wielkiego mistrza zakonu Win-
rycha von Kniprode budowę murowane-
go zamku na siedzibę prokuratorii i kon-
wentu oraz miejsce wypadów przeciwko 
pogańskim wówczas jeszcze Litwinom.

Jeden z późniejszych wielkich mi-
strzów, Konrad von Wallenrode, który 
stać się miał w przyszłości prototypem 
bohatera mickiewiczowskiego poematu 
o tym samym tytule, zdecydował jednak, 
że powstanie tu komturia. Czyli siedziba 
krzyżackiego okręgu, na czele z bratem 
wielkiego mistrza, Fryderykiem.

Kumoterstwo, czy rodzinne więzi 
spowodowały więc, że zmieniła się 
pierwotna koncepcja budowy tego 
zamku. Ograniczono ją do jedne-
go skrzydła, z murami kurtynowymi 
w miejscach pozostałych trzech. Two-
rząc zarazem obronny klasztor, sie-

dzibę komtura, budowlę administracji 
zakonnej i warownię rycerską.

W świeckich Prusach 
Książęcych 

Funkcje zamku zmieniały się jed-
nak w późniejszych latach (1397-1418 
i 1422-1477), gdy obniżała się jego 
ranga do siedziby prokuratorii. Ale 
w ostatnim półwieczu przed sekulary-
zacją zakonu w 1525 r. i przekształce-
nia państwa krzyżackiego w świeckie, 
lenne, podporządkowane Polsce, Prusy 
Książęce, było komturią.

Wkrótce po tym zamek stał się sie-
dzibą starostów tego księstwa – wiele 
ciekawych wątków z jego historii po-
mijam. Dokonano jego rozbudowy, ale 
w 1657 r. podczas „potopu” szwedz-
kiego został w odwecie za popieranie 
skandynawskich najeźdźców, zdobyty 
i spalony, wraz z osadą Ryn, przez Ta-
tarów hetmana Gosiewskiego.

Kolejnych spustoszeń dokonała 
w pół wieku później zaraza dżumy. 
W 1723 r. król Prus Fryderyk Wilhelm 
I nadał mu prawa miejskie, co stało się 
bodźcem dla szybszego rozwoju mia-
steczka, ale zamek zaczął podupadać. 
Do tego stopnia, że w 1794 r. władze 
pruskie wystawiły go na sprzedaż.

W 1853 r. zakupiła go rejencja 
w Gąbinie i zaadaptowała na więzienie. 
W 1881 r. zamek częściowo spłonął, 
ale w trakcie odbudowy, w 1911 r., 
powstało ostatnie z czterech skrzydeł. 
W latach II wojny światowej Niem-
cu urządzili w zamku więzienie dla 
polskich robotników przymusowych, 
a w 1942 obóz jeniecki dla Belgów, 
Czechów, Francuzów i Norwegów.

Od zamku do hotelu 
Po przyłączeniu w 1945 r. Mazur do 

Polski, zamek zmieniał przeznaczenie. 
Był do roku 2000 siedzibą urzędu miej-

sko-gminnego, domu kultury, galerii sztu-
ki i muzeum regionalnego. Coraz gorszy 
stan techniczny wielkiej budowli i brak 
środków na jej rewaloryzację spowodo-
wał, że zamek wystawiono na sprzedaż.

Od roku 2001 jest on własnością 
prywatną. Po kilkuletniej przebudowie 
pod nadzorem konserwatora zabytków 
na nowe potrzeby, stał się w 2006 r. 
wspomnianym już ośrodkiem z ho-
telem. Znajduje się w nim 167 po-
koi i apartamentów z 350 miejscami 
w zamku i na podzamczu. Jest 15 
sal konferencyjnych, restauracja „Re-
fektarz”, a druga, „Gościniec Ryński 
Młyn”, w pobliżu, na podzamczu.

Do dyspozycji gości hotelu, który 
należy do stowarzyszenia Historyczne 
Hotele Europy, jest także basen, sauny, 
bicze wodne i hydromasaż, SPA Księż-
nej Anny, sala fitness, kręgielnia oraz 
plaża nad jeziorem. A także budzący 
kontrowersje zadaszony dziedziniec.

Przestrzeń wewnętrzną między 
czterema skrzydłami zamku zbudowa-
nego na planie niemal kwadratu zamie-
niono na rozległą salę konferencyjną, 
ewentualnie restauracyjną. Jest bardzo 
efektowna, ładnie zaaranżowana. Ale 
jej strop – dach oglądany z górnego 
piętra zamku czyni fatalne wrażenie.

Co można zwiedzać?  
Poszczególne skrzydła: Rycerskie, 

Komturskie, Więzienne i Myśliwskie 
urządzono w różnych stylach. Kory-

tarze i przejścia wzbogacono o repliki 
średniowiecznych zbroi, obrazy i pła-
skorzeźby na ścianach itp. Część naj-
starszą, a ściślej jej piwnice i dolne 
poziomy, zamieniono w muzeum.

Dostępne w soboty o godz. 16.00 
i niedziele o godz. 11.00. z osobnym 
wejściem od strony zewnętrznego dzie-
dzińca. Oprowadza po nim przewodnik 
w stroju krzyżackim. Najpierw odbywa 
się krótka prezentacja wizualna w sali 
kinowo-konferencyjnej.

Następnie zwiedzanie gotyckich ko-
rytarzy, w których wystawione są zarów-
no eksponaty oryginalne: średniowieczna 
broń, monety, stroje itp., jak i ich repliki. 
Obejrzeć można również m.in. urządze-
nia do tortur, a także pomieszczenia zwią-
zane z zamkowymi legendami.

Gdy nie odbywa się w niej żadna 
impreza, można zwiedzać także wspo-
mnianą dużą zadaszoną salę na pokrytym 
dachem dziedzińcu wewnętrznym. A na-
wet, przynajmniej w naszym przypadku, 
niektóre pokoje i apartamenty hotelowe 
oraz sale konferencyjne dla gości. Więcej 
informacji na temat zamku – hotelu zna-
leźć można na: www.zamekryn.pl.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński
Autor uczestniczył w wyjeździe 

prasowym członków Stowarzyszenia 
Dziennikarzy – Podróżników 

„Globtroter” do Rynu na zaproszenie 
tamtejszego ośrodka żeglarskiego 

„Bocianie Gniazdo” 

Warszawianki i warszawiacy każdego 
dnia angażują się w wolontariat. Ich ak-
tywność pozwala działać stowarzyszeniom 
i fundacjom, wspiera funkcjonowanie insty-
tucji. Od 2014 r. m.st. Warszawa prowadzi 
projekt „Ochotnicy warszawscy”, którego 
celem jest rozwój wolontariatu w mieście. 
Składa się na niego szereg działań, realizo-
wanych we współpracy z instytucjami miej-
skimi i organizacjami pozarządowymi. 

W przestrzeni miasta i środkach komuni-
kacji są już widoczne zdjęcia ilustrujące pra-
cę warszawskich wolontariuszy. Zobaczymy 
m.in. muzeum, po którym wolontariusze 
oprowadzają osobę niewidomą, schroni-
sko, w którym wolontariusz opiekuje się 
bezdomnym kotem czy zaniedbane miejsce 
pamięci, które dzięki ochotnikom zostaje 
uporządkowane. 

– Kampania zwraca uwagę na różno-
rodność wolontariatu. To, co proponujemy 
mieszkańcom to wybór wolontariatu dopa-
sowanego do zainteresowań i możliwości 
– mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrek-

tor koordynator ds. kultury i komunikacji 
społecznej w stołecznym ratuszu.  

Kolejna, miejska kampania społeczna 
dotycząca wolontariatu, zwraca uwagę war-
szawiaków na efekty, jakie przynosi praca 
wolontariuszy. Zaangażowanie pojedyn-
czych osób w skali wielkiego miasta przy-
nosi ogromny, wspólny rezultat. Kampania 
pokazuje ten wysiłek z perspektywy odbior-
ców – m.in. osób potrzebujących wsparcia.    

Kampania potrwa do 5 grudnia 2019 r., 
czyli do Międzynarodowego Dnia Wolontariu-
sza. Składają się na nią plakaty i spoty w ko-
munikacji miejskiej – metrze, tramwajach, 
autobusach oraz w mediach społecznościo-
wych. Elementy kampanii pojawią się również 
na przystankach warszawskiego transportu 
publicznego, w wydziałach obsługi miesz-
kańców w dzielnicach, bibliotekach, domach 
kultury czy miejscach aktywności lokalnej.

W Warszawie niezwykle łatwo znaleźć 
propozycję wolontariackiego zaangażowa-
nia, dostosowaną do możliwości i potrzeb 
osoby chętnej do takich działań. Od kilku 

lat z powodzeniem działa Miejski Portal 
Wolontariatu – www.ochotnicy.waw.pl, na 
którym zamieszczane są propozycje, m.in. 
w obszarze kultury, sportu, edukacji czy 
ochrony środowiska. Każdego dnia na por-
talu można znaleźć około 100 takich ofert 
w warszawskich organizacjach i instytu-
cjach. Corocznie stronę odwiedza prze-
szło 120 tys. użytkowników. Warszawa jest 
pierwszym miastem w Polsce, wspierającym 
wolontariat w sposób systemowy. Wpisuje 
się to w ogólnoświatowy trend – podobne 
działania prowadzone są w wielu europej-
skich stolicach.

Zapraszamy na portal www.ochotnicy.
waw.pl – poza propozycjami wolontariatu 
z całej Warszawy, znajdują się tam informa-
cje, w jaki sposób Miasto Stołeczne Warsza-
wa rozwija wolontariat. W zakładce www.
ochotnicy.waw.pl/kampania zamieszczono 
wszystkie szczegóły dotyczące kampanii, 
grafiki i plakaty, do udostępniania których 
zachęcamy wszystkich organizatorów wo-
lontariatu i sympatyków tej idei. 
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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

– Szczepienie jest bezpłatne i szeroko 
dostępne. Od końca września przeciwko 
grypie zaszczepiło się już ponad 10 tysięcy 
starszych mieszkańców Warszawy. Zachę-
cam do skorzystania z tej oferty miasta – 
program trwa do 6 grudnia – mówi Rafał 
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Dostępność programu jest bardzo 
duża – mieszkańcy mogą przyjść na 

szczepienie do jednej z 168 przychodni.
Z bezpłatnych szczepień mogą sko-

rzystać warszawiacy, którzy ukończyli 
65 rok życia, są zameldowani na stałe 
lub czasowo w stolicy, rozliczają podatek 
dochodowy (PIT) w warszawskich urzę-
dach skarbowych. Miasto w 2019 r. na 
szczepienia dla seniorów przeznaczyło 
2 375 917 zł. 

Szczepienia dla seniorów
Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów 65+ trwają. Warszawa od lat zachęca 
do tego rodzaju profilaktyki, która może uchronić przez różnymi powikłaniami. 

Mieszkańcy mogą łatwiej ubiegać 
się o warszawskie dotacje na rzecz 
ochrony środowiska – dzięki nowym 
zasadom zmniejszyła się liczba wy-
maganych załączników do wniosków. 
Dokumenty można złożyć w dowolnie 
wybranym urzędzie dzielnicy. 

Zlikwiduj kopciucha
Warszawiacy mogą otrzymać do-

tację do wymiany tzw. „kopciucha” 
na nowe piece gazowe, przyłączenie 
nieruchomości do sieci ciepłowniczej, 
instalację pompy ciepła lub ogrzewania 
elektrycznego. 

Warszawa dopłaci do nowo monto-
wanych urządzeń grzewczych, a także 
do współpracujących z nimi odnawial-
nych źródeł energii, tj. kolektorów sło-
necznych, instalacji fotowoltaicznych 
czy turbin wiatrowych. To rozwiąza-
nie jest oszczędnością i sposobem na 
korzystanie z przyjaznych środowisku 
zasobów natury – słońca i wiatru.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się 
na likwidację kopciucha, mogą otrzy-
mać dodatkowe środki na wykonanie 
lub modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i instalacji ciepłej wody 
użytkowej – nawet do 50 tys. zł w przy-
padku budynków wielorodzinnych. 

Spiesz się z usunięciem pieca
Najbardziej atrakcyjna suma dota-

cji przewidziana jest na 2019 i 2020 r. 

Tutaj liczy się data wpłynięcia wnio-
sku – osoby ubiegające się o dotację 
w grudniu 2020 r. będą mogły liczyć 
nawet na 100 proc. zwrotu środków 
za przedsięwzięcie. Później, w 2021 
r. kwota będzie zmniejszona do 90 
proc. kosztów inwestycji, a w roku 
2022 – do 70 proc.. To motywacja do 
jak najszybszej decyzji o likwidacji 
kopciucha. 

Wnioski na likwidację kopciucha, 
czyli pieca na paliwo stałe (węgiel, 
drewno) oraz na olej opałowy przyj-
mowane będą przez cały rok – od 23 
października 2019 r. do 31 grudnia 
2022 r.

Dotacje na odnawialne 
źródła energii

Warszawa kontynuuje program do-
finansowania lokalnych źródeł energii 
odnawialnej – pomp ciepła, kolektorów 
słonecznych, paneli fotowoltaicznych. 
Nowością w ofercie miejskich dotacji 
jest wsparcie finansowe turbin wia-
trowych. 

Jest tylko jeden warunek – dotacje 
udzielane będą tylko na realizację in-
westycji w nieruchomościach, które nie 
są ogrzewane kotłami lub paleniskami 
na paliwo stałe albo olej opałowy.

W ramach nowego systemu zmienił 
się sposób obliczania wysokości wspar-
cia finansowego –  tj. w zależności od 
mocy instalowanego urządzenia, a nie 

(jak było wcześniej) w zależności od 
przedstawionej oferty na wykonanie 
inwestycji.

Warszawa chwyta wodę
Od października 2019 r. mieszkań-

cy mogą otrzymać środki na instalacje 
do zatrzymywania i wykorzystania wód 
opadowych i roztopowych w miejscu 
ich powstania. Są to: 
• urządzenia retencyjno-rozsączają-

ce (instalacje zakopywane w grunt, 
umożliwiające gromadzenie wód 
opadowych oraz rozsączanie ich do 
ziemi, np. skrzynki rozsączające, 
studnie chłonne);

• zbiorniki retencyjne (szczelne 
zbiorniki do gromadzenia wód opa-
dowych, poprzez które woda nie 
przesiąka do ziemi, ale z których 
można pobierać wodę do ponow-
nego wykorzystania, montowane na 
sieci kanalizacyjnej lub w formie 
oczek wodnych).
Urządzenia małej retencji ograniczą 

przesuszenie gruntów w mieście.

Inwestuj w ochronę 
środowiska

Warszawiacy, tak jak w ubiegłych 
latach, mogą otrzymać dofinansowanie 
do unieszkodliwiania azbestu. Dodat-
kowo dotacje na likwidację zbiorników 
bezodpływowych i podłączenie budyn-
ków do sieci kanalizacyjnej wzrosły  
z 3 tys. zł do 4 tys. zł.

Wnioski na ekoinwestycje (z wy-
jątkiem wniosków na likwidację kop-
ciucha) przyjmowane są od 23 paź-
dziernika 2019 r. do 31 marca 2020 r. 
W kolejnych latach mieszkańcy mogą 
składać dokumenty od 1 września roku 
poprzedzającego planowany rok reali-
zacji inwestycji, aż do 31 marca roku, 
w którym planują wykonać przedsię-
wzięcie.

Informacje o dotacjach  
oraz wnioski dostępne  

są na stronie:  
zielona.um.warszawa.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.

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!

Dotacje na ochronę środowiska
Od 23 października ruszyły nowe dotacje na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłą-
czenie budynków do sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Nowością jest także 
dofinansowanie na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową. 
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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.

N
AS

ZA

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

w grudniu:
•  1 grudnia (niedziela) godz. 16.00 

– Bielański Dancing. Zabawę popro-
wadzi Dariusz Osubka. Bilety 15 zł, 
przedsprzedaż od 26.11

•  4 grudnia (środa) godz. 18.00 – Spo-
tkanie z podróżnikiem – Gruzja. Pro-
wadzenie Stasia Budzisz. Spotkanie 
połączone z promocja książki „PO-
KAZUCHA-na gruzińskich zasa-
dach”. Wstęp wolny

•  6 grudnia (piątek) godz. 18.00 – 
Koncert mikołajkowy „Znów mnie 
znajdziesz pod choinką” z okazji 
25-lecia pracy artystycznej Basi Stęp-
niak-Wilk. Bezpłatne wejściówki do 
odbioru od 2.12. w BOK i on-line na 
stronie www.bok-bielany.eu

•  6 grudnia (piątek) godz. 19.00 – 
Otwarcie wystawy Justyny Jaszczew-
skiej „Konie i drzewa”. Wystawa 
czynna do 6.01. Wstęp wolny

•  7 grudnia (sobota) godz. 18.00 – 
Wieczór międzynarodowy Panama. 
W programie prelekcja i wystawa 
fotograficzna „Barwy Panamy” au-
torstwa Ryszarda Sobolewskiego, 
kiermasz rękodzieła, rewia taneczna 
„Latino Show”, degustacja i sprzedaż 
przekąsek panamskich, quiz z nagro-
dami. Bilety 25 zł, przedsprzedaż od 
27.11

•  8 grudnia (niedziela) godz. 12.30 – 
Koncert edukacyjny „Muzyczna Cie-
kawość Świata – Muzyka do tańca 
i do różańca”. Bezpłatne wejściówki 
do odbioru od 2.12. w BOK

•  15 grudnia (niedziela) godz. 12.30 
– Świąteczne Dwie Godziny dla Ro-
dziny – W programie spektakl inte-
raktywny Teatru Złoty Dukat „Pani 
Zima ze Świętym Mikołajem” oraz 
animacje plastyczne. Dla widzów od 
3 lat. Bezpłatne wejściówki do od-
bioru od 9.12. w kasie BOK i on-line 
www.bok-bielany.eu

•  15 grudnia (niedziela) godz. 16.00 
– Koncert „Fortepianowe jasełka” 
w wykonaniu młodych pianistów 
Klubu „Frycek”. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w grudniu:
•  5 i 6 grudnia (czwartek i piątek) 

w godz. 13.00–18.00 – Biblioteka 
dla Dzieci i Młodzieży ul. Śmiała 24 
– „Świąteczne wieńce” – warsztaty 
plastyczne

•  6 grudnia (piątek) w godz.  
16.00-18.30 – Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży ul. Broniewskiego 9a 
– „Mikołajki” – wspólne zajęcia pla-
styczne dla dzieci z rodzicami pod-
czas których przygotują łańcuch na 
choinkę. Na każdego będzie czekał 
słodki upominek

•  11 grudnia (środa) godz. 9.30 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych, Młodzie-
ży i Dzieci ul. Mickiewicza 65 – „Tra-
dycje bożonarodzeniowe”- lekcja bi-
blioteczna dla dzieci w wieku przed-
szkolnym. W części warsztatowej 
dzieci wykonają ozdoby choinkowe

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

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

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, 
samochodowej. Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 505 593 654

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA + składanie mebli. Tel. 503 150 991

Horoskop
od 1 do 14 grudnia 2019 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Koniec listopada przyniósł 
Ci poprawę sytuacji i cały 
grudzień będziesz się cieszył 

łaskawością losu. Zarobisz dodatkowe 
pieniądze i uda Ci się zrealizować swo-
je pomysły. Pod koniec roku poprawią 
się Twoje relacje w związku, a samotne 
Wodniki mogą liczyć na miłość. Przy-
gotuj się na szalonego sylwestra. 

RYBY (19 II – 20 III)
Ostatni okres wymagał od 
Ciebie  dużo pracy, a na-
tłok zajęć i nerwówka po-

wodowały spięcia z bliskimi. Ale to 
już za Tobą, teraz będzie spokojniej. 
W grudniu pociągać Cię będą głów-
nie spotkania towarzyskie. Uważaj na 
swoje zdrowie – przede wszystkim nie 
nadwerężaj swoich sił. Będziesz wraż-
liwsza na trudności niż dotąd.

BARAN (21 III – 20 IV) 
Wkrótce zdarzy Ci się coś 
niezwykłego, co zmieni 
Twoje życie zdecydowanie 

na lepsze. Grudzień szykuje się całkiem 
nieźle. Będziesz się cieszyć dobrym 
zdrowiem i całą energię będziesz mógł 
skupić na zadaniach, które dotąd prze-
rastały Twoje możliwości. W wolnych 
chwilach skup się na swoich wnętrzu 
i emocjach.    

BYK (21 IV – 21 V) 
Rozpęd, którego nabrałeś 
w listopadzie w grudniu 
zawiedzie Cię na manow-

ce. Znowu obciążysz się nadmiarem 
obowiązków, co może doprowadzić do 
przepracowania. Zabłyśniesz w pracy, 
Twoje pomysły będą niezwykłe i sku-
teczne. Ale grożą Ci dobrze znane 
z przeszłości błędy – będziesz zapomi-
nać o współpracownikach.  

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Grudzień szykuje Ci sporo 
trudności. Będziesz miał 
dużo pracy, a poradzenie so-

bie z obowiązkami będzie utrudniała 
słaba kondycja psychiczna. Nie ma na 
to rady – możesz tylko przeczekać zły 
okres i minimalizować straty. Postępuj 
ostrożnie, uważaj na ludzi i nie trać 
optymizmu, a wszystko będzie dobrze, 
przynajmniej lepiej. 
  
RAK ( 22 VI – 22 VII)

Jeśli jeszcze zmagasz się 
z problemami  uczuciowy-
mi, to za chwilę wszystko 

zmieni się na lepsze. Także w innych 
sferach życia możesz spodziewać się 
wielu wydarzeń. Postaraj się nie wydać 
wszystkich pieniędzy na święta. Jeśli 
nie możesz poradzić sobie z jakąś cho-
robą lub dolegliwościami, w grudniu 
pomyśl o kuracji ziołami.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Nie lekceważ zniechęcenia, 
które ogarnia Cię na myśl 
o pracy. To ważny sygnał, 

który powinien zachęcić Cię do po-
ważnych zmian. Los pomoże Lwom 
maruderom i postawi ich w sytuacji 
bez wyboru. Natomiast w uczuciach 
więcej spokoju i wspierającego ciepła. 
Dla zdrowia powinieneś zrzucić parę 
kilogramów.  

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Przed Tobą dobre dni, pełne 
satysfakcji z pracy i miło-
snych przeżyć. I może nawet 

wpadnie Ci jakaś ekstra kasa. Korzystaj  
z tego, bo w grudniu czeka Cię głównie 
praca, praca i jeszcze więcej pracy. Ale 
w święta zrelaksujesz się i odpoczniesz. 
Może wyjedziesz na kilka dni? Najlep-
sze będą góry. Zdrowie – coraz lepsze. 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Nie odrzucaj pochopnie 
propozycji pracy, którą 
otrzymasz w najbliższych 

dniach. Rozważ wszystkie za i przeciw. 
W grudniu los będzie Ci sprzyjał i po-
stawi przed Tobą ciekawe wyzwania. 
W uczuciach – sielanka. Poważnie zaj-
mij się swoim zdrowiem. Dolegliwości 
miną jedynie wtedy, gdy zmienisz szko-
dzące Ci nawyki.
 
SKORPION (24 X – 22 XI) 

Grudzień będzie dla Ciebie 
dobrym miesiącem. W pra-
cy będziesz wszystko reali-

zować sprawnie i po myśli zwierzch-
ników. Może trafi Ci się nowa oferta 
zawodowa? W uczuciach – gorące 
chwile i być może nowa, wielka mi-
łość. A przed świętami Twój portfel 
wypełni się pieniędzmi, które przyjdą 
bez wysiłku. 
 
STRZELEC (23 XI – 21 XII) 

W grudniu los będzie Ci 
sprzyjał. Będzie się to ob-
jawiało tym, że wszyscy lu-

dzie, nawet w pracy, będą Ci pomagać 
i wspierać Twoje działania. Poprawi 
się Twoje samopoczucie i wszystko, co 
będziesz musiał zrobić, to unikać ludzi, 
którzy narzekają na wszystko i mają 
pretensje do wszystkich. Oni działają 
toksycznie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
W grudniu otworzysz się na 
świat i uwierzysz w swo-
je szczęście. Wszechświat 

odpowie na to nowymi propozycjami 
i niezwykłymi okazjami. Idź za ciosem 
i samodzielnie nadzoruj wszystko. To, 
co może zawieść w tej nowej sytuacji, 
to nie sprawdzeni ludzie. Pod koniec 
roku wyjedź na kilka dni i podładuj 
akumulatory.  

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) slogan; 7) nieboszczyk, trup; 8) forma odpłatnego używania sprzętu;  
9) stare roczniki; 10) kauczuk syntetyczny; 12) pismo tajnego Związku Młodej 
Polski Ludowej, wydawane w latach 1906 – 1908 w Tłuszczu pod Warszawą;  
14) cyklop wśród skorupiaków; 16) odsyłanie więźniów pod strażą; 19) australijska żaba;  
21) majtki damskie z nogawkami; 22) rzeczoznawca; 23) pieniądze na określony cel.

Pionowo: krótka kurtka skórzana do konnej jazdy; 2) nazwa; 3) stolica Kenii; 4) rzeka 
w Rosji płynąca przez obwód leningradzki i nowogrodzki;  5) autorka „Wichrowych 
wzgórz”; 6) niewielki motyl żerujący w sadach; 11) wydarzenie; 13) instrument 
perkusyjny; 15) herb szlachecki ziemi poznańskiej, krakowskiej, sandomierskiej, 
podolskiej, wołyńskiej; 17) otwarta i kopertowo zakładana spódnica w Polinezji;  
18) łączy psa z panem; 20) przypadek.
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BIELAŃSKIE
MIKOŁAJKI

 • WARSZTATY DEKOROWANIA PIERNIKÓW • WARSZTATY OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
• WARSZTATY ROBIENIA CHOINEK Z MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU • WSPÓLNE UBIERANIE CHOINEK

• ŚWIĄTECZNE KONCERTY: MAGDALENA STECZKOWSKA I VIVA LA MUSICA

SKWER PRZY STACJI 
METRA SŁODOWIEC

GODZ. 15.00-20.00
7.12.2019


