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Tradycyjnie atrakcje WOŚP na Bie-
lanach rozpoczęło wspólne morsowa-
nie. Grupa Naprzód Młociny zanurzyła 
się w lodowatej wodzie Jeziora Dzieka-
nowskiego. Następnie na orliku przy ul. 
Rudzkiej zorganizowano turniej piłkar-
ski, a na basenie przy Lindego zawo-
dy pływackie. Ekstremalnych wrażeń 
nie zabrakło na Wawrzyszewie, gdzie 
można było przejść po linie pomiędzy 
budynkami. Finał bielańskich atrakcji 
WOŚP był w hali sportowej przy ulicy 

Lindego, gdzie odbywały się licytacje. 
Dodatkowo w zamian za wrzucenie 
pieniędzy do puszki mieszkańcy do-
stawali kupon, który mogli wymienić 
na słodkości lub oryginalne ozdoby 
przygotowane m.in. przez seniorów.

– To był wspaniały dzień i wspólnie 
zrobiliśmy dużo dobrego. Bielany tego 
dnia były razem. Szczególne podzięko-
wania dla wolontariuszy – powiedział 
tuż po finale Grzegorz Pietruczuk, bur-
mistrz Bielan. 

Łącznie w czterech bielańskich 
sztabach udało się zebrać blisko 130 
tysięcy złotych: 
• w XCIV LO 86 281,27 zł (w tym 

33346,27 zł zebrane w trakcie im-
prezy w hali przy ul. Lindego i tur-
nieju piłkarskiego na orliku przy ul. 
Rudzkiej);w Szkole Podstawowej nr 
77 – 21 799 zł;

• w Przedszkolu nr 308 – 8413,37 zł 
• oraz w Przedszkolu nr 301 – 

8322,40 zł + 500 euro).

Wszyscy zwycięzcy bielańskich bie-
gów zwyciężyli ze sporą przewagą. Bar-
dzo wysoki poziom sportowy miał bieg 
na 15 kilometrów. Na dwóch pętlach Cho-
miczówki, po 7,5 kilometra aż siedemna-
stu biegaczy złamało granicę 50 minut.

Dopisała pogoda. Warunki jak rów-
nież trasa pozwalały na szybkie bieganie, 
co pozwoliło na rekord trasy, jaki ustano-
wił Kamil Jastrzębski. W rywalizacji na 5 
kilometrów świetną formę pokazała mło-
dziutka Eliza Galińska. Urodzona w 2004 
roku zawodniczka była druga. Tradycyjnie 
w święcie biegowym dzielnicy Bielany 
nie zabrakło lokalnych sportowców. Wielu 
z nich miało okazję wywalczyć miejsca 
na podium w kategoriach wiekowych 
w zmaganiach na 5 kilometrów.

– Impreza przeszła do historii i bar-
dzo cieszę się, że po raz kolejny zebrała 
pozytywne opinie organizacyjne. Cieszę 
się, że rywalizacja nie była w tym roku 
zbyt  uciążliwa  dla  mieszkańców.  Nie 
odnotowaliśmy  większych  incydentów. 
Wszystko  przebiegało  spokojnie.  Gra-
tuluję wszystkim zwycięzcom i uczestni-
kom. Dopisała frekwencja, która z tego 
co  wiem  była  najwyższa  w  ostatnich 
latach – nie krył zadowolenia burmistrz 
Grzegorz Pietruczuk, który rywalizo-
wał na dystansie 5 kilometrów.

Organizatorzy biegu zapewnili spo-
ro darmowych pakietów dla sportow-
ców z Bielan, co zaowocowało bardzo 
wysoką frekwencją i niezłymi wynika-
mi sportowymi. 

Referat profilaktyki warszawskiej 
straży miejskiej od sześciu lat orga-
nizuje na Bielanach zajęcia „Wiem 
– pomagam – ratuję”. Warsztaty 
z udzielania pierwszej pomocy reali-
zowane są z uczniami VI klas szkół 
podstawowych.
 – Zajęcia  cieszą  się  dużym  zainte-
resowaniem. W ubiegłym roku w kil-
kudziesięciu  spotkaniach  warsztato-
wych wzięło  udział  ponad  1000  na-
szych uczniów. Dodatkowo strażnicy 
szkolą nauczycieli przedszkoli i szkół 
podstawowych – mówi Grzegorz Pie-
truczuk, burmistrz Bielan.
Na terenie dzielnicy zajęcia prowa-
dzone są przez dwie strażniczki insp. 
Anetę Skrobutan oraz st. str. Rozetę 
Trawińską. – Ich rzetelna praca  jest 
bardzo  wysoko  oceniana  przez  na-
szych nauczycieli i uczniów – podkre-
śla burmistrz Pietruczuk.

To jednak nie koniec zakupów bielań-
skiego ratusza. Strażnicy miejscy pro-
wadzą zajęcia również dla nauczycieli 
oraz rodziców uczniów. Popularne są 
szkolenia z rozpoznawania szkodliwych 
psychoaktywnych substancji. Dzięki 
przekazanej walizce z atrapami narko-
tyków i akcesoriami do ich zażywania 
edukacja rodziców będzie łatwiejsza.
– Każdy  specyfik  w  kuferku  jest  opa-
trzony opisem i nazwą używaną w mło-
dzieżowym slangu. Ważnym elementem 
szkolenia  jest  zapoznanie  nauczycieli 
oraz rodziców uczniów z  tym,  jak wy-
glądają  akcesoria  do  zażywania  nar-
kotyków i ich przechowywania. Dzięki 
narkogoglom dorośli będą mogli prze-
konać się o tym, jak zmienia się obraz 
świata po zażyciu środków psychotro-
powych – tłumaczy insp. Aneta Skro-
butan z referatu profilaktyki Straży 
Miejskiej m.st. Warszawy.

W finałową niedzielę 
w Forcie Sokolnickiego 
dla mieszkańców dzielnicy 
zorganizowano spotkanie 
z polskimi projektantami, 
przygotowano liczne atrak-
cje modowe dla dużych 
i zajęcia kreatywne dla 
małych, ale przede wszyst-
kim grano z WOŚP. Im-
prezę odwiedziła i zasiliła 
puszkę Orkiestry pani Re-
nata Kaznowska – Wice-
prezydent m.st. Warszawy. 
Orkiestrę wspierali także 
burmistrz Żoliborza Paweł 
Michalec wraz z zastęp-
czynią, Renatą Kozłowską 
i radnymi. 

Zagrali w 28. Finale WOŚP

Na Bielanach

Na Bielanach

Bieg Chomiczówki

Blisko 130 tysięcy złotych udało się zebrać w czterech bielańskich sztabach Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Najmocniej bielańskie serce biło w hali sportowej przy ul. Lindego, gdzie Stowarzyszenie 
Razem Dla Bielan wspólnie z mieszkańcami zorganizowało dzielnicowy finał WOŚP.

Na Żoliborzu

Kamil Jastrzębski i Dominika Stelmach zwyciężyli w XXXVII Biegu 
Chomiczówki. Na trzykrotnie krótszym dystansie, w Biegu O Puchar 
Bielan po raz kolejny zwyciężył Arkadiusz Gardzielewski. Wśród ko-
biet najlepsza była Ewa Jagielska.

Sprzęt dla strażników

Strażnicy miejscy otrzymali od władz Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy sprzęt wspierający działania profilaktyczne. Nowe wyposa-
żenie, m.in. fantom do nauki resuscytacji i defibrylator treningowy 
(AED) będą wykorzystywane na zajęciach w bielańskich szkołach.

b  Czerwińsk znowu miastem b Bezpieczne ferie 2020 b Żoliborskie perełki b  
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Zaangażowanie wydatków mająt-
kowych na początku grudnia wyno-
siło 98,25 proc., a wykonanie blisko 
83 proc. Warto zwrócić uwagę, że 
w całym 2018 roku realizacja zadań 
inwestycyjnych zamknęła się na pozio-
mie niewiele ponad 50 proc. Co więcej, 
w 2019 roku udało się pozyskać znacz-
ne środki finansowe na wiele inwesty-
cji, bez których realizacja obecnie pro-
wadzonych prac nie byłaby możliwa. 

Doskonałym przykładem przy-
śpieszenia inwestycji w dzielnicy Żo-
liborz jest budowa zespołu szkolno-
-przedszkolnego przy ul. Anny Ger-
man. Zarząd dzielnicy w 2019 roku 
pozyskał na ten cel dodatkowe 4 mln zł  
(2 mln zł na 2020 roku i 2 mln zł 
na 2021 rok). Koszt całej inwestycji 
to 49 mln 466 tys. zł. Umowa została 
podpisana w marcu ub.r., a jej zakoń-
czenie planowane jest w listopadzie 
2021 roku. Nowy obiekt ma pomieścić 
blisko 1000 uczniów (ok. 800 dzieci 
w szkole podstawowej i 150 dzieci 
w przedszkolu) oraz 150 osób per-
sonelu. Uczniowie, oprócz swoich 
pomieszczeń klasowych, będą mie-
li do dyspozycji również pracownie. 
Cały kompleks został tak pomyślany 
(z biblioteką i salą), aby jednocześnie 
pełnić także funkcję lokalnego centrum 
kultury. 

Dodatkową kwotę 3,5 mln zł udało 
się pozyskać na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisław-
skiej. Umowę na budowę nowego bu-
dynku szkolnego, który ma pomieścić 
225 dzieci i 20 osób personelu podpi-
sano w kwietniu ub.r., a cała inwesty-
cja kosztować będzie 12 mln 300 tys. 
zł. Nowy budynek poza salami szkol-
nymi ma pomieścić także pomiesz-
czenia zaplecza kuchennego typu 
cateringowego, tj. świetlicę-aneks ja-
dalny, rozdzielnię posiłków i zmywal-

nię. Wybudowany zostanie także plac 
zabaw dla dzieci. W bieżącym roku 
(2020) ogłoszony zostanie przetarg 
na wyposażenie tego budynku. Szkoła 
przy ul. Mścisławskiej doczekała się 
także modernizacji akustycznej sali 
gimnastycznej. Dodatkowe środki, 
które na ten cel pozyskał nowy zarząd 
to blisko 530 tys. zł (koszt moderniza-
cji – 523 366 zł). 

O cztery sale lekcyjne powiększyła 
się we wrześniu Szkoła Podstawowa 
nr 68. Wybudowano je w technologii 
modułowej, a cały proces od podpisa-
nia umowy do rozpoczęcia pierwszych 
lekcji, zajął niecałe pół roku.

W listopadzie ub.r. uruchomiony 
został proces realizacji zespołu przed-
szkolno-żłobkowego przy ul. Ficow-
skiego. Rozstrzygnięty został przetarg 
na projekt i na realizację inwestycji, 
pozyskano działkę z terenu sąsiedniej 
dzielnicy Woli. Nowa placówka ma po-
mieścić 200 dzieci przedszkolnych 
i 150 żłobkowych oraz 70 osób perso-
nelu. Chcielibyśmy, aby dzieci skorzy-
stały z tej placówki już w 2022 roku.

Budowa, rozbudowa i moderniza-
cja placówek oświatowo-wychowaw-
czych to tylko cześć realizowanych 
przez zarząd Żoliborza inwestycji. 
Duży nacisk położono także na inwe-
stycje drogowe i ochronę zieleni. Były 
i są to obszary działań zarządu, na które 
szczególne zwracali uwagę mieszkań-
cy. Największe oczekiwania dotyczyły 
przebudowy ulicy Rydygiera i zacho-
wania rosnących wzdłuż niej starych 
drzew. Przeprowadzone w 2019 roku 
konsultacje z mieszkańcami doprowa-
dziły do zmiany pierwotnego – jeszcze 
z 2017 roku – planu remontu i doko-
nano etapowania inwestycji. Prace po-
dzielono na tzw. część drogową, która 
ma zakończyć się w czerwcu 2020 
roku oraz następującą po niej realiza-

cję projektu zieleni. Warto podkreślić, 
że mieszkańcom zależało na zmianie 
pierwotnego projektu zieleni i nasadze-
niu wysokich drzew (platanów), więc 
zgodnie z ich oczekiwaniami zmie-
niony został plan nasadzeń. Udało się 
zachować 9 z obecnie rosnących tam 
drzew, a wzdłuż drogi posadzonych zo-
stanie 35 nowych dużych drzew – pla-
tanów. Zieleń wzdłuż ulicy Rydygiera 
uzupełniona będzie także o ponad 4200 
krzewów liściastych.

Także w 2019 roku wprowadzono 
do planu remont ul. Felińskiego. Na ten 
cel zarząd dzielnicy pozyskał prawie 
milion złotych (932 431 zł). Prace re-
montowe przeprowadzono na długości 
228 metrów i szerokości 9 m, na od-
cinku od al. Wojska Polskiego do gen. 
J. Zajączka. Roboty przygotowawcze 
zostały rozpoczęte w połowie sierp-
nia, a ulicę otwarto dla samochodów  
30 października. Ulica zyskała także 
dwa miejsca parkingowe dla osób nie-
pełnosprawnych.

Na grudniowej sesji Rady Mia-
sta m.st. Warszawy zatwierdzony zo-
stał budżet miasta, w tym Żoliborza, 
na 2020 rok. W dzielnicy Żoliborz 
w przyszłym roku realizowane będą 
dodatkowe zadania związane z reali-
zacją dwóch rond: na rogu ul. Przasny-
skiej i Rydygiera oraz na skrzyżowaniu 
ulic Przasnyskiej i Krasińskiego. 

Rada przyznała także środki na re-
alizacje prac związanych z poprawą 
warunków lokalowych osób przeby-
wających w Środowiskowym Domu 
Samopomocy (ŚDS). O środki na pro-
jekt i realizację ŚDS władze dziel-
nicy zabiegały od kilku lat, w roku 
2020 będzie można przystąpić do tak 
oczekiwanych przez wszystkich prac. 
Żoliborz otrzymał także 200 tys. zł 
na nowe nasadzenia i utrzymanie ziele-
ni w dzielnicy. 

Na Żoliborzu

Rok inwestycji
Rok 2019 upłynął w dzielnicy Żoliborz pod znakiem intensywnego rozwoju inwestycji. Rozpoczęto bu-
dowę nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German, ruszyły przygotowania do budowy 
zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego, rozbudowywana jest szkoła podstawowa nr 65 
przy ul. Mścisławskiej. Wyremontowano ul. Felińskiego, a w trakcie jest przebudowa ul. Rydygiera.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzie-
ciom i młodzieży w podczas zimowego 
wypoczynku jest priorytetem polskiej 
Policji. Istotnym elementem troski 
o bezpieczeństwo są kontrole autobu-
sów wiozących je na wypoczynek.

Podczas kontroli sprawdzany bę-
dzie przede wszystkim stan techniczny 
autobusu i jego wyposażenie, upraw-
nienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Policjanci przygotowali wykaz 
miejsc prowadzenia kontroli stanu 
technicznego autobusów oraz kierow-
ców autobusów przewożących dzieci 
i młodzież na wypoczynek. Wykaz 
ten zawiera zestawienie punktów 
z terenu kraju wraz z numerami te-
lefonów kontaktowych, gdzie będzie 
można uzyskać szczegółowe informa-
cje na temat możliwości przeprowa-

dzenia doraźnych kontroli autobusów 
i kierowców.

Obszar m. st. Warszawy  
– Wydział Ruchu Drogowego 

KSP Warszawa ul. Łazienkowska  
– parking przy Hali Torwar

Tel. 22 603 77 55 (całodobowo)
 22 603 77 18  

(pon.–pt w godz. 8.00 – 16.00)

Potrzebę kontroli można również 
zgłosić osobiście w każdej jednostce 
Policji lub telefonicznie, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112.

Dobrym rozwiązaniem jest poinfor-
mowanie policjantów o planowanym wy-
jeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. 
Dzięki temu można uniknąć dłuższego 
oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Stacje wolskiego odcinka II linii 
metra – „Płocka”, „Młynów” i „Księcia 
Janusza” – są już gotowe. Trwa pro-
ces pozyskiwania niezbędnych opinii 
i zgód. Pierwsi pasażerowie powinni 
skorzystać z nowego odcinka linii M2 
wiosną 2020 roku. Kierowcy mogą 
już jeździć ul. Płocką. Warszawscy 
drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich 
pracują w rejonie stacji „Młynów”. 
Na odcinku od ul. Syreny do Młynar-
skiej częściowo zakończyli już prze-
budowę odwodnienia, aktualnie trwają 
intensywne roboty brukarskie. 

W piątek, 24 stycznia, ok. godz. 
12.00 budowniczowie wolskiego od-
cinka II linii metra przywrócą normal-
ny ruch na ul. Górczewskiej, na zachód 
od alei Prymasa Tysiąclecia, w rejonie 
wybudowanej stacji Księcia Janusza. 
Połączenie z ul. Górczewską odzyska-
ją ulice E. Ciołka, Księcia Janusza 
oraz Jana Olbrachta. Od skrzyżowania 
z ulicami Deotymy i Elekcyjną bę-
dzie można dojechać do ul. Góralskiej 
– dalej prosto, w kierunku Bemowa, 
będą mogły pojechać autobusy War-
szawskiego Transportu Publicznego, 
taksówki, pojazdy służb miejskich, 
MTON i posiadaczy identyfikatorów 
MW oraz motocykle; skrajny prawy 
pas umożliwi zaś dojazd do centrum 
handlowego. Ze wschodniego wyjazdu 
z centrum handlowego (z sygnalizacją 
świetlną) będzie można pojechać tylko 
w lewo – w ul. Górczewską, w kierun-
ku Śródmieścia. 

Autobusy linii nocnych zmienią 
swoje trasy już w nocy z piątku na so-
botę, z 24 na 25 stycznia, a linii 
dziennych od sobotniego poranka. 
Autobusy linii nocnej N42, w wybra-
nych kursach, będą jeździły ulica-
mi Wolską i Redutową i zawracały 

na rondzie przy ul. Jana Olbrachta. 
Trasa linii 129 będzie prowadziła uli-
cami: Jana Olbrachta – Górczewska –  
E. Ciołka – Newelska – Księcia Ja-
nusza – Obozowa – Koło (powrót: 
Obozowa – E. Ciołka). Autobusy li-
nii 154 wrócą na podstawową trasę 
przebiegającą ulicami: Jana Olbrachta 
– Redutowa – M. Kasprzaka (powrót: 
M. Kasprzaka – J.K. Ordona – Wolska 
– Redutowa). Linia 197 pojedzie uli-
cami: Obozowa – E. Ciołka (powrót:  
E. Ciołka – Newelska – Księcia Janu-
sza) – Górczewska – Jana Olbrachta 
– Redutowa. Tak jak dotychczas kur-
sować będą autobusy linii: E-2, 105, 
109, 136, 155, 167, 171, 184, 190, 
520 i 523.

Przypominamy, że na wysokości 
centrum handlowego trwa budowa ko-
lejnego odcinka metra i stacji „Ulry-
chów”. Z tego powodu zamknięta dla 
ruchu została południowa jezdnia ul. 
Górczewskiej na odcinku od zjazdu 
na „ślimak” prowadzący na teren ga-
lerii handlowej do ul. Białowiejskiej. 
Kierowcy jadący od strony Bemowa 
mogą dojechać południową jezdnią ul. 
Górczewskiej tylko do tego zjazdu.

Szczegółowe informacje o zmia-
nach w organizacji ruchu spowodowa-
nych remontami i inwestycjami można 
znaleźć na stronach: www.infoulice.
um.warszawa.pl oraz www.facebook.
com/infoulice, natomiast komunikaty 
dotyczące tras pojazdów Warszawskie-
go Transportu Publicznego znajdują się 
na stronie: www.wtp.waw.pl. 

Dodatkowo na stronie Miejskiego 
Centrum Kontaktu Warszawa 19115 
(powiadomienia.um.warszawa.pl) 
można zamówić bezpłatną usługę po-
wiadamiania SMS o utrudnieniach 
w ruchu w stolicy.

Bezpieczne ferie 2020

Autobusy do kontroli
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi policjanci ruchu drogowe-
go w całym kraju podejmą działania związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa wyjeżdżającym. Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę autobu-
sów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Zmiany na Górczewskiej
W piątek 24 stycznia w południe wykonawca wolskiego odcinka II linii 
metra otworzy fragment ul. Górczewskiej w rejonie stacji Księcia Janusza. 
Połączenie z arterią odzyskają ulice E. Ciołka, Księcia Janusza i Jana 
Olbrachta. Swoje trasy zmienią autobusy Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego.



str. 324 stycznia 2020Nasza GAZETA Żoliborz i Bielany Nr 1

• Pani Ewo, dlaczego Ruda? 
Co skłoniło Panią do zamieszka-
nia na tym osiedlu, jak Pani je po-
strzega?
– Ruda przypomina mi trochę gród 

zamknięty w kwadracie ulic: Klaudy-
ny, Podleśna, Gwiaździsta, Trasa AK. 
Grodem zarządza Spółdzielnia Budow-
lano-Mieszkaniowa „Ruda” od kilku-
nastu lat w osobie tego samego prezesa. 
Samo osiedle, jak wiele innych bloko-
wisk, wydaje się niczym specjalnym 
nie wyróżniać. Cieszy się jednak powo-
dzeniem przez szukających własnego 
lokum, a stali mieszkańcy w większo-
ści nie chcieliby się z tej swoistej en-

klawy wyprowadzać. Powodem jest nie 
tylko przywiązanie do miejsca, w któ-
rym się wychowali, w miarę dobra 
komunikacja, czy dostępność placówek 
handlowych, ale przede wszystkim oto-
czenie osiedla. Nie każdy ma możli-
wość chwilę po wyjściu z domu znaleźć 
się w lesie (Bielańskim) lub nad wodą 
(Kępa Potocka, Stawy Kellera). Te trzy 
ekosystemy malowniczo wpisują się 
w „życiorys” osiedla. Tu chodzimy 
na spacery, wypoczywamy, szukamy 
słońca i cienia, bawimy się z dziećmi, 
biegamy, jeździmy na rowerach i … 
podziwiamy przyrodę. Piękny, stary 
las i doskonale zagospodarowane tere-
ny Kępy Potockiej, intrygujący klimat 
Stawów Kellera zabezpieczają niemal 
wszystkie potrzeby rodzinnych week-
endów, czy codziennych spacerów. 

• Rozumiem, że to świadomy wy-
bór. Widać, że jest Pani bardzo 
związana nie tylko z tym miej-
scem, ale także ze społecznością 
tej części Bielan. Chcę zapytać, 
jak układa się Pani współpraca 
z mieszkańcami? 
– Kiedyś z założenia i nazwy „Na-

uczycielska Spółdzielnia …”, obecnie 
po ponad czterdziestu latach od po-
wstania pierwszych budynków, Ruda 
to przekrój całego społeczeństwa. 

Znakiem czasu dla starszych osiedli 
jest dziś duży odsetek mieszkań wy-
najmowanych, Ruda też tego doświad-
cza. Pierwsi mieszkańcy osiedla bądź 
odeszli, bądź wyprowadzili się do wła-
snych domów, młodzi wybierając 
nowsze osiedla, lokale po rodzicach 
wynajmują. Obecne szybkie tempo ży-
cia nie sprzyja kontaktom sąsiedzkim 
na co dzień, nie sprzyja też integra-
cji i wspólnym działaniom. A jednak 
można! Potrzeba było trochę czasu 
by zachęcić mieszkańców do wspól-
nych akcji, teraz wystarczy inicjatywa 
i hasło. W tym roku coraz częściej też 
pomysły wypływają wprost od nich 

samych. Wspólnie z sąsiadami sadzi-
liśmy krzewy pod jednym z budynków 
i tulipany w parku Harcerskiej Poczty 
Powstania Warszawskiego. W miejscu 
aktywności lokalnej na ul. Rudzkiej 
co tydzień organizowaliśmy wielo-
pokoleniowe spotkania z rękodzie-
łem. Samorząd Mieszkańców Ruda 
wraz ze Stowarzyszeniem Przyjazna 
Ruda, którego jestem wiceprezesem, 
i czynnym współudziale mieszkańców 
organizuje sezonowe imprezy na Orli-
ku i Kępie Potockiej. Takich spotkań 
i imprez w nadchodzącym roku pla-
nujemy kilka, w tym: Dzień Pluszaka, 
zawody sportowe dla dzieci pod balo-
nem na Orliku, konkursy rysunkowe 
z nagrodami, Dzień Ziemi i inne. Przy-
kładem współpracy z mieszkańcami 
może być ich wymierny udział w ak-
cjach charytatywnych, w tym WOŚP – 
na apel naszego samorządu Rudzianie 
zaopatrzyli stoisko w pyszne wypieki, 
przekazali fanty na aukcje. 

Od roku, tj. od kiedy pełnię funkcję 
radnej, kontakt z mieszkańcami to dla 
mnie codzienność. Zgłaszane są spra-
wy bieżące, uwagi co do funkcjonowa-
nia komunikacji, prośby o interwencję, 
a nawet zdarzyły się prośby o pomoc 
w sprawach rodzinnych. Bywają takie 
dni, kiedy liczba telefonów, wiadomo-
ści prywatnych na FB, e-maili – jest tak 

duża, że odpowiedzi na nie wypełniają 
mi niemal cały dzień. Zawsze staram 
się pomóc lub pokierować do właści-
wej instytucji, czy osoby. 

• Które z dotychczasowych działań 
wydają się Pani ważniejsze od po-
zostałych? 
– Bez namysłu odpowiem – nie 

ma takich. Wszystkie podejmowane 
sprawy w ramach Samorządu Miesz-
kańców Ruda lub pełnionej funkcji 
radnej traktuję jako równie istotne. 
Wyjątkiem są sprawy dotyczące bez-
pieczeństwa i zdrowia – one zawsze 
mają priorytet. Dodam też, że pozory 

mogą mylić, zdarzyło się już, że pro-
blem błahy, po zagłębieniu się w te-
mat, okazał się wierzchołkiem góry 
lodowej. W wybranych przypadkach 
można przewidzieć też, że dużo czasu 
upłynie zanim doczekam się finału. 
I dodam, że nie zawsze jest to wyni-
kiem opieszałości instytucji, bywa, że 
winne są procedury.

• Właśnie, o to też chciałem zapy-
tać, gdzie lub w kim znajduje Pani 
wsparcie w działaniu?
– To bardzo ogólne pytanie. Zależy 

to od rodzaju podejmowanej interwen-
cji lub inicjatywy. W tym ogólnym 
pojęciu zawsze mogę liczyć na ro-
dzinę, moich przyjaciół na Rudzie, 
przyjaciół ze Stowarzyszenia Razem 
dla Bielan, w tym burmistrzów i rad-
nych. Lokalnie wymienię też dyrekcję 
i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 53, czyli „Zaruskiego”, doskonale 
układa się współpraca z miejscowym 
klubem Crossfit Elektromoc, a potrze-
bując wsparcia akcji zawsze mogę li-
czyć na sklep Carrefour, sklep Klau-
dynka i Piekarnię Putka na osiedlu, 
za co wszystkim bardzo dziękuję. 

• Czy wymieniłaby Pani jakąś 
inicjatywę, która na przyszłość 
szczególnie zapadnie Pani w pa-
mięć?
– Tak, to inicjatywa Samorządu 

Mieszkańców Ruda. Nadanie imienia 
rondu przy zbiegu ulic: Mickiewicza, 
Klaudyny i Rudzkiej. Inicjatywa wy-
magała sporego nakładu pracy, konse-
kwentnego przedzierania się przez ko-
lejne etapy i dłuższego oczekiwania, 
a więc - cierpliwości. Warto było! Dzi-
siaj, wraz z mieszkańcami osiedla, po-
chwalić się możemy własnym obiektem 
miejskim o nazwie – RONDO RUDA. 

Bardzo też cieszy mnie świado-
mość, że dzięki interpelacji będę miała 
swój udział w wybudowaniu nowego 
budynku placówki oświatowej na Ru-
dzie – przedszkola „Pod Kasztanem”. 
Na dzień dzisiejszy mamy na ten cel 
przyznane środki.

Trzecia inicjatywa, którą będę 
szczególnie wspominać, a która stała 
się faktem – to powołanie drużyny piłki 
nożnej pod nazwą – Osiedlowy Klub 
Sportowy RUDA. Rezerwując stałe go-
dziny i dni treningów na Orliku dla na-
szych piłkarzy z osiedla nie sądziłam, 
że tak konsekwentnie i ambitnie będą 
trenować. Były po drodze małe rosza-
dy, zmiany w składzie, ale ostatecznie 
drużyna składa się z 15 dzielnych spor-
towców, dodam – najmłodszy jest już 
pełnoletni, a najstarszy może już być 
dziadkiem. Drużyna ma swoje logo 
i zadebiutowała oficjalnie na Turnieju 
WOŚP w styczniu.

• Ostatnie pytanie Pani Ewo – jakie 
plany działań na najbliższy okres?
– Moje plany są odbiciem potrzeb 

mieszkańców. Na pewno kilka ważnych 
spraw związanych z komunikacją i in-
frastrukturą drogową, w ramach inter-
wencji. To sprawy zawsze najtrudniej-
sze i długofalowe, mam jednak nadzieję, 
ze uda się pomyślnie je sfinalizować. 

 
Rozmawiał: Janusz Adamski

Małe Rudzkie sprawy
ROZMOWA Z EWĄ TUREK, RADNĄ BIELAN

PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW RUDA
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GEZ jest pierwszą linią ochrony 
warszawskich zabytków niewpisanych 
do rejestru zabytków. Ujęcie budynku, 
kamienicy, układu urbanistycznego, 
zespołu budowlanego, artefaktów ar-
cheologicznych czy parku w gminnej 
ewidencji daje im podstawową ochronę 
prawną. Nakłada obowiązek uzgadnia-
nia z urzędem konserwatorskim dla 
takiego obiektu decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji czyli decyzji 
o warunkach zabudowy. Potencjalny 
inwestor musi także z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków uzgadniać 
rozbudowę lub rozbiórkę zewidencjo-
nowanego budynku.

Lista dodanych obiektów z Żoliborza:
1. Budynek XIII Kolonii Warszaw-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
na Żoliborzu, tzw. Domu dla sa-
motnych

2. Budynek usługowy tzw. Gospoda 
pod gruszą

3. Spółdzielczy Dom Handlowy Mer-
kury

4. Osiedle na Kępie Potockiej w tym 
blok zwany deską

5. Kino Tęcza Suzina 6
6. Park Stefana Żeromskiego
7. Park Fosa i Stoki Cytadeli
8. Tereny zielone alei Wojska Polskie-

go i na pl. Inwalidów
Budynek XIII Kolonii Warszaw-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
na Żoliborzu, tzw. Domu dla samot-
nych oraz budynek usługowy tzw. Go-
spoda pod gruszą, położone przy ul. Ks. 
Jerzego Popiełuszki 16 i 16a powstały 
1947-48, w pierwszych latach po woj-
nie w latach, wg projektu arch. Barbary 
i Stanisława Brukalskich – czołowych 
przedstawicieli funkcjonalizmu, któ-
rych realizacje weszły do kanonu pol-
skiej awangardy.

Budynek XIII kolonii przy ul. Ks. 
Jerzego Popiełuszki 16 i 16a (daw-
niej ul. Stołecznej) wraz z budynkiem 
usługowym (restauracyjnym) to ostat-
nia z kolonii mieszkaniowych wybu-
dowanych na terenie Osiedla WSM 
Żoliborz Centralny. Projekt koncep-
cyjny ww. budynków powstał około 
1945 r. Budynek mieszkalno-użytkowy 
został założony na rzucie zbliżonym 
do prostokąta, z krótkim, poprzecznym 
skrzydłem od strony zachodniej oraz 
ryzalitem przy południowo-zachodnim 
narożniku. Obiekt jest cztero-kondy-
gnacyjny, podpiwniczony, murowany, 
przykryty dachem cztero-spadowym 
o niskim kącie nachylenia. Elewacje 
zostały opracowane za pomocą jasnej 
fakturowej wyprawy tynkarskiej, o pio-

nowych żłobieniach, których wertyka-
lizm przełamują wyrobione w tynku 
horyzontalne linie, akcentujące górną 
i dolną granicę kondygnacji, jej środek 
oraz linie otworów okiennych.

Elementem charakterystycznym 
budynku jest klatka schodowa zlokali-
zowana w południowo-wschodnim na-
rożniku budynku, założona na wycinku 
koła, o podkreślonym za pomocą ryt-
miki okien spiralnym biegu schodów. 
Na uwagę zasługuje mozaikowa deko-
racja posadzki klatki schodowej z mo-
tywem zachodzącego słońca i kompa-
su, przy tworzeniu której wykorzystano 
relikty wydobyte z ruin Warszawy. We-

wnątrz budynku zachował się czytel-
ny układ funkcjonalno-przestrzenny, 
z wydzieloną częścią mieszkaniową 
i reprezentacyjnym holem wspartym 
na dwóch słupach: pierwszym przy 
stopniach prowadzących do lokali, 
drugim przy klatce schodowej, opra-
cowanych za pomocą drutu owiniętego 
spiralnie wokół filaru.

Kolonia XIII jest przykładem prze-
myślanej kompozycji architektonicznej, 
umiejętnie wpisanej w przestrzeń osie-
dla WSM. Projektanci Barbara i Stani-
sław Brukalscy należeli do współtwór-
ców grupy Praesens, która nawiązywa-
ła do założeń grup Bauhausu i de Stijl. 
Jej celem była standaryzacja rozwiązań 
architektonicznych, uprzemysłowienie 
oraz odejście od tradycyjnych form 
stosowanych w architekturze. Do-
świadczenia te zaowocowały w reali-
zacjach późniejszych, m.in. zabudo-
wie wznoszonej po 1945 r. Unikatowy 
charakter Kolonii XIII polega również 
na zaproponowanym programie funk-
cjonalnym, który pomimo współcze-
snych przekształceń w dalszym cią-
gu stanowi świadectwo zrealizowanej 
i funkcjonującej przez pewien czas idei 
architektury społecznej.

Gospoda pod gruszą
Dwukondygnacyjny, podpiwniczo-

ny budynek użytkowy tzw. Gospoda 
pod gruszą, zaprojektowany na potrze-
by restauracji (obecnie siedziba przed-
szkola), połączony z budynkiem miesz-
kalnym za pomocą łącznika. Dawna 
Gospoda to budynek o rozczłonkowa-
nej bryle, założony na rzucie zbliżo-
nym do odwróconej litery T. Składa 
się z trzech połączonych ze sobą brył 
o różnej wysokości: dwóch, usytuowa-
nych prostopadle do budynku miesz-
kalno-użytkowego, prostokątnych, 
przylegających do siebie budynków 
o dwóch kondygnacjach nadziemnych. 

Dynamikę kompozycji podkreśla opra-
cowanie elewacji za pomocą cegły si-
likatowej oraz tynku, a także zmienna 
artykulacja okien.

Spółdzielczy Dom Handlowy 
Merkury

Dom Handlowy Merkury położo-
ny przy ul. Słowackiego 16/18 po-
wstał wg. projektu Jacka Nowickie-
go w 1964 r. W budynku mieściła 
się, reaktywowana niedawno, kultowa 
kawiarnia Havana. W jej wnętrzach 
zachowała się unikatowa kompozycja 
ceramiczna Krzysztofa Henisza - wpi-
sana do rejestru zabytków ruchomych. 

Spółdzielczy Dom Handlowy Merku-
ry był pierwszym domem handlowym 
na Żoliborzu. Składał się z części 
handlowo-usługowej, gastronomicznej 
i biurowej. Dekoracja w postaci ka-
fli ceramicznych powstała prawdopo-
dobnie podczas wykańczania budynku 
przed rokiem 1964 lub w okresie póź-
niejszym jako uzupełnienie wystroju. 
Ceramika ozdabiała pierwotnie dwie 
klatki schodowe: w części handlowej 
oraz gastronomicznej. Do dnia dzisiej-
szego zachowały się jedynie fragmenty 
mozaiki w przyziemiu – na południo-
wej ścianie przy schodach w dziale 
spożywczym, na ścianach klatki scho-
dowej kawiarni oraz na ścianach przy-
legających do schodów w poziomie 
piwnicy. Mozaika tworzy kompozycję 
abstrakcyjną o indywidualnym wyrazie 
plastycznym. Jest to jedna z nielicz-
nych zachowanych na terenie Warsza-
wy kompozycji autorstwa Krzysztofa 
Henisza – jednego z najwybitniej-
szych powojennych polskich artystów 
(malarz, grafik, witrażysta i ceramik) 
– opisana w literaturze przedmiotu 
i uwzględniona na mapie najlepszych 
realizacji plastycznych Warszawy okre-
su powojennego modernizmu. Kompo-
zycja plastyczna stanowi cenny doku-
ment rozwoju polskiej plastyki i sztuki 
użytkowej z lat 60. XX w.

Osiedle na Kępie Potockiej, 
w tym blok zwany deską
Do ewidencji trafił także budynek 

mieszkalny osiedla Kępa Potocka po-
łożony przy ul. Promyka 5, zrealizo-
wany w 1969 r. Również w 1969 r. 
budynek został laureatem popularnego 
konkursu - Mister Warszawy, w ka-
tegorii budownictwa mieszkalnego. 
Mistery - nagroda architektoniczna 
przyznawana w latach 1959-1980 przez 
„Życie Warszawy” była wyróżnieniem 
dla najwybitniejszych realizacji archi-

tektonicznych ówczesnej Warszawy. 
W uzasadnieniu pokreślono umiejętne 
powiązanie budynku z 18-piętrowymi 
sąsiadującymi wieżowcami, z którymi 
budynek tworzył udany zespół miesz-
kaniowy. Obiekt na 196 mieszkań za-
projektowanych przez Hannę Graff 
i Bogusława Chylińskiego, opierał się 
na osi pn.-pd., z charakterystycznymi 
biegnącymi pasowo balkonami, lokala-
mi usługowo-socjalnymi na poziomie 
parteru i typowym dla modernizmu 
ażurowym dachem nad ostatnią kon-
dygnacją. Jest to jeden z bardziej war-
tościowych przykładów powojennego 
modernizmu na terenie Warszawy.

Kino Tęcza, ul. Suzina 6
Dawne, przedwojenne jeszcze 

kino Świt powstało w budynku by-
łej kotłowni Zakładu Sieci Cieplnej 
Warszawa przy ul. Suzina 6 w latach 
1928 – 1929, wg. projektu architekta 
Brunona Zborowskiego i inżyniera Lu-
dwika Merkela. Zanim powstało kino, 
w budynku działała kotłownia central-
nego ogrzewania, dostarczająca ciepło 
do okolicznych domów Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM). 
Na początku lat 30. XX w. w kotłowni 
zainstalowano nowe, bardziej wydajne 
i zautomatyzowane kotły. Moderniza-
cja kotłowni pozwoliła wygospodaro-
wać wolną przestrzeń budynku na cele 

kulturalno- edukacyjne. Szybko zaada-
ptowano ją na salę widowiskowo-te-
atralną, a następnie na kino Świt, funk-
cjonujące aż do wybuchu powstania 
warszawskiego. Po wojnie kino zostało 
reaktywowane jako kino Tęcza.

Park im. Stefana 
Żeromskiego

Park położony między ulicami Mic-
kiewicza, Krasińskiego, Czarnieckie-
go i Mierosławskiego został założony 
w latach 1925–1932 z inicjatywy To-
warzystwa Przyjaciół Żoliborza, na te-
renach wokół Fortu Sokolnickiego. 

Projektantami parku byli Leon Danie-
lewicz i Stanisław Zadora-Życieński. 
Na skutek działań zbrojnych w 1944 
park został częściowo zniszczony, 
a po zakończeniu wojny odtworzony. 
W latach 2003–2005 przeprowadzona 
została modernizacja założenia. Głów-
ną atrakcją parku jest zlokalizowana 
na skwerze, przy głównym wejściu 
od placu Wilsona, fontanna z rzeźbą 
Dziewczyna z dzbanem autorstwa wy-
bitnego polskiego rzeźbiarza Henryka 
Kuny. Rzeźba szczęśliwie przetrwała II 
wojnę światową i jest jednym z najbar-
dziej znanych symboli dzielnicy Żoli-
borz – jej styropianowa kopia znajduje 
się w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, 
w sali wydziału obsługi mieszkańców.

Park Fosa i Stoki Cytadeli
Park im. Kniewskiego, Hibnera 

i Rutkowskiego położony jest w ob-
rębie ulic Wybrzeże Gdyńskie, Ka-
niowskiej i Krajewskiego wokół mu-
rów Cytadeli, w miejscu dawnej fosy. 
Park powstał po 1945 r. wg projektu 
Zygmunta Stępińskiego i Krystyny 
Onitzchowej. Z uwagi na historyczną 
i militarną lokalizację, w najbliższym 
sąsiedztwie założenia znajdują się za-
bytkowe obiekty forteczne, m.in. dzia-
łobitnie rawelinu, kaponiery i akwe-
dukty. Pierwotnie na terenie parku, przy 
północnym murze Cytadeli znajdowało 

się mauzoleum Władysława Hibnera, 
Władysława Kniewskiego i Henryka 
Rutkowskiego – działaczy komuni-
stycznych rozstrzelanych w tym miej-
scu 21 sierpnia 1925 r. Pomnik przez 
lata ulegał postępującej dewastacji – 
w 2018 r. został ostatecznie rozebrany 
i zdemontowany.

Tereny zielone alei Wojska 
Polskiego i placu Inwalidów

Aleja Wojska Polskiego powstała 
w latach 20. XX w ramach komplek-
sowego założenia, łączącego zieleń 
z architekturą wg. projektu Antonie-
go Jawornickiego - jednego z naj-
wybitniejszych polskich architektów 
zajmujących się projektowaniem 
miast w okresie międzywojennym. 
Od 1923 r. wzdłuż alei zaczęła powsta-
wać luźna i nisko gabarytowa (głów-
nie jednopiętrowa) zabudowa willowa. 
Aleja ciągnie się od ulicy Ludwika 
Mierosławskiego, przez plac Inwa-
lidów, aż do placu Grunwaldzkiego 
i ma dwie jezdnie, po jednym pasie ru-
chu każda, oddzielone od siebie bardzo 
szerokim i charakterystycznym pasem 
zieleni. Przed wojną była to najszersza 
ulica w Warszawie, której szerokość 
mierzyła aż 80 metrów.

W gminnej ewidencji prowadzonej 
przez Biuro Stołecznego Konserwatora 
od 2012 r. znajduje się obecnie blisko 
12 tysięcy wpisów. 

Żoliborskie perełki pod ochroną 
Jesienią ub.r. Stołeczny Konserwator Zabytków wpisał do Gminnej Ewidencji Zabytków m.st. War-
szawy aż 89 nowych miejsc. Wśród tych „perełek” znalazło także 8 pozycji z Żoliborza.
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Praktycznie jedynym, ale naprawdę 
wysokiej klasy. Poza nim zabytkowy 
jest tu tylko drewniany dom przy placu 
Batorego, typowy przykład małomia-
steczkowego budownictwa. Bo z syna-
gogi z połowy XIX w. – w Czerwińsku 
żyła spora społeczność żydowska – po-
została tylko jedna ściana.

A z dwu kirkutów – żydowskich 
cmentarzy, również zniszczonych 
podczas II wojny światowej, Starego 
z XIX w. i Nowego z 1935 r., nie zacho-
wała się żadna macewa. Kościół stanowi 
dominantę miasteczka, główny element 
jego panoramy oglądanej z nurtu Wisły, 
ewentualnie jej lewego brzegu.

Bolesław Krzywousty 
i Władysław Jagiełło 

Była ona jedną z atrakcji (wówczas 
widziałem ją po raz pierwszy w koń-
cu lat 40.) rejsów stateczkami „białej 
floty” między Warszawą i Płockiem. 
Współcześnie można ją z wody zoba-
czyć tylko z kajaków, żaglówek lub 
łodzi. Wisła odgrywała zresztą ważną 
rolę w blisko już 9-wiekowych dzie-
jach osady, później miasteczka, jakie 
powstało koło klasztoru.

Czerwińsk był bowiem miejscem 
obronnym przed najazdami pruskimi, 
jaćwieskimi i litewskimi na szlaku 
handlowym łączącym Pomorze i Ma-

zowsze. Jego budowę zainicjował, we-
dług zachowanych źródeł, pochodzący 
z Mallone w Walonii (obecnie część 
belgijskiego miasta Namur), Aleksan-
der, biskup płocki w latach 1129-1156.

Istotną rolę w powstaniu w tym 
miejscu opactwa kanoników regular-
nych odegrał prawdopodobnie również 
Bolesław Krzywousty (1086-11380). 
Najstarszym źródłem pisanym, w któ-
rym wymieniony został ten klasztor, 
jest bulla papieża Hadriana IV z 1155 
roku, w której potwierdził nadanie 
ziem czerwińskim kanonikom.

Wiadomo, że następnie potwierdził 
to również książę mazowiecki, a póź-
niej także innych księstw i senior Pol-
ski Bolesław Kędzierzawy (1125-1173) 
i jego brat Henryk. Z innych faktów 
historycznych dotyczących Czerwiń-
ska warto wspomnieć, że lipcu 1410 r. 
w jego okolicach przeprawiały się 
po moście łyżwowym polskie wojska 
Jagiełły zmierzające pod Grunwald.

Prawa miejskie na raty 
A także o licznych wizytach 

w klasztorze i miasteczku książąt ma-
zowieckich, biskupów oraz Jagiełły, 
który w 1422 r. wydał w nim ważny dla 
szlachty tzw. przywilej czerwiński. Cie-
kawostką jest, że przyklasztorna osada 
prawa miejskie otrzymywała dwukrot-

nie, nie licząc współczesnej 
nam decyzji. I to w odstę-
pie ponad 200 lat!

Bo część tej osady nale-
żała do biskupów płockich 
i ona stała się miastem już 
w 1373 r. A druga, klasz-
torna, dopiero w 1582 r. 
Wcześniej, bo w 1526 r. 
Czerwińsk, po śmierci 
ostatniego księcia mazo-
wieckiego Janusza III, 
włączony został do Ziem 
Królestwa Polskiego.

Przypomnę, że piękny 
marmurowy nagrobek jego 
oraz zmarłego 2 lata wcze-
śniej brata, ks. Stanisława, 
znajduje się w katedrze 
warszawskiej.

Od XVII w. pątników 
do tutejszego klaszto-

ru przyciągał „cudowny” obraz M.B. 
Czerwińskiej, ale rola opactwa oraz 
miasteczka traciła już wówczas na zna-
czeniu.

Był to rezultat pożarów, powodzi 
oraz szwedzkiego „potopu”. Po nim 
z około tysiąca domów, jakie wcześniej 
stały w miasteczku, ocalała połowa, 
a w końcu XVIII w było ich już tylko 
40. W 1795 r., gdy po III rozbiorze Pol-
ski włączano je do Prus, liczyło ono za-
ledwie 300 mieszkańców. Zaś w okresie 
Księstwa Warszawskiego – 150.

Cenny zabytek romański 
Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. 

miasteczko znalazło się w Królestwie 
Polskim (Kongresówce). Ale 
w 1819 r. kasacji uległ klasz-
tor kanoników regularnych 
św. Augustyna, a w ramach 
represji po Powstaniu Stycz-
niowym 1863 r., władze car-
skie odebrały Czerwińskowi 
w 1870 r. prawa miejskie.

Przywrócone dopie-
ro obecnie. Do budynków 
klasztornych przeniosły się 
na kilkadziesiąt lat norber-
tanki z Płocka, opuściły 
je jednak w roku 1902. Ich 
miejsce zajęli w 1923 r., 
po przeprowadzonej odbu-
dowie i remontach obiek-
tów, salezjanie, którzy mają 
tu swój klasztor nadal.

Najcenniejszą częścią 
tego zespołu architektonicz-
nego jest kościół, podniesio-

ny w 1968 r. przez papieża 
Pawła VI do rangi bazyliki 
mniejszej. Zbudowany zo-
stał w I połowie XII wieku 
z granitu jako trójnawowa 
bazylika, jedna z najwięk-
szych w ówczesnej Europie, 
z dwiema wieżami i należy 
do najcenniejszych zabyt-
ków romańskich w Polsce.

A ściślej romańsko-go-
tycko-barokowych, gdyż 
na przestrzeni już niemal 
9 wieków istnienia prze-
chodził burzliwe losy i był 
kilkakrotnie przebudowy-
wany. Zachowując jednak 
trzon konstrukcyjny i wiele 
pierwotnych elementów.

Jak zmieniała się świątynia 
Zainteresowanych szczegółami od-

syłam do dokładniejszych publikacji 
na ten temat. Wspomnę tylko, że pierw-
szej przebudowy dokonano już w poło-
wie XIII w. wznosząc zakrystię. A po-
ważniejszą po pożarze w 1328 r. już 
w stylu gotyckim. „Gotyzacja” wnę-
trza, z użyciem cegieł, nastąpiła w wie-
kach XV i na początku XVI, zwłaszcza 
za czasów opata Rafała (1470-1502).

M.in. wydłużono wówczas prezbi-
terium i przebudowano fasadę zachod-
nią oraz przebudowano kaplice w ap-
sydach. „Barokizacja” w I połowie 
XVII w. z inicjatywy opata Mikołaja 
Szyszkowskiego (1622-1634) spo-
wodowała kolejne, poważne zmiany 
w wyglądzie nie tylko wnętrza, ale 
i zewnętrzne.

Dobudowanie skarp do fasady za-
chodniej. Remonty i przebudowy w II 
połowie XIX oraz I połowie XX wieku 
wzmocniły m.in. wieże, a w trakcie tej 
drugiej zrekonstruowano wspaniały ro-
mański portal z I polowy XII w, wyko-
nany prawdopodobnie w pracowni wło-
skiego mistrza Wiligema w Modenie.

Odkryto też fragmenty, bardzo rzad-
kich wśród zachowanych, romańskich 
fresków z XIII wieku i przeniesiono 
je na nowe miejsce. Przedstawiają one 
sceny Sądu Ostatecznego. Odsłonięto 
też malowidła gotyckie z XV w. ze sce-
nami ścinania drzew do budowy Arki 
Noego, św. Krzysztofa i 12 apostołów.

Cudowny obraz M. B. 
Czerwińskiej i inne zabytki 

Stanowią one dużą atrakcję, cho-
ciaż największą jest ołtarz główny 
wykonany w Krakowie około roku 
1630. W jego centrum znajduje się 
wspomniany „cudowny” obraz Mat-
ki Boskiej Czerwińskiej namalowany, 
chociaż być może tylko odnowiony, 
w 1612 r. przez Łukasza z Łowicza.

Madonna z Dzieciątkiem posiada 
piękną, srebrną koszulkę oraz złote ko-
rony. Obok niej znajduje się, również 
złota lub złocona, para aniołów, a nad 
nimi słońce i księżyc oraz srebrna go-
łębica. Obraz ten jest odsłaniany, gdyż 
normalnie zakrywa go, odsuwana elek-
trycznie, kurtyna z namalowaną stoją-
cą postacią Madonny z Dzieciątkiem 
w otoczeniu aniołów i klęczącym przed 
nią św. Janem Bosko.

Odbywa się to uroczyście i powoli, 
udało mi się wykonać kilka zdjęć tej 
ceremonii. Dodam, że inny obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, też w srebrnej 
koszulce, złotych koronach, z aniołami, 
słońcem, księżycem i gołębicą, ale już 
bez kurtyny, zajmuje centrum ołtarza 
w jednej z kaplic.

Bardzo efektowna jest, boga-
to dekorowana i złocona, barokowa 
ambona. Jak również ołtarze boczne, 
freski na ścianach i stropie, epitafia 
i dziesiątki obrazów oraz innych de-
koracji we wnętrzu świątyni. Podob-
nie jak kamienne portale zewnętrzne 
i wewnętrzne. Wszystkie one, również 
widoki tego kompleksu architektonicz-
nego z zewnątrz, zasługują na dokładne 
obejrzenie i poznanie.

 
Tekst i zdjęcia Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Czerwińsk nad Wisłą znowu miastem
Po 150 latach przerwy Czerwińsk nad Wisłą od 1 stycznia 2020 r. odzyskał status miasta. To niespełna 
1,1-tysięczne miasteczko położone na prawym brzegu rzeki między Modlinem i Płockiem, szczyci się 
jednym z najcenniejszych na Mazowszu zabytków romańsko-gotyckich: kościołem p.w. Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny z klasztorem zbudowanym przez kanoników regularnych św. Augustyna. 
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–  15  stycznia  uruchomiono  kolej-
ną inicjatywę dla aktywnych seniorów, 
bo  tych w Warszawie mamy mnóstwo. 
Otwieramy  specjalnie  dla  nich  biuro 
karier – powiedział Rafał Trzaskowski, 
prezydent stolicy podczas konferencji 
prasowej w CAM „Nowolipie”. – 
W Warszawie jest bardzo niski stopień 
bezrobocia,  chcemy aby  seniorzy,  któ-
rzy chcą nadal pracować, mogli tu zna-
leźć odpowiednią dla siebie ofertę.

Europejskie statystyki pokazują, że 
w Polsce mamy jeden z najniższych 
wskaźników zatrudnienia osób w wie-
ku emerytalnym wynoszący 46 proc., 
podczas gdy np. w Danii czy Nor-
wegii pracuje ich 70-80 proc. (źródło 
Eurostat). Warszawa jest największym 
rynkiem pracy w Polsce. Miasto podej-
muje działania sprzyjające aktywiza-
cji społecznej oraz integracji seniorów 
z pozostałymi grupami wiekowymi. 
Jednym z ważniejszych zagadnień jest 
aktywizacja zawodowa osób starszych. 
Działalność zawodowa na emeryturze 
pomaga znacznie dłużej zachować sa-
modzielność we wszystkich sferach 
życia. 

– To  kolejny  krok  w  Senioralnej 
Warszawie  dla  wszystkich.  Cieszę  się, 
że  jest  tylu  przedsiębiorców,  który 
przystępują  do  tego  projektu. Musimy 
korzystać  z  doświadczania  osób  star-
szych,  a  jest  ono  ogromne – powie-
działa Aleksandra Śniegocka-Goździk, 
przewodnicząca komisji polityki spo-
łecznej i rodziny Rady Warszawy.

Aktywizacja seniorów i zachęca-
nie ich, aby znów stali się aktywnymi 
uczestnikami rynku pracy, ma też inny 
wymiar. W sytuacji gdy stopa bezrobo-
cia na warszawskim rynku pracy wyno-
si już tylko 1,3 proc. poszukiwanie no-
wych pracowników, także wśród osób, 
które niedawno przeszły na emeryturę 
jest koniecznością. 

Statystyki pokazują w perspektywie 
najbliższych 30 lat znaczny przyrost 
osób w wieku poprodukcyjnym. Tę 
ogólnopolską tendencję widać także 
w Warszawie, gdzie w 2050 r. na mi-
lion osób w wieku produkcyjnym bę-
dzie przypadało 500 tys. emerytów. 

Jednym ze sposobów jest zatrudnianie 
osób starszych.

Zarządzanie wiekiem to dziś dla 
wielu firm konieczność podyktowana 
niekorzystnymi zmianami demogra-
ficznymi. Inwestycja w dojrzałych pra-
cowników oraz przekazywanie wiedzy 
między pokoleniami, są budulcem wie-
lu dobrze funkcjonujących zespołów, 
otwartych na rozwiązania uwzględnia-
jące potrzeby osób w każdym wieku. 
Osoba starsza posiada wiedzę bran-
żową i życiową, którą może wspierać 
młodszych pracowników. Młodsi zaś 
często wspierają starszych w rozwija-
niu kompetencji cyfrowych, są ich 
przewodnikami po świecie nowych 
technologii i rozwiązań. 

W ostatnich latach zmienia się nie 
tylko wizerunek osób starszych jako 
atrakcyjnych dla pracodawcy, ale też 
i obraz zaangażowanego w procesy 
społeczne pracodawcy, świadomie 
kształtującego dobór zróżnicowanej ka-
dry. Aktywizacja i kreowanie możliwo-
ści twórczego oraz zawodowego zaan-
gażowania seniorów to jeden z celów, 
jaki będzie realizowany przez miasto 
w ramach strategii rozwoju Warszawy 
do roku 2030. 

Pierwsze takie miejsce 
w Warszawie

Senioralne Biuro Karier to nowe 
miejsce w Warszawie, w którym oso-
by na emeryturze znajdą oferty pracy 
przygotowane specjalnie dla nich oraz 
uzyskają wsparcie w poszukiwaniu 
i znalezieniu pracy, a pracodawcy wy-
kwalifikowanych kandydatów do za-
trudnienia. 

W Senioralnym Biurze Karier 
(SBK) osoby na emeryturze:
• mogą uzyskać informacje o ofertach 

pracy przygotowanych dla nich;
• uzyskają wsparcie w poszukiwaniu 

i znalezieniu pracy;
• skorzystają z konsultacji z doradcą 

zawodowym, a pracodawcy;
• będą mieli możliwość znalezienia 

wykwalifikowanych, zmotywowa-
nych, doświadczonych kandydatów 
do pracy;

• dzięki inwestycji w dojrzałych 
pracowników i przekazywaniu 
wiedzy między pokoleniami, będą 
mogli budować dobrze funkcjonu-
jące zespoły, otwarte na rozwiąza-
nia uwzględniające potrzeby osób 
w każdym wieku.
Miasto wspierając obie strony daje 

szansę seniorom na dłuższą aktywność 
na rynku pracy i większe zarobki, 
a pracodawcom realne możliwości 
znalezienia doświadczonego pracow-
nika.

Obecnie w bazie SBK są 63 miejsca 
pracy dla seniorów, w tym np. star-
szy inspektor ds. kontroli, mechanik 
aut ciężarowych, pielęgniarka, pra-
cownik ds. obsługi płatników składek 
i ubezpieczonych, stolarz, wykonawca 
przeglądów okresowych obiektów bu-
dowlanych, nauczyciel, dozorca, por-
tier. Liczba miejsc pracy zmienia się 
każdego dnia.

Senioralne Biuro Karier mieści się 
na parterze Centrum Aktywności Mię-
dzypokoleniowej „Nowolipie” przy ul. 
Nowolipie 25b. Ta lokalizacja została 
wybrana nie bez przyczyny. Pozwala 
ona na połączenie działań w obszarze 
aktywności zawodowej osób starszych 
z aktywnością społeczną. Seniorzy 
mogą jednocześnie uzyskać informację 
o możliwości udziału w zajęciach, kur-
sach, spotkaniach skierowanych do se-
niorów i grup międzypokoleniowych, 
bądź zaangażować się z wolontariat 
senioralny. 

Przedstawiciele pracodawców ak-
tywnie włączyli się w działania mia-
sta na rzecz zwiększenia aktywności 
zawodowej seniorów i wykorzystania 
ich potencjału i doświadczenia. Rozwój 
Senioralnego Biura Karier wymaga sta-
łej współpracy z pracodawcami, którzy 
będą zasilać SBK ofertami pracy skie-
rowanymi do tej grupy.

Wolę współpracy zadeklarowała: 
Francuska-Polska Izba Gospodarcza, 
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-
-Handlowa, Przedsiębiorcy Mazowsza. 
Deklarują oni podjęcie działań na rzecz 
pozyskiwania kandydatów w wieku 
emerytalnym.

Senior aktywny na emeryturze
W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” działa Senioralne Biuro Karier.  Jest odpo-
wiedzią na potrzeby firm poszukujących pracowników, jak i samych osób starszych, które chcą powrócić 
do aktywności zawodowej, wykorzystując swoje doświadczenie i potencjał gromadzone przez całe zawo-
dowe życie.

Grypa w natarciu 

Szczyt sezonu

Pandemia grypy występuje w wyni-
ku tak zwanego skoku antygenowego, 
wtedy gdy zaczyna rozwijać się zupełnie 
nowy typ wirusa grypy, przeciw któremu 
system układu odpornościowego u ludzi 
nie wypracował jeszcze barier ochro-
ny. W powstaniu wirusa pandemicznego 
grypy zawsze biorą udział szczepy zwie-
rzęcych wirusów grypy. Oznacza to, że 
wirus ptasiej grypy w sezonie zachoro-
wań u ludzi może połączyć się z ludzkim 
wirusem w organizmie zwierzęcym świni 
co doprowadza do powstania nowego 
wirusa pandemicznego.

W tym sezonie na grypę i choroby 
grypopodobne zachorowało już blisko 
1,8 mln osób, hospitalizacji wymaga-
ło ponad 4 tys. z nich. Szczepienia 
przeciw grypie są najskuteczniejszą 
i najbezpieczniejszą metodą zapobie-
gania zakażeniom grypy. Wirus grypy 
bardzo często mutuje, dlatego każde-
go roku wytwarzana jest nowa szcze-
pionka, która ma za zadanie chronić 
organizm. Szczepionka „ucząc” orga-
nizm walczyć z wirusem wzmacnia 
układ odpornościowy. Skuteczność 
szczepień u zdrowych osób poniżej 65 
roku życia sięga 70-89%. Czy można 
się jeszcze się zaszczepić? Jak najbar-
dziej, bo w praktyce szczyt zachorowań 
w Polsce przypada na styczeń – ma-
rzec. Szczepionki są nadal dostępne 
w aptekach i posiadają 50% refundacji 

dla pacjentów powyżej 65 roku życia.
- Zawsze należy pamiętać o wy-

konaniu szczepienia przeciwko grypie 
sezonowej przed sezonem grypowym 
lub w trakcie jego trwania, co zmini-
malizuje ryzyko zakażenia się wirusami 
grypy i uchroni przed wystąpieniem 
groźnych powikłań choroby. Nie jest 
jeszcze za późno, aby wykonać szcze-
pienie nawet w styczniu. Odporność 
zyskujemy już po tygodniu– tłumaczy 
prof. dr hab. med. Adam Antczak, prze-
wodniczący Rady Naukowej Ogólno-
polskiego Programu Zwalczania Grypy.

Zachorowanie na grypę wiąże się 
z ryzykiem wystąpienia różnego rodza-
ju powikłań, które potrafią być bardzo 
niebezpieczne. Do najczęstszych nale-
żą: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, 
zapalenie mięśnia sercowego oraz nie-
wydolność oddechowa. Istnieje rów-
nież ryzyko powikłań neurologicznych: 
zapalenie mózgu oraz zapalenie opon 
mózgowych, których następstwa mogą 
być nieodwracalne. Mimo to grypa jest 
ciągle lekceważona przez społeczeń-
stwo.

Eksperci z Ogólnopolskiego Pro-
gramu Zwalczania Grypy przypomi-
nają, że szczepienia najskuteczniej 
chronią przed wirusami grypy, ale rów-
nież zmniejszają liczbę kosztownych 
hospitalizacji, szczególnie wśród osób 
starszych.

 

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!

– Wspierajmy koty, których domem 
jest  ulica,  aby  w  mroźne  dni  mogły 
schronić się w cieple i bezpiecznie napić 
się  wody.  Prosimy  zarządców  budyn-
ków,  administratorów  nieruchomości, 
jak również wszystkich warszawiaków, 
by  umożliwili  zwierzętom  swobodny 
dostęp  do  pomieszczeń  piwnicznych 
– mówi Justyna Glusman, dyrektorka 
koordynatorka ds. zrównoważonego 
rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Koty wolno żyjące w naturalny spo-
sób zapobiegają występowaniu gryzoni 
w budynkach. Ich schronieniem przez 
cały rok, szczególnie cennym w je-
sienno-zimowym okresie, są piwnice. 
Mieszkańcy mogą wydzielić dla zwie-
rząt nieużywane pomieszczenie piw-
niczne, w którym będą miały dostęp 
do czystej wody i jedzenia.

Miasto troszczy się o koty wolno 
żyjące przez cały rok – dokarmia, fi-
nansuje ich leczenie, a także udziela 
dotacji organizacjom pozarządowym 
na ochronę zwierząt. W stolicy żyje 
blisko 30 tys. zarejestrowanych kotów 
wolno żyjących. W dwóch ostatnich 
latach Warszawa zakupiła blisko 460 
tys. kg karmy suchej i mokrej, którą 

dzielnicowe urzędy przekazały spo-
łecznym opiekunom zwierząt.

Ptasia stołówka
Podczas mrozów warszawiacy 

mogą pomóc ptakom przetrwać zimo-
we miesiące. Podawana karma powinna 
być czysta, sucha i wydawana w ogra-
niczonej ilości, aby nie zamarzła. 

Ptaki, które szukają pożywienia 
na podwórkach i w parkach, najchęt-
niej zjadają łuskane ziarno słonecz-
nika. Są to m.in. sikory, kowaliki, 
dzięcioły, dzwońce, szczygły, wróble, 
trznadle, mazurki, gołębie, kawki 
i gawrony. Kosy i kwiczoły żywią 
się też jabłkami oraz zostawionymi 
na gałązkach krzaków owocami. Go-
łębie, wrony, gawrony i kawki można 
dokarmiać pszenicą lub kaszą (z wy-
jątkiem prażonej kaszy gryczanej). 
Ptaki krukowate są smakoszami 
orzechów włoskich. Z kolei łabędzie 
i kaczki najchętniej jedzą ziarna zbóż, 
np. pszenicę i mieloną kukurydzę, 
a także surowe lub gotowane, drobno 
pokrojone warzywa. Mieszanki te nie 
powinny być wrzucane do wody, tylko 
pozostawiane na brzegu zbiornika. 

Ważne, by jedzenie nie zawierało 
soli, ponieważ jest ona bardzo szko-
dliwa dla zwierząt. Ptakom, w trakcie 
mrozów, trudno jest też ugasić pragnie-
nie i czyścić pióra. Mieszkańcy mogą 
im pomóc wystawiając miski z czystą 
wodą.

Miłośnicy skrzydlatych zwierząt 
dbają o karmniki na bieżąco usuwając 
zaległe, zgniłe resztki i odchody. Dla 
bezpieczeństwa pokarm podają w za-
cisznym miejscu, oddalonym od kotów 
i innych drapieżników, blisko krzewu 
bądź niskiego drzewa.

Dokarmianie skrzydlatych zwierząt 
w Warszawie rozpoczyna się wraz z na-
dejściem ujemnych temperatur bądź 
śniegu. Szczegóły można znaleźć w za-
kładce zwierzęta w mieście.

Zgodnie ze Światową Deklaracją 
Praw Zwierząt wszystkie zwierzęta 
rodzą się równe wobec życia i mają te 
same prawa do egzystencji. 

Polska ustawa O ochronie zwie-
rząt nakazuje humanitarnie trak-
tować wszystkie ryby, płazy, gady, 
ptaki i ssaki. Informacje o miejskich 
zwierzętach dostępne są na zielona.
um.warszawa.pl.

Pomóżmy zwierzakom przetrwać 
Zachęcamy warszawianki i warszawiaków do pomocy kotom żyjącym na wolności i ptakom w przetrwa-
niu zimy. Niskie temperatury i brak pokarmu nie sprzyjają zwierzętom. Czworonogi potrzebują schro-
nienia w piwnicach, a skrzydlaci przyjaciele świeżej wody i ziaren podczas mrozów.

Ostatnio w Polsce zaczęły pojawiać się ogniska ptasiej grypy, która dotyczy głównie 
zwierząt. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wirus grypy ptaków może zmienić 
swoje cechy i jest zagrożeniem dla życia człowieka. Jak podkreśla Główny Inspekto-
rat Sanitarny wirus grypy, który ostatnio zaatakował stada drobiu hodowlanego jest 
wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. Przed nami jednak szczyt 
sezonu zachorowań na grypę, która może dotknąć każdego z nas. Dlatego eksperci 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zalecają szczepienia przeciw grypie, 
by mieć pewność, że unikniemy ryzyka zachorowania. 
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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
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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 lutym:
•  2 lutego (niedziela) godz. 18.00 – 

„O miłości najpiękniej” – koncert 
sekcji śpiewu musicalowego i piosen-
ki autorskiej. Bezpłatne wejściówki 
do odbioru od 27.01

•  5 lutego (środa) godz. 18.00 – Spotka-
nie z podróżnikami Anną i Marcinem 
Szymczakami „Po obu stronach gór 
skalistych USA i Kanady”. Wstęp 
wolny

•  7 lutego (piątek) godz. 18.00 – Otwar-
cie wystawy „Pastelowe kreacje” – 
malarstwo Zofii Gierych i Jerzego 
Malinowskiego. Wystawa czynna 
do 29.02. Wstęp wolny

•  8 lutego (sobota) godz. 15.00 – 
„To co najpiękniejsze…miłość, ra-
dość i nadzieja opowiedziane muzyką 
i poezją”. Wstęp wolny

•  9 lutego (niedziela) godz. 12.30 – 
Dwie Godziny dla Rodziny – spek-
takl naukowy „Cyrk Einsteina”, Mały 
Teatrzyk. Bilety 10 zł, przedsprzedaż 
od 04.02.

•  9 lutego (niedziela) godz. 18.00 – 
Spektakl „Miłosne dialogi”, Teatr Wa-
riacja. Teksty Stefanii Grodzieńskiej, 
Juliana Tuwima, anonimy i muzyka 
z lat 50-tych. Bezpłatne wejściówki 
do odbioru od 3.02

•  14 lutego (piątek) godz. 19.00 – 
Wieczór Walentynkowy „On i ona”. 
Bilety 30 zł, przedsprzedaż od 5.02

•  15 lutego (sobota) godz. 16.00 – 
Potańcówka na Goldoniego. Zabawę 
poprowadzi Darek Osubka. Bilety 20 
zł, przedsprzedaż od 11.02

•  16 lutego (niedziela) godz. 12.30 
– Podróżniczek „Sekrety dżungli”. 
Zapraszamy na wędrówkę wśród gi-
gantycznych roślin, rozhuśtanych lian 
i bajkowych wodospadów. Bilety 10 
zł, przedsprzedaż od 11.02

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w lutym:
•  4 lutego (wtorek) godz. 17.00 – Spo-

tkanie podróżnicze o Chinach z po-
etką Izabelą Skolimowską – Wypo-
życzalnia dla Dorosłych, Młodzieży 
i Dzieci nr 111 ul. Mickiewicza 65 

•  7 lutego (piątek) w godz. 16.00 – 
18.30 – Warsztaty plastyczne podczas 
których stworzymy „Skarpetkowe 
bałwanki”. Zapewniamy niezbędne 
materiały dla osób uczestniczących 
w zajęciach – Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr XV ul. Broniewskie-
go 9a

•  7 lutego (piątek) w godz. 18.30 – 
20.00 – „Kawiarenka językowa 
„ – raz w miesiącu spotykamy się 
przy kawie i rozmawiamy w trzech 
językach o9bcych: angielskim, fran-
cuskim, niemieckim – Miejsce Ak-
tywności Lokalnej przy Czytelni pod 
Sowami ul. gen. Zajączka 8

•  14 lutego (piątek) w godzinach otwar-
cia Biblioteki – Walentynki w biblio-
tece – „Randka w ciemno z książką” 
– zabawa, podczas której czytelnicy 
losują książki niespodzianki – Wypo-
życzalnia dla Dorosłych, Młodzieży 
i Dzieci ul. Mickiewicza 65 

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

Horoskop
od 26 stycznia do 22 lutego 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Przed Tobą korzystny czas 
–  praktycznie  we  wszyst-
kich  dziedzinach  mo-

żesz  wiele  osiągnąć.  Zastanów  się, 
na  czym  Ci  najbardziej  zależy  i  za-
cznij  działać  –  nie  zwlekaj!  Posta-
raj się również osiągnąć równowagę 
w  relacji  z  partnerem  –  nie  zawsze 
musisz  być  najmądrzejszy  i  niezwy-
ciężony. Zdrowie – bez zarzutu. 

RYBY (19 II – 20 III)
W pracy zaskoczy Cię sta-
bilizacja,  na  którą  już  nie 
widziałaś  żadnej  szansy. 

Los Ci sprzyja, więc korzystaj z oka-
zji.  Ważne  byś  się  nadal  rozwijała, 
pracowała nad sobą – wysiłek przy-
niesie niezwykłe efekty. W uczuciach 
także poprawa – sytuacja będzie po-
woli  zmierzać w  oczekiwanym przez 
Ciebie kierunku. 

BARAN (21 III – 20 IV) 
Nastaw  się na  trudne dni. 
Działanie będzie Ci utrud-
niać  złe  samopoczucie. 

Wszystko  będzie  Cię  denerwować, 
więc  będziesz  agresywny,  niecierpli-
wy  i  skupiony  na  sobie.  Postaraj 
się  panować  nad  sobą  i  przeczekaj. 
Pomocna  może  być  koncentracja 
na  zadaniach  i  celach,  które  chcesz 
osiągnąć.

BYK (21 IV – 21 V) 
Najbliższe  tygodnie  będą 
sprzyjały  sprawom  finan-

sowym.  Spodziewaj  się  przypływu 
gotówki. Jeśli prowadzisz jakieś dzia-
łania związane z dużymi pieniędzmi, 
też  możesz  liczyć  na  to,  że  wkrótce 
zakończą  się  pozytywnie.  Jeśli  masz 
je w planach – nie zwlekaj. Twój do-
bry humor poprawi relacje z bliskimi 
i współpracownikami. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Będziesz  czuł  się  znako-
micie  i  kipiał  energią.  Nie 
zmarnuj  takiego  potencja-

łu. Możesz się zabrać za wszelkie za-
ległe ciężkie prace fizyczne, ale rów-
nież wiele innych spraw. Z łatwością 
poradzisz  sobie  ze wszystkim.  I  taka 
aktywność będzie Ci sprawiała wiel-
ką przyjemność. W nagrodę zafunduj 
sobie krótki urlop. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Masz  już  dosyć,  ale  nie-
stety to nie koniec trudno-
ści.  Żeby  przetrwać  cięż-

kie  czasy,  musisz  zadbać  o  siebie, 
swoje  zdrowie  i  stan  nerwów.  Bądź 
dla siebie dobry, staraj się odpocząć 
i  zregenerować  siły.  Unikaj  zmian, 
konfliktów i wszystkiego, co jest ryzy-
kowne. Twój stan może spowodować, 
że popełnisz poważne błędy. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Jeśli  jesteś  głodny  sukce-
sów  zawodowych,  to  los 
właśnie  zamierza  spełnić 

Twoje marzenia. Nie myśl jednak, że 
zadziała  jakaś  czarodziejska  różdż-
ka. Musisz skoncentrować się na celu 
i  zwiększyć  wysiłki.  Spodziewaj  się 
jednak  spektakularnych  sukcesów. 
Zdrowie – w normie, a sprawy uczu-
ciowe na razie muszą zejść na drugi 
plan. 

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
W  lutym  przybędzie  Ci  sił 
i  chęci  do  działania.  Zy-
skasz  pewność,  że  jesteś 
na właściwej ścieżce życia. 

Zabierz  się  za  zaniedbane  i  trudne 
sprawy,  które  odkładałaś  na  później 
–  teraz  przeprowadzisz  je  z  łatwo-
ścią. Bardzo realne jest, że otrzymasz 
propozycję  pracy.  Skorzystaj  z  niej, 
przyniesie  Ci  poprawę  sytuacji  ma-
terialnej. 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Przed  Tobą  dość  niebez-
pieczny  czas.  Będziesz  się 
cieszyć  dobrym  samopo-

czuciem i nadmiarem energii. Musisz 
jednak postępować bardzo rozsądnie 
i  rozważnie.  Każda  lekkomyślność 
może  spowodować  poważne  kłopo-
ty  i  długotrwałe  skutki.  Nie  możesz 
liczyć,  że  cokolwiek  Ci  się  upiecze 
– szczęście teraz jest z kimś innym. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Bardzo tego nie lubisz, ale 
w  najbliższym  czasie  po-

winieneś bardzo uważać w sprawach 
finansowych. Kontroluj wydatki i po-
staraj się ograniczyć niezaplanowane 
zakupy. W uczuciach możliwe gorące 
chwile  (w  związkach)  lub  burzliwy 
romans  (dla  samotnych).  Zadbaj 
o zdrowie: zrób zaległe badania i od-
wiedź lekarza. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Jeśli  marzysz  o  świętym 
spokoju,  to  najbliższe  dni 
Cię  rozczarują,  Wiele  bę-

dzie się działo, zwłaszcza zawodowo, 
ale  i  w  życiu  towarzyskim.  Będziesz 
musiał  się  zająć  wieloma  sprawa-
mi,  także  takimi,  których nie mogłeś 
zakończyć od lat. Na szczęście zdro-
wie  będzie Ci  dopisywać  i  podołasz 
wszystkim wyzwaniom. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
Przed  Tobą  sprzyjające 
dni.  Los  będzie  Cię  roz-
pieszczać  nowymi  propo-

zycjami  i możliwościami  zawodowy-
mi  i  większą  gotówką,  dzięki  której 
będziesz  mógł  poszaleć.  Sprawiając 
sobie  przyjemności,  nie  zapominaj 
o  sprawach  istotnych  i  część  fun-
duszy  zainwestuj  –  trafi  się  okazja. 
W uczuciach – gorące chwile i nowe 
podboje.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) powoduje choroby; 7) ukochana Gustawa w komedii A. Fredry „Śluby 
panieńskie”; 8) filet rulonik ze śledzia; 9) araukaria; 10) niewolnica Leoncia Gomeza; 
12) niecne usiłowania; 14) dawniej wielka beczka; 16) przyrząd do czyszczenia broni 
palnej; 19) napój alkoholowy podobny do koniaku, otrzymywany ze sfermentowanych 
winogron; 21) ilość substancji organizmów żywych; 22) gangster z Chicago; 23) dol-
nośląskie miasto z zabytkową akademią rycerską.

Pionowo: 1) rzymskie boginie przeznaczenia; 2) znak w postaci poziomego wężyka; 
3) biegły w mapach; 4) osoby z naszego grona; 5) młody byczek; 6) obszar zasilający 
morze; 11) kolor krwi; 13) nierozpuszczalne białko fibrylarne; 15) aktorska specjali-
zacja; 17) górnicze miasto portowe na Honsiu (Japonia); 18) suknia popa; 20) drugi 
syn Adama.
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