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Operacja „Kutschera”, przeprowa-
dzona 1 lutego 1944 roku, była naj-
ważniejszą, zakończoną sukcesem ak-
cją bojową, wymierzoną w wysokiego 
funkcjonariusza niemieckiego aparatu 
terroru. Przeprowadzona została przez 
Armię Krajową w czasie II wojny 

światowej na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa.

Do akcji doszło w Al. Ujazdow-
skich w Warszawie, niedaleko domu 
kata i siedziby Gestapo. Wzięło w niej 
udział 12 osób, dowódcą był Bronisław 
Pietraszewicz „Lot”. W wyniku akcji 

śmierć poniosło czterech jej uczest-
ników. Gęsicki „Juno” i Sott „Sokół” 
otoczeni przez Niemców na moście 
Kierbedzia w czasie odprowadzania sa-
mochodu do garażu, skoczyli do Wisły 
ginąc w jej nurtach. Ciężko ranni Pietra-
szewicz „Lot” i Senger „Cichy” zmarli 
kilka dni po zamachu. Straty niemieckie 
wyniosły 5 zabitych i 9 rannych.

Pierwszą, nieudaną próbę przepro-
wadzenia akcji podjęto 28 stycznia 
1944 r. Oddział „Lota”, rozstawiony 
na stanowiskach w Alejach Ujazdow-
skich, nie doczekał się jednak przejaz-
du Kutschery. Następną - zakończoną 
sukcesem - wyznaczono na 1 lutego. 

Oceniając akcję Kedywu z 1 lutego 
1944 r. prof. Davis pisał: „Pod wzglę-
dem planowania i brawury zamach 
na SS-Brigadefuhrera Franza Kutsche-
rę niewątpliwie nie ustępuje w niczym 
bardziej znanemu zamachowi na Re-
inharda Heydricha, który półtora roku 
wcześniej przeprowadzono w Pradze”.

Sobotnie uroczystości pod tablicą 
pamiątkową, zorganizowane zostały 
przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz Społeczny Ko-
mitet Opieki nad Grobami Poległych 
Żołnierzy Batalionu „Zośka”, depozy-
tariusza tradycji i sztandaru Batalionu 
„Parasol”.

Bielańscy zawodnicy pod koniec 
ubiegłego roku zdobyli tytuły wicemi-
strzów świata – Michał Bławdziewicz 
w kickboxingu na zawodach w Saraje-
wie, a Maciej Mazur w karate kontak-
towym na zawodach w Tokio. Dodat-
kowo Mazur na początku lutego zdobył 
tytuł Najpopularniejszego Sportowca 
Warszawy. Dla obu zawodników kolej-
ne mistrzowskie tytuły to ukoronowa-
nie wielkiego wysiłku i pracy, na którą 
stać tylko nielicznych.

Mazur do finału trafił po stoczeniu 
siedmiu pojedynków. W finale starł 
się z aktualnym mistrzem świata Yuiji 
Shimamoto. – Walka była niezwykle 
zacięta. Obaj zawodnicy pokazali nie-
samowity hart ducha, a wypełniona 
po brzegi hala, w tym spora grupa ki-
biców z Polsk,i przeżywała niebywałe 
emocje. Po trzech minutach sędziowie 

wskazali zwycięzcę. Tytuł mistrza świa-
ta pozostał w Japonii. Dla Polski i dla 
naszego klubu to niesamowity sukces – 
powiedział trener Mariusz Mazur.

Jak dodał, dla Polski to pierwszy 
historyczny sukces, a bielański zawod-
nik dołączył do elitarnego grona kara-
teków. MŚ odbywają się nieprzerwanie 
od 1975 r., wygrywa tylko jeden bez 
względu na wagę i wzrost, nagradza-
nych jest 8 zawodników.

Z kolei Bławdziewiczowi drogę 
do finału utorowały zdecydowane zwy-
cięstwa z zawodnikami z Chorwacji 
i Turcji. W finale pokonał go brązowy 
medalista Mistrzostw Europy z 2018 r. 
Ukrainiec Roman Holovatiuk. Pod ko-
niec lutego zawodnik z Bielan startu-
je w Pucharze Świata w Bratysławie, 
a w połowie marca na Mistrzostwach 
Polski w Płocku.

Na Żoliborzu

Rocznica Akcji Bojowej „Kutschera”

Na Bielanach

Mistrzowie w ratuszu

W sobotę, 1 lutego, zarząd dzielnicy Żoliborz w osobach: burmistrz Paweł Michalec oraz zastępca bur-
mistrza Renata Kozłowska, uczestniczyli w uroczystości uczczenia pamięci 76. rocznicy Akcji Bojowej 
„Kutschera”. Złożyli oni kwiaty i oddali honory pod tablicą na budynku przy ul. Słowackiego 38/46, 
która upamiętnia mieszkającego tam Bronisława Pietraszewicza ps. „Lot” - dowódcę akcji i pierwszego 
wykonawcę wyroku na Franzu Kutscherze dowódcy SS i policji dystryktu warszawskiego.

b Stok nie jest dla bałwanów b Dżungla na Wawrzyszewie b Więcej na: www.nasza-gazeta.pl b 

Maciej Mazur z Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate i Michał 
Bławdziewicz z Palestry Warszawa spotkali się z burmistrzem dziel-
nicy Bielany Grzegorzem Pietruczukiem. W trakcie rozmowy spor-
towcy zdradzili swoje plany na 2020 rok. 
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Mieszkańcy mogą do niego wrzu-
cać plastikowe i szklane butelki po na-
pojach oraz puszki. W zamian otrzymu-
ją ECO-punkty wymienne na nagrody 
– m.in. zniżki na kawę, bilety do kina, 
teatru, parku trampolin, prenumeratę 
czasopism, jak również kosmetyki na-
turalne.

Pilotażowy projekt m.st. Warszawy, 
firmy Coca-Cola i Fundacji Nasza Zie-
mia zdobył serca warszawiaków. Teraz 
mieszkańcy mogą korzystać z dziesię-
ciu maszyn: do recyklomatów wrzuca 
się niezgniecione plastikowe i szklane 
butelki po napojach oraz aluminiowe 

puszki. Wystarczy uruchomić aplika-
cję mobilną ECO-Portfel na smartfonie 
(dostępna w Google Play i App Store), 
zeskanować swój indywidualny kod 
na maszynie i wrzucać pojedynczo 
opakowania, a na koncie pojawią się 
ECO-punkty. Mieszkańcy mogą je wy-
mienić na zniżki dostępne w ofercie. 
System informatyczny recyklomatów 
jest ekologiczny - urządzenia nie wy-
magają drukowania paragonów ani 
posiadania kart. W aplikacji warsza-
wianki i warszawiacy mogą sprawdzić 
mapę recyklomatów z trasą dojazdu 
do najbliższego punktu zbiórki oraz zo-

baczyć poziomy napełnienia 
wybranej maszyny. O wyglą-
dzie nowych urządzeń decy-
dowali sami mieszkańcy – 
w głosowaniu wybrali widok 
na Wisłę.

Dotychczas warszawia-
cy mogli otrzymać rabat 
na kawę w Costa Coffee, 
tańszy bilet do sieci Multi-
kino, Teatru Dramatyczne-
go oraz zniżki na spektakle 
i imprezy w Teatrze Capitol. 
Od nowego sezonu w ofercie 
są także wejściówki do par-
ku trampolin Jump World, 
rabaty na kosmetyki natu-
ralne i organiczne w skle-
pie BioOrganika oraz kody 
zniżkowe na prenumeratę 
wydawnictwa National Geo-
graphic. Pula nagród będzie 
poszerzana.

Butelkomat
Oprócz recyklomatu na terenie 

dzielnicy mamy maszynę skupującą 
plastikowe butelki tzw. butelkomat, 
który zlokalizowany jest przy cen-
trum sportowym przy ulicy Lindego 
na Bielanach. To pierwszy butelkomat 
na terenie dzielnicy, który stanął z ini-
cjatywy klubu radnych „Razem dla 
Bielan”.

Maszyna stoi przy wejściu głów-
nym centrum sportowego. Jej obsługa 
jest bardzo prosta. Pusta butelka, którą 
chcemy oddać może mieć maksymal-
ną pojemność dwóch litrów oraz musi 
posiadać kod kreskowy. Opakowanie 
wrzucamy kodem kreskowym do góry. 
Urządzenie ma wczytane ponad 13 ty-
sięcy kodów. Jeśli butelkomat nie bę-
dzie chciał przyjąć opakowania, należy 
je zostawić w szatni centrum sportowe-
go. Firma obsługująca maszynę zapro-
gramuje brakujący kod.

Miejskie punkty 
elektroodpadów

W trzech punktach na terenie Bie-
lan stanęły pierwsze w stolicy ogólno-
dostępne miejskie punkty elektroodpa-
dów. Urządzenie składa się z siedmiu 
tub, do których wrzucamy zużyte płyty 
CD/DVD, tonery, telefony, ładowar-
ki, baterie i żarówki. Miejskie punktu 
elektroodpadów znajdują się:
• przed bielańskim urzędem, przy uli-

cy Żeromskiego 29,
• przy stacji metra Słodowiec,
• przy stacji metra Młociny.

Na Bielanach

Recyklomat już działa!

W 76. rocznicę śmierci Hanki Cza-
ki „Heleny” przedstawiciele zarządu 
i rady dzielnicy Żoliborz złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą tragiczną 
śmierć bohaterki, która swym krótkim 
życiem zaskarbiła sobie podziw i zbio-
rową pamięć. 

11 lutego 1944 o świcie w ruinach 
warszawskiego getta została stracona 
Hanka Czaki. Wraz z nią rozstrze-
lano 35 kobiet. Ta dwudziestodwu-
letnia żoliborzanka, patronka jednej 
z ulic w naszej dzielnicy, należała 
do pierwszego pokolenia Polski nie-
podległej, które przeszło do historii, 
jako pokolenie Kolumbów. Postawy 
przez nas odbierane jako postawy 
herosów, były dla nich czymś natu-
ralnym, oczywistym. Oni nie mieli 
poczucia niezwykłości czy nadzwy-
czajności. Dla nich ponad wszystko 
dominowało poczucie obowiązku, 
solidarności grupowej i wiara w sens 
tego co robią.

Hanka Czaki mieszkała na Żoli-
borzu w nieistniejącym już dziś domu 
przy ul. Słowackiego 35/43. Uczęsz-
czała do Gimnazjum i Liceum im. 
Aleksandry Piłsudskiej (1935–1940), 
pełniła funkcję przewodniczącej samo-
rządu i przybocznej w 8. Warszawskiej 
Żeńskiej Drużynie Harcerek. Była uro-
dzoną liderką, obdarzoną przez naturę 
charyzmą i talentem organizacyjnym 
oraz silnie rozwiniętym instynktem spo-
łecznym. Udział w konspiracji był na-
turalną konsekwencją tych przymiotów. 
Była łączniczką i sekretarką kierownika 
Wydziału Informacji w Biurze Infor-
macji i Propagandy Komendy Głów-
nej Armii Krajowej. 5 stycznia 1944 
roku została przypadkowo aresztowana 
podczas przenoszenia konspiracyjnej 
poczty. W tym samym dniu podczas 
nalotu na mieszkanie rodziny Czakich 
gestapowcy aresztowali rodziców Hanki  
i 11 uczestników zajęć tajnego naucza-
nia. Wszyscy ponieśli śmierć.  

Hanka Czaki „Helena” 

Trwają jeszcze ferie zimowe. Zanim 
zapomnimy o zimowym wypoczyn-
ku zachęcamy wszystkich do wzięcia 
udziału w konkursie plastyczno-filmo-
wym na zilustrowanie Dekalogu Reguł 
Międzynarodowej Federacji Narciar-
skiej FIS pn. „Stok nie jest dla bał-
wanów”. 

Konkurs adresowany jest do dzieci 
i młodzieży. 

Organizatorem konkursu jest Biu-
ro Prewencji Komendy Głównej Po-
licji, a partnerami są: Stowarzyszenie 
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa 
Polskiego Związku Narciarstwa, Polski 
Związek Narciarski oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział 
prace wykonane indywidualnie lub 

zespołowo (maksymalnie do 3 osób) 
w dwóch kategoriach wiekowych:
• kat. I – wiek: 5-10 lat,
• kat. II – wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest nadesłanie do 3 marca 
2020 r. pracy konkursowej na rysunek, 
plakat lub spot filmowy i przesłanie 
jej na adres Biura Prewencji Komen-
dy Głównej Policji wraz z wypełnioną 
kartą zgłoszenia podpisaną przez opie-
kuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
do 10 marca 2020 r.

Zapraszamy do udziału. Na laure-
atów czekają atrakcyjne nagrody. 

KRP V

Jest gotowy projekt zmian orga-
nizacji ruchu w rejonie Galerii 
Młociny, zatwierdzony przez Biu-
ro polityki mobilności i transpor-
tu. Jego wdrożeniem – jeszcze 
w tym roku – zajmie się właściciel 
galerii.

Jakie nastąpią zmiany? Co nowego 
powstanie?
• budowa drogi rowerowej (około 

480 m)
• budowa chodnika
• wyznaczenie czterech nowych 

przejść dla pieszych
• przeniesienie (bliżej al. gen. Marii 

Wittek) aktualnie funkcjonującego 
przejścia dla pieszych na wysokości 
wejścia głównego do galerii

• budowa nowej sygnalizacji świetl-
nej na dwóch przejściach

• przeprojektowanie istniejącej sy-

gnalizacji na czterech przejściach 
i dostawienie tam nowych sygnali-
zatorów.
Koszt prac to około 3 mln zł 

i w całości pokryje je właściciel gale-

rii. Uzgodnienia w sprawie udało się 
wypracować z Włodzimierzem Piąt-
kowskim – zastępcą burmistrza Bielan 
w trakcie roboczych spotkań z właści-
cielami galerii, Biurem polityki mobil-
ności i transportu oraz Zarządem Dróg 
Miejskich.

 W Szkole Podstawowej nr 247 
przy ul. Wrzeciono 9 otwarto no-
woczesną pracownię kompute-
rową. Projekt został zrealizowa-
ny ze środków Urzędu Dzielnicy 
Bielany oraz Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Uczniowie mają do dyspozycji kil-
kanaście stanowisk komputerowych, 
urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę 
3D oraz roboty edukacyjne, dzięki 
którym uczniowie nauczą się podstaw 
programowania.

Policyjny konkurs plastyczno-filmowy

Stok nie jest dla bałwanów

Nowoczesna pracownia na Wrzecionie

Zmiana organizacji ruchu 



Ornitolog prof. Maciej Luniak 
powiedział kiedyś, że „ptaki, 
obok drzew i kwiatów, są naj-
bardziej zauważalnym pięknem 
żywej przyrody wokół nas”. 
Na Bielanach, urzędnicy wiedzą 
o tym doskonale.

Na osiedlu Ruda, na ośmiu bu-
dynkach mieszkalnych zakończył się 
montaż 200 skrzynek lęgowych dla 
jerzyków. - Dodatkowo 100 skrzynek 
pojawiło się m.in. przy Stawach Brust-
mana, Stawach Kellera i w bielańskiej 
części Kępy Potockiej – mówi Grze-
gorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy 
Bielany. Zadanie zrealizowano w ra-
mach budżetu obywatelskiego.

Kontrole dotychczas zamontowa-
nych ptasich wież i budek lęgowych, 
prowadzone przez ornitologów z war-

szawskiego Towarzystwa Przyrodni-
czego „Bocian”, Mariusza Grzeniew-
skiego i Adama Tarłowskieg, wyka-
zały do lipca tego roku obecność 
łącznie 135 gniazd ptaków w tym 56 
gniazd mazurków, 62 gniazda szpa-
ków i 17 gniazd jerzyków.

Trwają ostatnie uzgodnienia 
projektowe placu zabaw przy 
Stawach Brustmana. Za dwa 
miliony złotych (300 tys. zł. do-
kłada Warszawska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa) powstanie plac 
stylizowany na dżunglę.

– Będzie dużo elementów do wspi-
nania, zjeżdżalnie, huśtawki, oraz 
zabawki interaktywne. Nie zabraknie 
dodatkowej, bujnej roślinności – mówi 
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dziel-
nicy Bielany. Jak dodaje, nawierzchnia 
placu będzie mieszan, tzw. nawierzch-
nia bezpieczna oraz piaskowa wraz 
z alejkami żwirowo-gliniastymi. Takie 
rozwiązania wypracowano w trakcie 
spotkań konsultacyjnych.

– Razem z radnymi Iwoną Walen-
tynowicz i Radosławem Sroczyńskim 
nie możemy doczekać się efektów 
końcowych. Plac powstanie jeszcze 

tym roku – zapowiada burmistrz Pie-
truczuk.

Dzielnica Bielany od kilku lat in-
westuje w miejsca dla najmłodszych 
mieszkańców. Zmiany zapoczątkował 
bielański Program budowy i rewitali-

zacji placów zabaw „Bieluś”. Popra-
wa infrastruktury dla najmłodszych 
widoczna jest również w statystykach 
straży miejskiej, która co roku kon-
troluje place zabaw. W 2017 r. na 95 
skontrolowanych bielańskich placów 
wykryto 40 drobnych usterek. Rok 
później na 88 skontrolowanych miejsc 
były tylko 24 usterki.

Dżungla na Wawrzyszewie
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• Jest Pan radnym Dzielnicy Biela-
ny m. st. Warszawy. Czy czuje się 
Pan mocno związany z Bielanami 
i ich mieszkańcami?
– Moje podwórko jest tam gdzie 

mieszkam i żyję, a mieszkam na Biela-
nach od urodzenia. Obecnie na osiedlu 
Chomiczówka, z którym jestem moc-
no związany. Tu mieszkają moi sąsie-
dzi i tworzą niesamowitą społeczność 
przyjaciół, których miło spotkać każ-
dego dnia. 

• Skończył się rok 2019. Jak w kilku 
słowach opisać minione 12 miesięcy?
– To ciężka praca, ale nie ma nic 

bez wysiłku. Udało się załatwić kil-
ka ważnych spraw dla Bielan jak to, 
że dzięki determinacji mieszkańców 
i wsparciu radnych podjęte zostały pra-
ce nad miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego dla Waw-
rzyszewa i Chomiczówki. To bardzo 
ważne z punktu widzenia zachowania 
zieleni, przestrzeni i zabudowy Bielan 
w sposób daleki od zrównoważone-
go rozwoju. Ważną częścią potrzeb, 
nad którymi pracowaliśmy są remonty 
dróg. Jak wiadomo budowa kolektora 
ściekowego determinuje mocno czas 
ich rozpoczęcia. Jednak już pracujemy 
w komisjach nad ich wyglądem i za-
kresem robót. Kolejną sprawą, która 
nurtowała i nurtuje mieszkańców jest 
transport publiczny. Węzeł Młociny 
skupia wokół siebie wszystkie możliwe 
miejskie środki komunikacji miejskiej. 

Jednak wiele do życzenia pozostawia 
sposób w jaki traktowane są Bielany 
w tej materii. Metro nie rozwiązuje 
wszystkich problemów.

Ale przejdźmy do liczb. Budżet 
naszej dzielnicy na 2020 rok przygo-
towany został na poziomie 566,4 mln 
złotych i jeśli chodzi o Bielany to nale-
ży podkreślić, że dzięki naszym stara-
niom, burmistrza Grzegorza Pietruczu-
ka, zastępcy burmistrza Włodzimierza 
Piątkowskiego oraz pozostałych człon-
ków zarządu zwiększy się on o dodat-
kowe środki na zadania inwestycyjne. 

• Nie da się nie zauważyć, że dużo 
się dzieje na Bielanach w ostatnim 
czasie. Jest się czym chwalić?
– Zdecydowanie tak. Obecnie 

na terenie naszej dzielnicy prowa-

dzonych jest szereg inwestycji. M. 
in. w trakcie uzyskiwania pozwole-
nia na budowę jest rozbudowa Szko-
ły Podstawowej nr 77 na Młocinach. 
Długo oczekiwana rewitalizacja parku 
Herberta przy ul. Perzyńskiego jest 
w trakcie procesu przetargowego, 
a podpisanie umowy przewidywane 
jest w niedługim czasie. Trwa remont 
XCIV Liceum Ogólnokształcącego 
przy ul. Gwiaździstej, remont alei 
Zjednoczenia, przebudowa ul. Sokra-
tesa realizowana przez Zarząd Dróg 
Miejskich czy długo oczekiwany re-
mont ulicy Żółwiej, gdzie prace już 
rozpoczęło Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. 

Na pewno ucieszą się rodzice 
przedszkolaków ponieważ koniec re-
montu przedszkola przy ul. Wergi-

liusza przewidywany jest na koniec 
roku 2020, a otwarcie już w styczniu 
2021 r. Zaplanowane jest też rozpo-
częcie budowy żłobka przy ul. Bogu-
sławskiego.

• Które z realizowanych inwestycji 
czy projektów są najważniejsze?
– Wszystkie zadania są ważne. Po-

prawiają one jakość życia i bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Zwiększają dostęp 
do placówek oświatowych dla bielań-
skich dzieci. Są to zarówno duże in-
westycje typowo infrastrukturalne, jak 
budowy dróg czy gruntowne moderni-
zacje i budowa placówek oświatowych, 
ale również renowacje parków. Łącznie 
na inwestycje w tym roku przeznaczy-
my blisko 65 mln zł. Istotną częścią in-
westycji na Bielanach są te wykonywa-
ne w ramach budżetu obywatelskiego. 
Realizujemy projekty zgłoszone i wy-
brane przez mieszkańców. Są to bardzo 
różne przedsięwzięcia, np. organizacja 
zajęć sportowych czy warsztatów dla 
różnych grup wiekowych, plenerowe 
pokazy filmowe, ale także ustawienie 
ławek czy koszy na śmieci we wska-
zanych lokalizacjach, czy siłownie ple-
nerowe lub urządzenia do street wor-
kout`u.

• Jakie są plany inwestycyjne 
na przyszły rok? 
– Wiele z realizowanych inwestycji 

jest wieloletnich, zatem będziemy się 
skupiać na ich dokończeniu. Jesteśmy 

też przygotowani do rozpoczęcia no-
wych, dla których trwają prace przygo-
towawcze i proceduralne. Przygotowu-
jemy się m.in. do takich realizacji jak 
stworzenie Ośrodka Pomocy dla Se-
niorów na osiedlu Piaski u zbiegu ulic 
Perzyńskiego i Broniewskiego i stwo-
rzenie Ośrodka Pomocy dla Seniorów 
na osiedlu Chomiczówka. Zarząd Bie-
lan wystąpił z wnioskiem o środki fi-
nansowe na pełny projekt, bo jeszcze 
mamy w planach stworzenie Ośrodka 
Pomocy dla Seniorów na osiedlu Ruda 
i tu jesteśmy na etapie szukania loka-
lizacji.

Ponadto planujemy remont jesz-
cze czterech przedszkoli na Biela-
nach, budowę żłobka na osiedlu Ruda 
w miejscu przedszkola przeznaczone-
go dziś do wyburzenia oraz remont 
kapitalny Szkoły Podstawowej nr 247 
na osiedlu Wrzeciono, gdzie potrzeb-
ne jest dofinansowanie inwestycji. 
Mamy nadzieję uzyskać środki fi-
nansowe na ten cel do końca czerwca 
br. Chcemy jeszcze wybudować plac 
zabaw przy oddziale pediatrycznym 
Szpitala Bielańskiego.

Mając na uwadze obecną sytuację 
finansową Miasta, budżet jest opty-
malny, a my będziemy realizować to, 
co zaplanowaliśmy z myślą o miesz-
kańcach.

Do zakresu działania i zadań 
komisji, której mam zaszczyt prze-
wodniczyć, należą sprawy z obszaru 
gospodarki finansowej i inwestycji 
dzielnicy oraz współdziałanie w tym 
przedmiocie z instytucjami do tego 
powołanymi, a także z jednostkami 
samorządowymi niższego rzędu i in-
nymi komisjami.

Rozmawiał: Janusz Adamski

Moje podwórko jest tam gdzie mieszkam
ROZMOWA  Z  RADNYM MARCINEM WŁODARCZYKIEM
PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI BUDŻETU I INWESTYCJI

Domki dla ptaków
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W ramach warszawskiej akcji „Cie-
pło z natury” iglaki będą odbierane 
sprzed domów warszawiaków do koń-
ca marca. Mieszkańcy mogą zostawić 
świąteczne drzewko w miejscu zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, na 24 
godziny przed wyznaczonym terminem 
odbioru. Akcja obejmuje wszystkie 
dzielnice. 

W tym roku warszawiacy dobrze 
przygotowywali drzewka do odbioru. 
Niemal wszystkie choinki były popraw-
nie rozebrane z ozdób, wyjęte ze stoja-
ków, a niekiedy wynoszone w opako-
waniach ułatwiających sortowanie. Tak 
przygotowane do recyklingu choinki 

odbierane są przez operatorów, według 
harmonogramu wywozu odpadów.

Warszawiacy mogą też osobiście 
dostarczyć iglaki do składu recyklin-
gowego przy ul. Księcia Ziemowita 
29. W tym miejscu odbierane są rów-
nież choinki w doniczkach. Jeszcze 
w styczniu część drzewek, rodzimych 
gatunków np. świerków pospolitych 
czy sosen, została odebrana przez sto-
łecznych leśników z Lasów Miejskich 
– Warszawa. W ten sposób, drzewka 
kupione przez mieszkańców, wzbogacą 
miejskie tereny zieleni – nadal produ-
kując tlen i pochłaniając zanieczysz-
czenia.

Przekazane ścięte choinki staną się 
wysokoenergetyczną zieloną energią, 
wykorzystywaną do produkcji prądu. 
W tej odsłonie akcji zebrano 346 ton 
choinek. Operatorzy wciąż dostarcza-
ją kolejne kilogramy drzewek, co po-
zwala szacować, że być może uda się 
pobić zeszłoroczny rekord – 1400 ton 
iglaków.

Jak powstaje prąd 
z choinki?

Drzewka odebrane od mieszkań-
ców, po wstępnej kontroli braku deko-
racji i uzyskaniu odpowiedniej wilgot-
ności, przetwarzane są w biopaliwo. 
Po rozdrobnieniu iglaków powstają 
zrębki. Następnie zrębka jest spala-
na w specjalnych instalacjach, gdzie 
w wyniku uzyskanej temperatury (po-
wyżej 850 stopni Celsjusza) powstaje 
energia cieplna i elektryczna. Jedna 
tona choinek jest w stanie zastąpić 
około 450 kg węgla. W ten sposób 
zmniejsza się emisję dwutlenku węgla 
do atmosfery.

Mniej zanieczyszczeń 
powietrza

Elektrociepłownia zwiększa 
do maksimum wykorzystanie poten-
cjału energetycznego paliwa. Dzięki 
wtórnemu obiegowi spalin, a także 
nadzorowanej emisji gazów cieplarnia-
nych eliminuje się produkcję cząste-
czek pyłów PM10 i PM 2,5, które two-
rzą smog. Paląc choinkę w domowym 
piecu osiąga się jedynie 1% zdolności 
profesjonalnej instalacji.

Materiał prasowy  
Urzędu m.st. Warszawy

– Ten projekt łączy przyjemne z po-
żytecznym. Warszawianki i warszawia-
cy są nagradzani za troskę o środowi-
sko. W ramach akcji przypominamy, 
że puste puszki czy butelki to surowce, 
które można odzyskać i dać im nowe 
życie – mówi Michał Olszewski, wi-
ceprezydent m.st. Warszawy. – Latem 
maszyny cieszyły się dużą popularno-
ścią. Teraz wracamy z szerszą ofertą 
atrakcji oraz naszą kampanią o selek-
tywnej zbiórce odpadów – dodaje.

Pilotażowy projekt m.st. War-
szawy, firmy Coca-Cola i Fundacji 
Nasza Ziemia zdobył serca warsza-
wiaków. Teraz mieszkańcy mogą ko-
rzystać z dziesięciu maszyn:
• Białołęka – ul. Strumykowa 21, 

przy Białołęckim Ośrodku Sportu,
• Bielany – ul. Jarzębskiego, przy 

Urzędzie Dzielnicy Bielany,
• Mokotów – ul. Obrzeżna 12a, przy 

Szkole Podstawowej nr 20 (ma-
szyna czynna od 30 stycznia),

• Ochota – pl. Narutowicza, przy 
budynku dyspozytorni Tramwajów 
Warszawskich,

• Praga-Południe – ul. Grochowska 
274, przy Urzędzie Dzielnicy Pra-
ga-Południe,

• Praga-Północ – ul. Jagiellońska 
47i, przy parkingu wielopoziomo-
wym,

• Śródmieście – pl. Mirowski 1A, 
przy Hali Gwardii,

• Ursynów – al. KEN 61, przy Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów,

• Żoliborz – ul. Marii Kazimiery 1,
• Żoliborz – ul. Potocka 1a, przy 

wejściu do Ośrodka Sportu i Rekre-
acji.
Do recyklomatów wrzuca się nie-

zgniecione plastikowe i szklane butelki 
po napojach oraz aluminiowe puszki. 
Wystarczy uruchomić aplikację mobil-
ną „ECO-Portfel” na smartfonie (do-
stępna w Google Play i App Store), 
zeskanować swój indywidualny kod 

na maszynie i wrzucać 
pojedynczo opakowa-
nia, a na koncie poja-
wią się ECO-punkty. 
Mieszkańcy mogą 
je wymienić na zniż-
ki dostępne w ofercie. 
System informatycz-
ny recyklomatów jest 
ekologiczny - urzą-
dzenia nie wymagają 
drukowania paragonów 
ani posiadania kart. 
W aplikacji warsza-
wianki i warszawiacy 
mogą sprawdzić mapę 
recyklomatów z trasą 

dojazdu do najbliższego punktu zbiór-
ki oraz zobaczyć poziomy napełnie-
nia wybranej maszyny. O wyglądzie 
nowych urządzeń decydowali sami 
mieszkańcy – w głosowaniu wybrali 
widok na Wisłę. 

– W pierwszej odsłonie projektu 
mieszkańcy pomogli nam zebrać po-
nad 70 tys. butelek plastikowych, 16 
tys. szklanych i prawie 27 tys. puszek 
– wylicza Michał Olszewski, wicepre-
zydent m. st. Warszawy. Zebrane wtedy 
ECO-punkty nie tracą swojej ważności. 
Dotychczas warszawiacy mogli otrzy-
mać rabat na kawę w Costa Coffee, 
tańszy bilet do sieci Multikino, Teatru 
Dramatycznego oraz zniżki na spek-
takle i imprezy w Teatrze Capitol. 
Od nowego sezonu w ofercie są także 
wejściówki do parku trampolin Jump 
World, rabaty na kosmetyki naturalne 
i organiczne w sklepie BioOrganika 
oraz kody zniżkowe na prenumeratę 
wydawnictwa National Geographic. 
Pula nagród będzie poszerzana.

Ciepło z natury
Do końca marca trwa akcja „Ciepło z natury”. Dzięki niej choinki 
będą mogły stać się „zieloną energią”, cieplną i elektryczną. Wystar-
czy, że warszawiacy na dzień przed wyznaczonym w harmonogramie 
terminem odbioru odpadów wielkogabarytowych, zostawią drzewko 
w miejscu zbiórki.

Recyklomaty już dostępne
W stolicy stanęło dziesięć recyklomatów. Mieszkańcy mogą do nich wrzucać plastikowe i szklane butelki po napo-
jach oraz puszki. W zamian otrzymują ECO-punkty wymienne na nagrody – m. in. zniżki na kawę, bilety do kina, 
teatru, parku trampolin, prenumeratę czasopism, jak również kosmetyki naturalne.

                          zaprasza na bezpłatne szkolenia

I Oddział ZUS w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby  
na bezpłatne szkolenia z tematyki ubezpieczeń społecznych:  

www.zus.pl/o-zus/kalendarium.

Spotkania odbywają się w trzech miejscach:
•  I Oddział ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, wejście od ul. Miodowej 5;  

tel. 22 538 33 15, e-mail: Szkolenia_Oddzial_Warszawa1@zus.pl
•  Inspektorat Warszawa-Żoliborz, ul. Kasprowicza 151; tel. 22 569 34 15,  

e-mail: sekretariat_Zoliborz@zus.pl  
•  Inspektorat Warszawa-Ochota, ul. Goleszowska 2; tel. 22 508 31 00,  

e-mail: sekretariat_Ochota@zus.pl
Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. 
Placówki ZUS, które organizują szkolenie, udzielają informacji na temat terminów  
i zakresu szkoleń oraz przyjmują zapisy (nr telefonów i adresy mailowe powyżej).

Tematy bezpłatnych szkoleń w 2020 r.:

1. E-Akta – elektronizacja akt pracowniczych.

2.  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie 
ustawodawstwa właściwego.

3. Ulgi w działalności i mały ZUS.

4. E-składka - nowy wymiar rozliczeń.

5.  Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie 
podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż  
20 pracowników.

6.  Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie 
dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników.

7.  Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych  
(w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności 
do pracy, rent rodzinnych).

8.  Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe 
i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania 
podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku 
zatrudnienia świadczeniobiorców.

9.  Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych 
(szkolenie dla lekarzy).

Terminy i dodatkowe informacje nt. szkoleń można również sprawdzić na stronie 
internetowej: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium . Pod tym adresem są też dostępne 
tematy i harmonogram bezpłatnych seminariów, które eksperci I Oddziału ZUS w Warszawie 
przeprowadzają cyklicznie w warszawskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ul. Smolna 4).

 

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!

ZAMAWIANIE OGŁOSZEŃ

tel./faks: 22 877 25 66, 22 877 25 67

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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Nie wszyscy zwiedzający go dzi-
siaj wiedzą, że aż do początku XX w. 
od strony południowej wzgórze to opły-
wało jedno z ramion rzeki Nitry zwane 
Nitrička (Nitrzanka), tworząc z niego 
naturalnie umocnioną wyspę, na którą 
dostać się można było tylko przez most.

Współcześnie zaś do katedry i pa-
łacu biskupiego w dawnym zamku 
trzeba wchodzić jedyną drogą z placu 
Żupnego, 500 metrów pod górę. Za-
czyna się ona w wysokim prześwicie 
Żupnego Domu, pałacu wzniesionego 
w roku 1823 w stylu baroku na miejscu 
wcześniejszych budowli, na granicy tu-
tejszego dolnego i górnego miasta. 

Od VII wieku naszej ery przebu-
dowanego na gmach administracyjny 
w latach 1903-1908 wg. projektu archi-
tekta V. Cziglera. Na tablicy informa-
cyjnej czytam, że w latach 1921-1928 
nitrzańskim żupanem, czyli szefem ad-
ministracji okręgu, był Janko Jesenský 
(1874-1945), wybitny słowacki poeta 
i prozaik. Obecnie w Żupnym Domu 
urzęduje predseda (przewodniczący, od-
powiednik naszego marszałka) samorzą-
du kraju (województwa) nitrzańskiego. 
Mieści się też, założona w 1965, Galeria 
Nitrzańska. Ważny ośrodek kulturalny 
miasta i regionu. To jednak czasy nam 
współczesne i nowe.

Zaś historia zabudowy tego wzgó-
rza, na którym od wzniesienia grodu 
rozpoczęły się kilkunastowiekowe już 
dzieje Nitry, sięga VII wieku n.e. Osad-
nictwo w tym regionie współczesnej 
Słowacji zaczęło się na początku VI w. 
Mowa o średniowiecznym, gdyż wcze-
śniej powstawały tu, i ulegały zniszcze-
niu, grodziska kultury łużyckiej z epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza. Pierwsi 
w tym miejscu byli koczownicy Awa-
rowie, których kaganat (wielkie obsza-
rowo państwo powstałe po 568 r. z cen-
trum w Panonii) upadł na początku IX 
wieku. Po nich napłynęli tu Słowianie, 
a pierwsze pisane wzmianki o Nitrze 
pochodzą z około roku 870 i dotyczą 
wydarzeń z lat 828-833. Już wówczas 
stać miał na wzgórzu kościół. Prawdo-
podobnie pierwszy, z którego później 
powstała obecna katedra św. Emmerama 
(ok. 600-657, misjonarza, biskupa Raty-
zbony, męczennika).

W Państwie 
Wielkomorawskim 
i królestwie Węgier 

W Państwie Wielkomorawskim Ni-
tra była, od około roku 846 do 907, 
głównym grodem terytorium nazywane-
go Księstwem Nitrzańskim. Samodziel-
nym, ale nie suwerennym, bardzo waż-
nym w Wielkich Morawach. Wiadomo, 
że od około roku 850 – do 870 r. była 
siedzibą księcia Świętopełka, później-
szego władcy Wielkich Moraw.

Działo się to jeszcze przed przyby-
ciem znad Wołgi do Panonii i nad Dunaj 
plemion madziarskich, które stworzyły 
królestwo Węgier, a wchłaniając sło-
wiańskie ziemie słowackie, przekształ-
cili je w Górne Węgry. Gród nitrzański 
wybudowany w połowie IX w. zajmo-
wał całe współczesne wzgórze. Nato-
miast obecne Stare Miasto stanowiło 
podgrodzie. 

W roku 880 papież Jan VIII powołał 
tu biskupstwo. Podlegało ono arcybi-
skupowi Moraw i Panonii, św. Metode-
mu (ok. 827-869). W drugiej dekadzie 
X wieku Nitrę zajęły wojska węgierskie 
i podporządkowały księciu Arpadowi 
(ok. 845-907). A ściślej już jego następ-
cy. Mimo napływu w te okolice osad-

ników węgierskich, miasto zachowało 
charakter słowiański.

Bolesław Chrobry i Piotr 
Dunin 

W latach 1001-1029 wraz z ziemia-
mi dzisiejszej Słowacji miasto znalazło 
się pod panowaniem Bolesława Chro-
brego, ale z zachowaniem władzy, jako 
królewskiego lennika, węgierskiego 
księcia Władysława Łysego. W I poło-
wie XI w. gród spłonął. Pod odbudowie 
umocniono go, podobnie jak podgro-
dzie.

W roku 1248 Nitra za zasługi 
w obronie przed Tatarami została wol-
nym miastem królewskim, z wieloma 
przywilejami. Lokacja obejmowa-
ła jednak tylko Dolne Miasto. Górne, 
w obrębie murów zamkowych, należało 
do biskupstwa, a zarządzane było przez 
królewskiego żupana.

Ale w 40 lat później węgierski król 
Władysław IV (Kumańczyk, 1262-
1290) całe miasto podarował biskup-
stwu. Rozpoczęła się kilkuwiekowa, 
do roku 1848, historia sporu mieszczan 
z władzą kościelną. Z epizodami: zaję-
ciem na rok, w 1471 r. Nitry przez woj-
ska polskie pod wodzą Piotra Dunina 
i okupacji tureckiej w latach 1663-1664. 

Kres biskupiej samowoli 
I bardzo dotkliwym objęciem miesz-

czan pańszczyzną na rzecz biskupów, 
łupieniem przez tych ostatnich miesz-
kańców i miasta itp. Równocześnie 
jednak z dużymi zmianami w Nitrze 
i na zamku. Odbudową miasta po znisz-
czeniach, przebudową katedry, wzno-
szeniem nowych gmachów.

I tragiczną – zmarła jedna trze-
cia mieszkańców – zarazą w latach 
1739-1740. W marcu 1848 r. podczas 
Wiosny Ludów Nitra uzyskała nie-
zależność od biskupstwa i własności 
szlacheckiej, a wszystkie jej części 
połączono w jedno miasto. Ciągle 
jednak niewielkie, gdyż według spisu 
ludności mieszkało w nim wówczas 
zaledwie 9483 ludzi.

Lata I wojny światowej, to zamiana 
Nitry w wielki lazaret, co spowodowało 
ogromne problemy z wodą i żywnością. 
Skoro jednak 16-tysięcznemu wówczas 
miastu nagle przybyło około 10 tys. 
wojskowych z chorobami i personelu 
szpitalnego, to trudno się dziwić.

W grudniu 1918, pomimo oporu tu-
tejszych Węgrów, miasto, wraz z całą 
Słowacją, weszło w skład Czechosło-
wacji. Później (1939-1945) był epizod 
ze słowackim państwem faszystowskim 
księdza Tiso, z dramatyczną końcówką 
II wojny światowej. Pomimo opusz-
czenia miasta przez Niemców, o czym 
Sowieci wiedzieli, 26 marca 1945 r., 
w poniedziałek wielkanocny rano 
zbombardowali Nitrę.

Zemsta Sowietów 
W masowym ataku bombowców 

w ruinę zamieniło się ponad 50 domów, 
blisko 300 dalszych uległo uszkodzeniu. 
Zrujnowane zostało centrum, zginęło 
co najmniej 345 ludzi, w tym zaledwie 
po ośmiu żołnierzy niemieckich i sło-
wackich.

Tu tłumaczone jest to zemstą za so-
jusz Słowacji z hitlerowską III Rzeszą 
i nie przyłączenie się Nitry w 1944 r. 
do Słowackiego Powstania Narodo-
wego. Po odbudowie i powojennym 
rozwoju, także przemysłowym, miasto 
liczy obecnie oficjalnie ponad 78,5 tys. 
stałych mieszkańców. W rzeczywisto-
ści, gdyż nie wszyscy meldują się, o kil-
ka tysięcy więcej.

Jest siedzibą władz kraju (woje-
wództwa) i powiatu, z kilkoma cen-
nymi zabytkami oraz innymi atrakcja-
mi. W mieście należą do nich przede 
wszystkim dwa kościoły: sv. Ladisla-
va (św. Władysława) i sv. Štefana (św. 
Stefana). Ponadto klasztorny kompleks 
pijarów, ładnie zachowania Wielka Sy-
nagoga oraz Muzeum Misyjne.

Ale perłą w kornie nie tylko Ni-
try, ale i całej Słowacji, jest zabytkowy 
kompleks na skalistym wzgórzu Zobor. 

Katedra św. Emmermana 
Najstarszą zachowaną częścią ka-

tedry św. Emmermana, jest romański 
kościół pod wezwaniem tegoż świę-
tego, zbudowany w XI-XII wiekach. 
Po pożarze i zniszczeniach dokona-
nych w roku 1317 przez wojska Matúša 
Čaka Trenčianskiego (Mateusza Czaka 
z Trenczyna – 1260-1321, węgierskie-
go możnowładcę, „Pana Wagu i Tatr”), 
w latach 1328-1355 został połączony 
z budowanym wówczas górnym kościo-
łem gotyckim.

Wzniesiono go z inicjatywy biskupa 
Mieszka Bytomskiego, jednego z Pia-
stów Śląskich. Stara część romańska 
została tzw. wiarygodnym miejscem 
kapituły oraz katedralnym skarbcem. 
Na początku XVIII w. wzniesiono i do-
łączono do Kościoła Górnego szeroki-
mi schodami, barokowy Kościół Dolny, 
przebudowując równocześnie w latach 
1710-1736 całość katedry według pro-
jektu włoskiego architekta Domenica 
Martinellego. Z tamtego okresu pocho-
dzi również cenne wyposażenie wnę-
trza.

W przepięknym ołtarzu głównym 
dominuje duża kompozycja rzeźbiarska 
z białego marmuru, z Marią i Chry-
stusem, aniołami w centrum oraz po-
lichromowaną i złoconą figurą patrona 
świątyni nad nimi. Po bokach ołtarza, 
na dwu poziomach, stoją rzeźby czte-
rech świętych.

W kościołach: górnym 
i dolnym. 

Do cennych obiektów w Kościele 
Górnym należy również, stojąca przed 

ołtarzem głównym, po prawej stronie 
nawy, vis a vis tronu biskupiego, rzeźba 
Ukrzyżowanego. Katedra szczyci się też 
posiadaniem relikwii św. Cyryla.

Ciekawe są ołtarze boczne w mar-
murowych wnękach, a także dwupozio-
mowy chór wsparty na arkadach, z or-
ganami na szczycie. Sporo pięknych 
i szczególnie cennych elementów wy-
posażenia jest też w Kościele Dolnym. 
Przede wszystkim w ołtarzu głównym 
najcenniejszy obiekt całej katedry: pla-
styczna płaskorzeźba w onyksie sceny 
zdjęcia Jezusa z krzyża, a pod nią skła-
danie do grobu. 

Jan Paweł II oraz święci 
Cyryl i Metody 

Trudno nie zwrócić uwagi na ogro-
my, stojący na placu obok pałacu bisku-
piego, wielki pomnik papieża Jana Paw-
ła II, który odwiedził katedrę w roku 
1995, a w roku 1998 przywrócił jej tytuł 
bazyliki, który posiadała w średniowie-
czu.

Natomiast na platformie widokowej 
na zboczu, nieco poniżej głównej bramy 
w murach obronnych, jest przepiękna 
barokowa kolumna maryjna z rzeźbami 
królów i biskupów u jej stóp. Na balu-
stradach po obu stronach drogi wjazdo-
wej przez most nad fosą, stoją kamien-
ne, również barokowe, figury świętych. 
Niżej zaś, pod murem obronnym zamku, 
współczesna duża rzeźba świętych Cy-
ryla i Metodego.

Jest to pamiątka po zorganizowa-
nych w latach 2007-2013 obchodach 
1150 rocznicy przybycia tych świętych 
na Wielkie Morawy w 963 roku. Z kate-
dralnego wzgórza roztaczają się piękne 
i szerokie widoki na leżące u jego stóp 
miasto, z drugiej zaś strony na przed-
mieścia i rozległe tereny sportowe.

Tekst i zdjęcia Cezary Rudziński
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Nitra – burzliwe dzieje najstarszego słowackiego grodu 
Na wysokiej skale wzgórza Zobor, dominującego nad rzeką Nitrą 
wznosi się zamek ze średniowiecznym rodowodem oraz niezwykła 
katedra, będąca połączeniem trzech wcześniejszych kościołów. Jest 
to, wraz z umocnieniami, największy średniowieczny zamkowy kom-
pleks architektoniczny Słowacji, a zarazem jeden z pierwszych zali-
czonych u naszych południowych sąsiadów do pamiątek narodowych 
najwyższej rangi.



Po konferencji jej uczestnicy i go-
ście zwiedzili Biały Domek i Wodo-
zbiór. Publiczności udostępnione zo-
staną one wraz z początkiem letniego 
sezonu 2020 roku w Muzeum Łazienek 
Królewskich. Oprócz wspomnianych 
dwu głównych obiektów, z rewitaliza-
cją zabytkowego ogrodu wokół Białe-
go Domku, zbadano i zabezpieczono 
relikty Oranżerii Neogotyckiej.

Biały Domek
Nazywany też Białym Domem, 

jest jednym z najbardziej unikatowych 
w Polsce zabytków XVIII-wiecznej 
architektury rezydencjonalnej. Zacho-
wanym niemal kompletnie wraz z de-
koracją i częścią wyposażenia. Król 
Stanisław August Poniatowski w nim 
nie zamieszkał, na letnią rezydencję 

wybrał budowany równolegle Pawi-
lon Łaźni, przekształcony w najlepiej 
obecnie znaną budowlę parku, Pałac 
na Wyspie.

Biały Domek z trzema oddzielnymi 
apartamentami przeznaczony został dla 
królewskiej rodziny. Był pierwszą archi-
tektoniczną realizacją naszego ostatnie-
go króla. Główny apartament, na parte-
rze - tylko on był dostępny dla zwiedza-
jących przed rewaloryzacją - składa się 
z sieni, jadalni, czyli Pokoju Stołowego, 
bawialni nazywanej Pokojem Kompa-
nii, Pokoju Sypialnego i garderób.

Największe pomieszczenie, jadalna, 
pokryta została w całości malowidłami 
groteskowymi, najwcześniejszymi tego 
typu na terenie Rzeczypospolitej. Były 
one dziełem królewskiego malarza – 
dekoratora Jana Bogumiła Plerscha. 

Obecnie odzyskały one 
pełny, dawny blask.

Z oryginalnego wy-
stroju tej sali zachowały 
się baranie głowy i an-
tyczny posąg Wenus Ana-
dyomene kupiony w Rzy-
mie, uzupełniony o głowę 
i ręce przez nadwornego 
królewskiego rzeźbiarza 
André Le Bruna. Ponad-
to stolik – biurko z kró-
lewskiego warsztatu. Ba-
wialnię urządzono na po-
pularną wówczas modłę 
chińską. 

Podczas konserwacji 
odkryto i odsłonięto spod 
późniejszych przemalo-
wań nieznane wcześniej 
fragmenty tej dekoracji. 
Zachowało się też łoże 

Stanisława Augusta i część innych me-
bli. Odkryto natomiast i odsłonięto ko-
minek z karraryjskiego marmuru z mo-
tywem meandra, ornamentu modnego 
w okresie wczesnego klasycyzmu. 
Niezwykły jest ośmioboczny Gabinet 
o ścianach całkowicie pokrytych przez 
Pierscha i Ścisłę malowidłami iluzjo-
nistycznymi. 

Apartamenty na piętrze są mniej-
sze. Każdy jednak posiada przedpokój, 
gabinet, sypialnię, garderobę i kory-
tarzyk. Uwagę przyciąga też toaleta 
z drewnianym sedesem. Sień dzielącą 
apartamenty pokrywają gipsowe me-
daliony wykonane na podstawie rysun-
ków… Madame de Pompadour, wyda-
nych w roku 1755.

Przypisywane są one włoskiemu 
artyście Vincenzo Brenno, a seria iden-
tycznych znajduje się w pałacu Szere-
mietiewów w Ostankino na obrzeżach 
Moskwy. W apartamencie wschodnim 
nie zachował się oryginalny wystrój. 
Natomiast bardzo dobrze zachowały 
się dekoracje ścian apartamentu za-
chodniego.

Pokryte są malowidłami kwiatowej 
wici, malarską oprawą dla zawieszo-
nych wewnątrz girland rycin ze scena-
mi z „Metamorfoz” Owidiusza, z pary-
skiego wydania tego poematu w roku 
1754. Ponieważ nie wiadomo, w jakiej 
kolejności były wystawione, przyjęto 
chronologię według kolejności epizo-
dów poematu. 

Tajemnice Wodozbioru
Wodozbiór, nazywany bywa też 

Okrąglakiem, Okrągłą Wieżą lub Re-
zerwuarem. Stoi na nadwiślanej skar-
pie nieco powyżej Starej Oranżerii, 
po lewej stronie głównej drogi w głąb 
Parku Łazienkowskiego od wejścia 
z Alej Ujazdowskich. Był on miejscem 
gromadzenia wody, zasilanym przez 
okoliczne źródła i cieki wodne.

Jego podstawową funkcją było do-
prowadzanie wody do Pałacu na Wy-
spie i fontanny przed nim. Przeprowa-
dzona obecnie rewitalizacja pozwala 
udostępnić zwiedzającym także ten 
budynek. Ciągle nie wiadomo, z bra-
ku informacji źródłowych, kiedy on 
powstał. 

Murowana budowla na planie koła 
pojawiła się po raz pierwszy w 1765 r. 
na tzw. planie z Jabłonny. Budynek 
ten w XVIII w. różnił się znacznie 
od obecnego. W czasach Stanisława 
Augusta był ceglaną rotundą, namalo-
waną akwarelą przez Zygmunta Vogla. 
Ale parter również wówczas dzielił się 

na trzy pomieszczenia, przeznaczone 
dla królewskiej służby.

W 1823 r. Wodozbiór przebudowa-
no według projektu Christiana Piotra 
Aignera. Nadal mu on formę grobow-
ca Cecylii Metelli przy rzymskiej Via 
Appia, będącego inspiracją dla wielu 

budowli klasycystycznych. Po obecnej 
rewaloryzacji umieszczono w nim hi-
storię żywiołu wody, która także w Ła-
zienkach odgrywa ogromną rolę. Moż-
na z niej dowiedzieć się o widowiskach 
wodnych i wykorzystywaniu ich przez 
polskiego króla, wzorem innych euro-
pejskich monarchów, do podnoszenia 
splendoru organizowanych uroczy-
stości. Pomogły w tym akwarele Jana 
Piotra Norblina przedstawiające wy-
stawienie w łazienkowskim amfiteatrze 
baletu „Kleopatra”.

Pomieszczenie na piętrze budynku, 
do którego wchodzi się, w niewielkich 
grupach do 10 osób po kręconych, że-
laznych schodach, przeznaczone jest 
na różnego rodzaju prezentacje i pre-
lekcje na temat dzieł sztuki i artystycz-
nego mecenatu króla. Tak więc już 

w wiosenno-letnim sezonie 2020 roku 
osoby zwiedzające, czy tylko odwie-
dzające Łazienki, będą miały okazję 
zapoznać się z nowymi, bardzo atrak-
cyjnymi obiektami.

Tekst i zdjęcia Cezary Rudziński
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Metamorfozy w Łazienkach Królewskich
Pod tym tytułem w Starej Oranżerii w Parku Łazienkowskim odby-
ła się konferencja kończąca i podsumowująca realizację projektu 
rewitalizacji Białego Domku oraz Wodozbioru wraz zabytkowym 
ogrodem.

Do miejskiego ogrodu zoologicz-
nego warto przyjść nie tylko na zwie-
dzanie egzotycznych okazów. Sobotnia 
zabawa dla najmłodszych rozpocznie 
się pokazem mody w hipopotamiarni 
już o godz. 10.30. Uczestnicy rów-
nież mogą wziąć udział w konkursie 
na najciekawsze zwierzęce przebranie. 

W słoniarni opiekunowie Leona zdra-
dzą, jak trębacze bawią się na co dzień. 
Z kolei szympansy i goryle będą świę-
tować ostatni weekend karnawału 
w mydlanej pianie. Wielbiciele warsz-
tatów plastycznych mają okazję na-
uczyć się konstruowania zabawek dla 
kapucynek i robienia masek. 

Wolontariusze zoo zachęcają też 
do ekologicznych postanowień i wyraża-
nie ich przez sztukę – wykonane w domu 
prace plastyczne wezmą udział w ro-
dzinnym konkursie. Dzieła w dowolnej 
technice można przynosić do ptaszarni 
od godziny 10.30 do 14.30, a już o godz. 
15.00 będzie wyłoniony zwycięzca akcji.

Karnawał w warszawskim zoo
Wolontariusze warszawskiego zoo zapraszają na świętowanie karnawału. W sobotę, 22 lutego na gości 
ogrodu czeka wiele atrakcji, m.in. kąpiel szympansów w pianie, zabawy słoni, malowanie buziek oraz 
tworzenie masek. W planie są także konkursy plastyczne i wystawa prac o zagrożonych gatunkach 
zwierząt.

Harmonogram wydarzenia:
• godz. 10.30, hipopotamiarnia – pokaz mody karnawałowej „Moje ulu-

bione zwierzę”,
• godz. 10.30 – 15.00, ptaszarnia – malowanie buziek, opowieści o piórach, 

tworzenie masek karnawałowych, wystawa prac plastycznych „Chronimy 
ginące GATUNKI – chronimy naszą PLANETĘ”,

• godz. 11.30, słoniarnia – opowiadania opiekunów o ulubionych rozryw-
kach słoni 

• godz. 12.15, „stara” małpiarnia – warsztaty konstruowania zabawek dla 
kapucynek i historie z życia małpek,

• godz. 13.30, pawilon małp człekokształtnych – kąpiel w pianie oraz inne karna-
wałowe atrakcje dla szympansów i goryli. Sympatycy małp mogą przynieść dla 
zwierzaków czyste wiaderka (najlepiej silikonowe), kocyki i bakalie.
Do udziału w wydarzeniu upoważnia bilet wstępu do Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Warszawie. Więcej szczegółów w wydarzeniu na Fa-
cebooku.
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Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w lutym:
•  22 lutego (sobota) godz. 18.00 

– Wieczór Międzynarodowy 
Izrael. W programie koncert pt. 
„Miasteczko Bełtz”, prelekcja 
i prezentacja multimedialna 
„Mój Izrael”, wystawa fotografii 
Agnieszki Stryczek, degustacja 
przekąsek żydowskich, konkurs 
z nagrodami. Bilety 20 zł

•  23 lutego (niedziela) godz. 12.30 
– „Muzyczna ciekawość świata – 
Rodzina Państwa Strunowskich” 
Warsztaty interaktywne i koncert 
dla rodziców z dziećmi: budowa, 
dźwięk i rodzaje instrumentów 
strunowych. Bezpłatne wejściówki

w marcu:
•  4 marca (środa) godz. 19.00 – Spektakl 

muzyczny „Ciekłokrystaliczni” – 
pełen humoru słowno-muzyczny 
traktat, o tym, co każda dojrzała 
„dziewczynka” i każdy starszy 
„chłopczyk” wiedzieć powinni. 
Bilety 20 zł, przedsprzedaż od 25.02

•  6 marca (piątek) godz. 18.00 
– Otwarcie wystawy „Moje 
malarstwo” autorstwa Wiesławy 
Chmury. Wstęp wolny

•  7 marca (sobota) godz. 18.00 
– Wieczór międzynarodowy – 
Afryka. W programie: koncert 
zespołu Jambo Africa, prezentacja 
multimedialna Anny i Krzysztofa 
Kobusów o Namibii, bazarek 
marokański, degustacja i sprzedaż 
przekąsek, quiz z nagrodami. Bilety 
25 zł, przedsprzedaż od 25.02

•  8 marca (niedziela) godz. 12.30 – 
Podróżniczek w Afryce. Spektakl 
teatralny „Baśń Afrykańska” 
w wykonaniu Teatru Wariacja. 
Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 03.03

•  8 marca (niedziela) godz. 13.30 
– Warsztaty „Namibia przez 
pustynię i busz”. Prowadzenie Anna 
i Krzysztof Kobus. Bilety 10 zł, 
przedsprzedaż od 03.03

•  11 marca (środa) godz. 18.00 
– Spotkanie z podróżnikiem 
Piotrem Kowalczykiem – Śladami 
azjatyckich tajemnic. Wstęp wolny

•  14 marca (sobota) godz. 15.00 
– „Generał Bolesław Wieniawa-
Długoszowski – żołnierz, poeta, 
dyplomata w poezji, pieśni i filmie 
– Teatr Grot. Wstęp wolny

•  15 marca (niedziela) godz. 12.30 
i 15.00 – „Magiczna podróż” 
interaktywne przedstawienie 
w ramach 40 lecia BOK. Podczas 
widowiska widzowie zostaną 
wprowadzenie w baśniowy świat 
magii, spektakularnych iluzji, 
muzyki, światła oraz efektów 
specjalnych. Bezpłatne wejściówki 
od 09.03 

•  21 i 22 marca (sobota, niedziela) 
w godz. 11.00 – 17.00 – Jarmark 
Kazimierski na Bielanach. Wstęp 
wolny

•  21 marca (sobota) godz. 17.00 – 
Koncert przy Jarmarku „Wołyń 
w pieśniach”. Wejściówki 
do odebrania w sekretariacie BOK 
od 16.03 i na www.bok-bielany.eu

•  22 marca (niedziela) godz. 12.30 – 
Przy Jarmarku. Warsztaty muzyczne 
dla dzieci. Wejściówki do odbioru 
w sekretariacie BOK od 16.03

•  22 marca (niedziela) godz. 17.00 
– Koncert przy Jarmarku. Koncert 
interaktywny Ani Brody. Wejściówki 
do odbioru w sekretariacie BOK 
od 16.03

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 23 lutego do 14 marca 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Przed Tobą czas przypadków 
i szczęśliwych zbiegów oko-
liczności – zarówno w pracy, 

jak i w życiu osobistym. Bądź otwarty 
i czujny – może się przydarzyć wszyst-
ko, o czym marzyłeś. Uwagi wymagają 
Twoje finanse i jakieś zaległe sprawy 
urzędowe. Natomiast w miłości – nowe 
otwarcie! Nie namyślaj się zbyt długo 
i ciesz się urokami życia! 

RYBY (19 II – 20 III)
Słońce w Twoim zodiaku 
wróży wiele dobrego: dobre 
samopoczucie, pewność sie-

bie, ciekawe spotkania, urok osobisty. 
Wykorzystaj chwilę i ułóż plan, jak być 
bardziej niezależnym. W pracy poradzisz 
sobie bez niczyjej pomocy. Czeka Cię 
sukces i więcej pieniędzy! Twoje aktu-
alne priorytety to zadbanie o rodzinę 
i kondycję – bez ćwiczeń się nie obejdzie.

BARAN (19 II – 20 IV)
Nareszcie czeka Cię nieco 
spokoju. Zbliżają się Twoje 
urodziny, więc możesz czuć 

się słabiej. Dbaj o siebie, odpoczywaj, 
śpij. W sprawach zawodowych zacho-
waj ostrożność. Nie rozpoczynaj nic no-
wego, tylko nadgoń wszystkie zaległości. 
Możliwy przypływ gotówki. W sprawach 
miłosnych także bądź ostrożny. Nie przej-
muj się nieistotnymi sprawami. 

BYK (21 IV – 21 V)
Przestaną Cię wreszcie mę-
czyć stare sprawy i los ześle 
miłe niespodzianki.

To z kolei poprawi Ci nastrój i doda 
energii. Zechcesz ją spożytkować na po-
prawę swojego życia i relacji z ludźmi. 
Będziesz działać odważnie, nowator-
sko, rewolucyjnie. Jeśli nie zapomnisz 
o uprzejmości i dyskrecji, osiągniesz 
więcej. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nastaw się na dużo pracy 
i obowiązków. Jeżeli podej-
dziesz do sprawy poważnie, 

nagroda Cię nie ominie. Zwróć również 
uwagę na pieniądze i zyski. Nie będziesz 
narzekać na brak energii, więc bez trudu 
poradzisz sobie ze wszystkim. Ale nie 
zwlekaj z tym, co trudne i ważne. W mi-
łości nadchodzi czas porządkowania 
spraw. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Przed Tobą pojawią się nowe 
możliwości. To ważne, żebyś 
nie zostawiał nic swojemu 

biegowi. Musisz dopilnować swoich 
zawodowych spraw – pokaż, że jesteś 
niezastąpionym fachowcem. W trudnych 
chwilach pomogą Ci sprzyjający ludzie. 
Uda Ci się zrobić coś ważnego. W uczu-
ciach możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi 
okoliczności.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Nadchodzące, spokojne dni 
będą dobrą okazją, aby za-
jąć się sprawami finansowy-

mi – nowe konto, inwestycje. Musisz się 
zastanowić, jak zagospodarować nad-
ciągające, niespodziewane pieniądze. 
Uporządkuj swoje sprawy, zakończ nie-
chciane znajomości. Zdaj się na intuicję. 
W miłości kontrolę nad Tobą przejmą 
namiętności i uczucia. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
W najbliższych tygodniach 
w Twoim życiu na plan 
pierwszy wysuną się relacje 

z ludźmi. I nie chodzi tylko o towarzyskie 
atrakcje. Możesz być skłonny do ule-
gania czyimś prośbom lub sugestiom. 
Postaraj się nie zapominać o sobie i nie 
obiecuj nic pod wpływem chwili. Nastrój 
dobry, ale nerwowy – będziesz niecier-
pliwy i nieostrożny. 

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Skup się na spokojnej pracy 
i codziennych przyjemno-
ściach. Nowe siły i pomysły 

wykorzystaj na wiosenne porządki. Zrób 
je w domu i w życiu. Pomyśl o innej 
diecie i zmień sposób funkcjonowania. 
Na zmiany w sprawach zawodowych 
musisz jeszcze trochę poczekać. Ale nie 
denerwuj się, ciekawa propozycja wkrót-
ce nadejdzie. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Doczekałeś się – zmiany są 
już za progiem. Nie trać cier-
pliwości – gdy się zacznie 

dziać, będziesz miał trudności, żeby 
nadążyć za wydarzeniami: atrakcje to-
warzyskie, sukcesy finansowe i szczęście 
w grach. Poświęć więcej uwagi spra-
wom sercowym. Wykazując nieco od-
wagi, spełnisz marzenia. Dobry nastrój 
i kondycja, ale… idź do lekarza.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Dla Twojego zdrowia teraz 
najważniejszy będzie odpo-
czynek. Dlatego ambitne pla-

ny odłóż na później, pozamykaj to, co już 
rozpocząłeś. Więcej czasu poświęć ro-
dzinie i domowi. Może pomyśl o krótkim 
urlopie. W uczuciach zaskoczy Cię Twój 
romantyczny nastrój. Dobrze, że się po-
jawił, bo w pobliżu czai się konkurencja.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Ciekawe dni, wypełnione 
spotkaniami towarzyski-
mi i błyskawiczny rozwój 

wszystkich spraw, na których Ci zależy. 
Rozkręcisz się i wykorzystasz zdobyte 
doświadczenia – zawodowo i uczucio-
wo. W pracy spodziewaj się zamiesza-
nia, wielu wyzwań i spotkań. W miłości 
– szczęście i pomoc gwiazd. Zdrowie 
dobre, jednak nie obżeraj się – pamiętaj 
o diecie. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 14 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) ruchome złącze; 7) długowłosa rasa królika domowego; 8) węglan baru;  
9) odmiana szarady; 10) twórca teorii ewolucji; 12) substancja wiążąca; 13) deko-
racyjny wyrób ludowy; 16) związek organiczny ozonu z węglem; 18) niezbędny 
w kuchni; 20) rodzaj rośliny wodnej; 21) stolica Turcji; 22) obchodzi rocznicę.

Pionowo:
1) pretekst; 2) korek; 3) David (1717-1779) – angielski aktor i dramatopisarz;  
4) popularna firma obuwnicza; 5) człon; 6) grudki szpecące twarz; 11) popularne 
imię żeńskie; 14) Anna – piosenkarka; 16) miasto portowe w Brazylii; 17) dawna 
srebrna moneta; 19) państwo.
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