
– Zespół Nazewnictwa Miejskiego 
uznał, że miejsce przy Wolskiej nie 
jest odpowiednie i odrzucił wniosek 
mieszkańców o nadanie nazwy Skwer 
„Sierpnia 1944”. Nic bardziej błędne-
go. Wolski skwer to przede wszystkim 
społeczność lokalna i świadkowie hi-
storii, którzy wspólnie zaprojektowali 
swoją przestrzeń. Zrobimy wszystko, 
aby dalej wspierać to żywe i trwałe 
upamiętnienie Powstania Warszawskie-
go, takim jakie ono było na Woli – 
mówi Adam Matusik, radny Woli.

Wola jest jedną z dzielnic, którą 
Powstanie Warszawskie doświadczyło 
najciężej. Szacuje się, że w pierwszych 
dniach sierpnia 1944 roku zginęło tu oko-
ło 50 tysięcy cywilów. Ginęły kobiety, 
dzieci, pacjenci i personel szpitali. Głów-
ne natarcie koncentrowało się na ulicach 
Wolskiej i Górczewskiej, niejednokrotnie 
żołnierze w służbie niemieckiej wypro-
wadzali mieszkańców z domów na po-
dwórka i tam ich mordowali. 

Jednym z takich historycznych 
punktów jest otwarty skwer przy skrzy-
żowaniu ulic Wolskiej i Płockiej, na ty-
łach budynków Płocka 21, 25, 27 i 29. 

– Wielu mieszkańców straciło w tym 
rejonie bliskich. Po latach, wspólnie 
z sąsiadami, postanowili nadać miejscu 
odpowiedni wygląd, nazwę i atmosferę. 
Inicjatywa zgłoszona w budżecie oby-
watelskim połączyła pokolenia i spo-
tkała się z pozytywnym odzewem histo-
ryków Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Efektem jest nowa przestrzeń, 
która stała się punktem otwartych wy-
darzeń kulturalnych – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. 

Miejsce na rogu ulic Wolskiej i Płoc-
kiej, w którym mieszkańcy Warszawy 
spotykają się z ocalonymi i świadkami 
powstania, od lat powszechnie funk-
cjonuje pod nazwą Skwer „Sierpnia 
1944” i jest z nią jednoznacznie koja-
rzone. Podwórko zostało zrewitalizo-
wane przez ZGN Wola, który co roku 
organizuje tu także warsztaty sąsiedz-
kie. Działa tutaj aktywna społeczność 
i lokalne instytucje. Wolskie Centrum 
Kultury organizuje cykliczne koncerty 
upamiętniające rzeź Woli. 

Inicjatywę mieszkańców poparło też 
Muzeum Powstania Warszawskiego.  
Z informacji przekazanych przez hi-

storyków wynika, że już 3 sierpnia 
1944 roku żołnierze pod dowództwem 
SS Gruppenfűhrera Heinza Reinefar-
tha dokonali masakry około 100 osób 
w rejonie domów przy ul. Płockiej 
23-27. Ponadto 50 kolejnych osób za-
mordowano w domu przy ul. Wolskiej 
60. To w tej okolicy odbyła się egze-
kucja personelu medycznego i chorych 
ze Szpitala Wolskiego.

– Poprosiliśmy Muzeum Powstania 
Warszawskiego o pomoc przy stworze-
niu nazwy, która w odpowiedni spo-
sób upamiętniłaby osoby i wydarzenia, 
a jednocześnie pozwalałaby mieszkań-
com na swobodne korzystanie z tej 
przestrzeni. Muzeum poparło naszą 
inicjatywę – mówi Franciszek Grusz-
czyński-Ręgowski, mieszkaniec i jeden 
z pomysłodawców inicjatywy Skwer 
„Sierpnia 1944”. – Do dziś w rocznice 
powstania Skwer odwiedza m.in. pan 
Jan Walicki, który jako 13-latek ocalał 
z rzezi Woli w budynku Płocka 27A, je-
dynym w naszej okolicy, który przetrwał 
wojnę. Ta nazwa ściśle odzwierciedla 
fakty historyczne i oddaje współczesną 
tożsamość dzielnicy – podsumowuje. 

Urząd miasta zapewni bezpłatny 
transport na wybory prezydenckie dla 
osób starszych oraz dla osób z niepełno-
sprawnościami. Zgłoszenia są przyjmo-
wane do 27 czerwca do godz. 15.00, pod 
numerami telefonu (22) 298 59 00 i 720 
915 300 lub pod adresem bus@specjal-
trans.pl. W przypadku II tury wyborów 

prezydenckich zgłoszenia będą przyj-
mowane do 11 lipca do godz. 15.00. Do-
wóz osób do lokali wyborczych będzie 
realizowany przez Usługi Transportowe 
Marek Włastowski. „Przyłbice, masecz-
ki, rękawiczki, termometry czy płyny 
do dezynfekcji – taką pomoc zaoferu-
ją strażnicy miejscy, którzy w najbliż-

szą niedzielę będą dowozić chętnych 
do lokali wyborczych i będą stosować 
wszelkie procedury bezpieczeństwa. 
Ci, którzy zapomną o swojej masecz-
ce, otrzymają ją od strażników. Osoby, 
które mają trudności w poruszaniu się, 
będą mogły skorzystać z pomocy straży 
miejskiej” – informują urzędnicy.

Uczniów zastanawiało, dlaczego 
takie protezy kosztują aż 20 tys. zł. 
–Zaczęliśmy analizować, co jest po-
trzebne do stworzenia takiego urzą-
dzenia. Kosztorys wykazał nam kwotę 
zaledwie 2 tys. zł, czyli dziesięć razy 
mniej! – mówią uczniowie drugiej kla-
sy ogólniaka przy ulicy Staffa. 

Prototyp powstał w ramach projek-
tu Mimesis. To przedsięwzięcie bielań-
skich licealistów zdobyło nagrodę Zło-
tego Wilka w Olimpiadzie „Zwolnieni 
z teorii”. Gotowe urządzenie będzie te-
raz dopasowywane do ręki konkretnej 
osoby i testowane w codziennym uży-
ciu. Ponadto młodzi naukowcy za dar-
mo udostępnili efekty swojej pracy 
oraz szczegóły tworzenia sztucznej ręki 
w internecie. Umożliwi to stworzenie 
takiej protezy przez innych. – Podobne 
rozwiązania dotychczas nie były do-
stępne dla większości potrzebujących 
ze względu na wysoką cenę. Zminima-
lizowaliśmy koszty wykonania protezy 
poprzez zastosowanie technologii dru-
ku 3D oraz niestrudzonej wolontaryj-

nej pracy. Chcemy również zapewnić 
wsparcie w nauce obsługi urządzenia 
oraz pomoc w przypadku trudności 
w jego użytkowaniu – wyjaśnia Kinga 
Leśniewska. Licealiści zaprezentowali 
swoje dzieło w bielańskim ratuszu. – 
Wasza praca może okazać się począt-
kiem wielkiej rewolucji – mówi dumny 
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan. 
– Dzięki wam bioniczne protezy mogą 
trafić do wszystkich potrzebujących 
i diametralnie zmienić ich życie. Ki-
bicuję wam i wierzę, że jeszcze nie raz 
zadziwicie świat – dodaje. 

Licealiści mają teraz nadzieję 
na stworzenie społeczności wokół sa-
modzielnie wykonywanej protetyki. 
Liczą na zainteresowanie tym ludzi 
na całym świecie. To szansa, by ich 
rówieśnicy lepiej zrozumieli problemy, 
z którymi na co dzień spotykają się 
ludzie z niepełnosprawnością. Ważne 
jest dla nich również spopularyzowanie 
wykorzystywania najnowszych techno-
logii. I tym samym niesienie pomocy 
tym, którzy jej potrzebują.

• W marcu pandemia  sparaliżowała 
nasze życie, ale też pracę urzędów. 
Nawet  teraz, gdy pojawiły  się  licz-
ne poluzowania w obowiązujących 
restrykcjach, wiele działań jest nie-
możliwych lub trudnych do realizo-
wania.  Jak pan,  burmistrz Bielan, 
radzi  sobie  z  kierowaniu  dzielnicą 
w tych szczególnych warunkach?
– Decyzja rządu o zamrożeniu ca-

łego gospodarczego i społecznego ży-
cia spowodowała, że zamknięte zostały 
wszystkie placówki edukacyjne, fir-
my, restauracje a nawet zakłady pracy. 
Wszyscy pamiętamy, że ulice były do-
słownie wymarłe. Jednak administracja 
musi trwać i zapewnić ciągłość funkcjo-
nowania miasta. Wraz z moim zespołem 
zakasaliśmy rękawy do pracy i rzuci-
liśmy się w wir działań pomocowych.

Geniusze z Bielan
Grupa licealistów z Bielan stworzyła protezę ręki. – Urządzenie jest 
sterowane za pomocą sygnałów elektrycznych przechodzących przez 
mięśnie i umożliwia pełny zakres ruchów amputowanej kończyny 
– mówią skromnie Kinga Leśniewska, Jakub Szczepaniak, Jan Woj-
ciechowski i Antoni Popecki z Liceum im. Ignacego Domeyki. Taka 
proteza kosztuje zaledwie 2 tys. zł, dzięki czemu na sztuczną rękę 
będzie mogło pozwolić sobie więcej potrzebujących jej osób.
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Wolski Skwer Sierpnia 1944
Kamienice  przy  skrzyżowaniu  ulic Wolskiej  i  Płockiej  były  niemymi  świadkami  tzw.  rzezi Woli 
w 1944 roku. Dziś mieszkańcy i bliscy ofiar chcą nadać temu historycznemu miejscu nazwę Skwer 
„Sierpnia 1944”. W ich imieniu wolscy radni złożyli do urzędu miasta odpowiedni wniosek, a dziel-
nica Wola wsparła tę inicjatywę.

Bezpłatny transport na wybory

Nasza mała Ojczyzna 
ROZMOWA Z GRZEGORZEM PIETRUCZUKIEM 

BURMISTRZEM DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Więcej czytaj na str. 2
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Czy w Twoim domu może się zna-
leźć plejada filmów polskich reżyserów? 
Holland, Wajda, Kieślowski, Polański, 
Krauze, Żuławski, Machulski, Szumow-
ska, Smarzowski, Komasa – z pewnością 
nazwiska nie są Wam obce. Wszyscy sły-
szeliśmy o osiągnięciach naszych polskich 
reżyserów, ale czy oglądaliśmy wszystkie 
ich filmy? Czy udało się Wam poznać 
wybitny talent naszych znanych artystów? 

W zbiorach filmowych Bemow-
skiej Biblioteki Publicznej znajdują się 
filmy polskich reżyserów. Prezentując 
ich tytuły pragniemy zachęcić naszych 
Czytelników do korzystania ze zbiorów, 
zwłaszcza teraz kiedy zbliżają się waka-

cje, a wielu z nas, ze względu na sytuację 
pandemiczną, weryfikuje swoje waka-
cyjne plany. Warto wykorzystać ten czas, 
by nadrobić zaległości. Już od czerwca 
(co tydzień) na www.bibliotekabemo-
wo.pl prezentowana będzie filmografia 
kolejnych wybitnych reżyserów, których 
realizacje dostępne są w bibliotece. 

Wśród filmów znajdą się znane ty-
tuły, zarówno nominowane do wielu na-
gród, jak również nagradzane w Polsce 
i na całym świecie. W zbiorach można 
znaleźć także i te z początków kariery 
twórców, jak również reżyserowane nie-
dawno. Już dziś zachęcamy do wybrania 
tytułu i zarezerwowania go już dziś! 

Dobrą wiadomość dla czytelników 
na Bemowie ma dzielnicowa Bibliote-
ka Publiczna, bowiem od 15 czerwca 
zwiększyła księgozbiór do wypożyczeń. 
Przygotowane zostały dwa księgozbio-
ry – beletrystyczny i popularnonaukowy. 
Łącznie to ponad 9 tysięcy pozycji książ-
kowych. 

Ze względu na ograniczenie miejsca 
wiążące się z zakupami nowości be-
mowskie placówki biblioteczne przeka-
zały część książek do magazynów. Dzię-
ki temu książki te pozostają dostępne 
dla Czytelników. Pozycje z magazynów 
można zamawiać poprzez katalog Bi-
blioteki i odbierać w wybranej placów-
ce w ramach funkcjonującej już usługi 
„omnis, omnia, ubique”. Rozwiązanie 
to stwarza możliwość oddania wypoży-
czonych pozycji w dowolnej placówce 
bibliotecznej na Bemowie oraz odbie-
rania zamówień, rezerwacji z różnych 

placówek w jednej, najbardziej dogodnej 
lokalizacyjnie. – Transport zbiorów trwa 
już od ubiegłego roku. Żadna biblioteka 
w Polsce nie wdrożyła takiego rozwią-
zania – mówi kierownik działu groma-
dzenia i opracowania zbiorów Marcin 
Oyrzanowski. 

Przygotowane zostały dwa magazyny 
zawierające księgozbiór beletrystyczny, 
tj. 6120 pozycji, w których znajdują się 
głównie powieści, oraz księgozbiór popu-
larnonaukowy, zawierający 3058 pozycji, 
w tym książki popularnonaukowe, albu-
my, wydawnictwa encyklopedyczne czy 
poradniki. W magazynie tym znajduje 
się też bogaty zbiór książek dotyczących 
malarstwa i sztuki. 

Zwrócone przez Czytelników książki 
zgodnie z procedurą trafią do kwaran-
tanny, podobnie jak z innych placówek, 
po czym następnie powrócą do maga-
zynu. 

Tego jeszcze nigdzie nie było. Be-
mowska Biblioteka Publiczna uruchomiła 
zupełnie nową e-usługę. Czytelnicy mogą 
przeglądać prasę na swoich urządzeniach 
mobilnych – telefonie, tablecie czy kom-
puterze. Do dyspozycji jest 15 tytułów, 
z czego każdy posiada od 2 do 10 eg-
zemplarzy. 

E-prasę mogą wypożyczać wszyscy 
użytkownicy Biblioteki Publicznej, któ-
rzy posiadają aktywne konto bibliotecz-
ne. Ilość wypożyczonych egzemplarzy 
e-prasy zależy od limitu konta. Obecnie 
dostępne tytuły to: Auto Świat, Dziennik 
Gazeta Prawna, Fakt, FOCUS, Forum, 
Gazeta Wyborcza, Moje Mieszkanie, Mój 
Piękny Ogród, Newsweek Polska, Polity-
ka, Przegląd Sportowy, Sieci, Tygodnik 
Do Rzeczy, Tygodnik Powszechny, Viva!, 
Zwierciadło. Wypożyczać e-prasę można 

na 2 dni. Następnie użytkownik jest zobo-
wiązany do skasowania pliku. 

E-prasa została zaprojektowana wy-
jątkowo nowocześnie. Widok dostosowa-
ny jest do każdego urządzenia mobilnego. 
Na swojej przeglądarce internetowej Czy-
telnik ma do niej szybki dostęp. Z boku 
strony znajduje się podgląd na pozostałe. 
Podczas przeglądania można usłyszeć 
nawet dźwięk przeglądania stron, a ich 
wielkość – skalować, co z pewnością 
stanowi duże ułatwienie dla osób słabo 
widzących. Obecnie największe zaintere-
sowanie zyskały tygodniki i miesięczniki. 

Najnowsze wydania e-prasy są wpro-
wadzane o poranku. Każdy tytuł posia-
da od 2 do 10 egzemplarzy, a w miarę 
upływu czasu bibliotekarze będą dopa-
sowywać liczbę egzemplarzy do potrzeb 
Czytelników. 

Za kilka tygodni minie 40. roczni-
ca strajku w Hucie „Warszawa”. Z tej 
okazji chcemy zebrać wspomnienia 
zakładu przy ulicy Kasprowicza z tam-
tych dni. 

28 sierpnia 1980 roku Huta „War-
szawa” jako pierwszy stołeczny zakład 
pracy przystąpiła do strajku. Był to wy-
raz solidarności z robotnikami stoczni 
Wybrzeża. Wieczorem na wydziale wal-
cowni średniodrobnej Seweryn Jaworski 
odczytał odezwę do odpoczywających 
na przerwie robotników, by podjęli 
strajk. Rozpoczął się strajk okupacyjny, 
do którego przyjęły się kolejne wy-
działy. Strajkujący przygotowali osiem 
postulatów do dyrekcji Huty, w tym 
umożliwienie bezpiecznego przejazdu 

delegacji z Bielan do Stoczni Gdańskiej 
i następnie ich powrót. 

Dzień później utworzyły się komite-
ty strajkowe. Po długich negocjacjach, 
dyskusjach i sporach, 31 sierpnia w nocy 
podpisano porozumienie z dyrekcją 
o zakończeniu strajku. I przystąpiono 
do budowy niezależnego samorządnego 
związku zawodowego.

W tym roku mija 40 lat od tych 
wydarzeń. Z tej okazji chcemy wydać 
książkę ze wspomnieniami robotników 
ówczesnej Huty „Warszawa” z tamtych 
dni. Prosimy o kontakt pod nr tel. 22 
443 47 62, email bielany.fototeka@
um.warszawa.pl lub listownie na adres 
Redakcja „Nasze Bielany”, ul. S. Że-
romskiego 29, 01-882 Warszawa.

• W marcu pandemia sparaliżowała 
nasze  życie,  ale  też  pracę  urzę-
dów. Nawet teraz, gdy pojawiły się 
liczne poluzowania w obowiązują-
cych  restrykcjach,  wiele  działań 
jest  niemożliwych  lub  trudnych 
do  realizowania.  Jak  pan,  bur-
mistrz Bielan, radzi sobie z kiero-
waniu  dzielnicą  w  tych  szczegól-
nych warunkach?
– Decyzja rządu o zamrożeniu całego 

gospodarczego i społecznego życia spo-
wodowała, że zamknięte zostały wszyst-
kie placówki edukacyjne, firmy, restau-
racje a nawet zakłady pracy. Wszyscy 
pamiętamy, że ulice były dosłownie wy-
marłe. Jednak administracja musi trwać 
i zapewnić ciągłość funkcjonowania 
miasta. Wraz z moim zespołem zakasa-
liśmy rękawy do pracy i rzuciliśmy się 
w wir działań pomocowych. Z inicja-
tywy radnej stowarzyszenia Razem dla 
Bielan Moniki Szadkowskiej powstała 
specjalna grupa Pomocne Bielany – 
wielka platforma pomocy sąsiedzkiej, 
czyli przede wszystkim pomocy osobom 
starszym i niepełnosprawnym. Zbiera-
liśmy prowiant i lekarstwa. Do akcji 
włączyły się też restauracje Gniazdo Pi-
ratów i Roślina, których ekipy gotowały 
posiłki dla potrzebujących. W ramach 
akcji Pomocnych Bielan do dyspozy-
cji naszych mieszkańców byli też rad-
ni RdB: Agnieszka Gola, Ewa Turek, 
Krystian Lisiak, Marcin Włodarczyk 
i Piotr Walas. Wraz z moim zastęp-
cą Włodzimierzem Piątkowskim zrzu-
ciliśmy marynarki i remontowaliśmy 
mieszkanie, które służyło pracownikom 
służb ratunkowych przebywających 
kwarantannę. Powołany został także 
Dzielnicowy Zespół Wsparcia, który 
zapewnił wsparcie osobom zdrowym, 
ale pozostającym w domach ze wzglę-
du na swój wiek lub inne przyczyny. 
Ta ekipa niezwykłych ludzi przy po-
mocy wolontariuszy zapewniała pomoc 
w robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci 
czy zakupie lekarstw. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu wielu osób prze-
trwaliśmy pierwsze uderzenie epidemii. 
Zarządzanie stołeczną dzielnicą w tym 
czasie jest ogromnym wyzwaniem. Je-
stem na przysłowiowym posterunku 
przez 24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu, służąc mieszkańcom i dba-
jąc nie tylko o sprawne funkcjonowanie, 
ale też o rozwój Bielan.
• W poprzedniej  kadencji  był  Pan 

wiceburmistrzem  Bielan,  ale 
to  były  inne  czasy  i  inna  dzielni-
ca.  Teraz  musi  się  Pan  borykać 
z problemami o  innym charakte-
rze  i  pracować w  innych warun-
kach.  Czy  tamte  doświadczenia 
w zarządzaniu dzielnicą przydają 
się w obecnych warunkach? 
– Jestem związany z samorządem 

warszawskim od dwudziestu lat. Przez 
wiele lat byłem wiceburmistrzem Bie-
lan, ale też szefem gabinetu politycz-
nego ministra spraw wewnętrznych 
i radnym Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego. To ogromne doświadcze-
nie i praktyka, które pozwalają mi teraz 
zarządzać dzielnicą. Ponadto epidemia 
koronawirusa spowodowała, że kiero-
wanie samorządem trzeba było przesta-
wić na inne tory. Do tej pory nie mieli-
śmy takiej sytuacji i właściwie cały czas 
pandemii był swego rodzaju poligonem 
doświadczalnym dla administracji. 
Uważam jednak, że wyszliśmy z niego 

obronną ręką a to, co się wydarzyło, jest 
dodatkową lekcją. I to na lata. 
• Jest  Pan  bardzo  aktywny,  wszę-

dzie  Pana  pełno,  w  internecie, 
na  forach.  Utrzymuje  Pan  stały 
kontakt z mieszkańcami, przeka-
zuje im informacje na bieżąco, na-
grywa filmiki. Skąd Pan czerpie te 
pomysły i siły na ich realizację?
– Świat się zmienia z każdym dniem 

i powszechnie przyjęty obraz urzęd-
ników zamkniętych w Ratuszu musi 
przejść do przeszłości. Internet, a przede 
wszystkim media społecznościowe, 
pozwalają na lepszą i bardziej bezpo-
średnią komunikację z mieszkańcami. 
Jestem gospodarzem naszej dzielnicy, 
chcę słuchać głosu mieszkańców – dla-
tego też aktywnie uczestniczę w dysku-
sjach w internecie. Każdy głos i każda 
opinia są dla mnie cenne. Tym bardziej 
w czasie epidemii, gdy powinniśmy 
mimo wszystko nadal ograniczać bez-
pośrednie kontakty, media społeczno-
ściowe są po prostu nieocenione. 
• Nie wiadomo jak długo jeszcze bę-

dziemy  żyć  w  warunkach  zagro-
żenia wirusem i w ograniczeniach 
spowodowanych tym zagrożeniem. 
Czy  ma  Pan  pomysł  na  rozwój 
i  unowocześnienie  dzielnicy  Bie-
lany  pomimo  wszystko?  Jakie  są 
Pana priorytety w tej dziedzinie? 
– To prawda, że epidemia trwa 

i wciąż mamy nowe zakażenia korona-
wirusem. Naukowcy mówią, że jesienią 
czeka nas druga fala zarażeń. To bardzo 
złe prognozy. W tej chwili trudno mó-
wić o dalekosiężnych planach dotyczą-
cych inwestycji, bo przecież epidemia 
spowodowała zmniejszenie wpływów 
do miejskiej kasy. Mimo trudnych 
czasów staramy się unowocześniać 
naszą dzielnicę. W ośrodku sporto-
wym Hutnik przy ulicy Marymonc-
kiej trwają prace przy budowie trybun 
na boisku głównym. Nowe obiekty 
dla sportowców to kluczowa inwe-
stycja. Wykonane już zostały także 
fundamenty pod słupy oświetleniowe 
oraz stan surowy otwarty zaplecza 
szatniowo-sanitarnego dla boiska 
C i kortów tenisowych. W najbliż-
szych tygodniach planowane jest m.
in. zakończenie montażu betono-
wych konstrukcji trybun i wykona-
nie fundamentów dla zaplecza boiska 
B. Prace budowlane prowadzone są 
również w bielańskich szkołach. W bu-
dynku XCVI Liceum Ogólnokształcą-
cego im. gen. Stanisława Maczka przy 
ul. Gwiaździstej 35 już wymieniona 
została stolarka okienna. Ruszyły też 
roboty związane z wymianą pokrycia 
dachowego oraz ocieplaniem gma-
chu. Jednocześnie rozbudowywana 
jest Szkoła Podstawowa nr 77 przy 
ul. Samogłoska na Młocinach. Ciężki 
sprzęt pojawił się tam w kwietniu. Jako 
pierwsze wykonywane są prace przy 
budowie łącznika obecnego budynku 
z nowym skrzydłem. Zaplanowano 
tam siedem klas, a każda pomieści 
25 uczniów. Zagospodarowany zo-
stanie również teren wokół placów-
ki. Prace zakończą się na przełomie 
2020 i 2021 roku. Sporo zmian cze-
ka przedszkole przy ul. Wergiliusza 
na Wawrzyszewie. Dzielnica roz-
szerzyła zakres umowy z obecnym 
wykonawcą modernizacji obiektu. 
Wśród nowych zadań są wymiana 
ogrodzenia i dodatkowe prace przy 

fundamentach budynku. Wykonano 
już konstrukcję nowego skrzydła 
przedszkola i większość przebudowy 
wewnątrz starej części budynku. Za-
awansowane są również prace przy 
instalacjach. Rozpoczęto też prace 
wykończeniowe, m.in. kładzenie gła-
dzi, glazury czy terakoty. Do końca 
czerwca wykonawca wymieni 1900 
m2 podbudowy i nawierzchni boiska 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 53 
przy ulicy Rudzkiej 6. Wyczyszczona 
zostanie też nawierzchnia bieżni oraz 
boiska wielofunkcyjnego. Prace przy 
Rudzkiej to wygrany projekt z bielań-
skiego budżetu obywatelskiego.

Dodatkowo prowadzimy wielkie 
modernizacje parku Zbigniewa Herber-
ta i skweru Jerzego Jarnuszkiewicza. 
W tym drugim pojawią się pierwsze 
w Warszawie podwieszane chodniki, 
które nie będą ingerować w sieć korze-
ni drzew i krzewów. Ponadto przygo-
towujemy się do remontu przedszkola 
przy ulicy Klaudyny na Rudzie.

Priorytetem jest teraz nie tylko 
utrzymanie ciągłości administracji i re-
alizacja inwestycji, ale też zdrowie 
mieszkańców. Dlatego w drzwiach 
wejściowych do naszego urzędu zain-
stalowaliśmy na próbę bramkę mierzą-
cą temperaturę osobom wchodzącym 
do środka. Mieszkańcy, którzy będą 
mieli ją podwyższoną, zostaną popro-
szeni o przyjście do urzędu w innym 
terminie. Jednocześnie pragnę zazna-
czyć, że urządzenie nie zbiera danych, 
a my nie magazynujemy ich. Badanie 
jest dokładnie takie samo jak przy wi-
zycie w przychodni. Całkowicie ano-
nimowe i jednocześnie bezbolesne, ale 
bardzo precyzyjne i niezawodne.
• Jakie  będą Bielany  po  pandemii? 

Czy coś zmieni się w życiu dzielnicy 
na stałe? Podobno świat już nie bę-
dzie taki sam po wirusie i po tym, 
co z nami zrobił. Czy Bielany i ich 
mieszkańcy też będą inni?
– Epidemia pokazała, że w trudnych 

i ciężkich chwilach jesteśmy razem. 
Zaangażowanie mieszkańców w po-
moc innym w robieniu zakupów, zdo-
bywaniu lekarstw, ale też utrzymaniu 
przedsiębiorstw w czasie kiedy handel 
praktycznie nie istnieje, były – i wciąż 
są – na Bielanach niesamowite. Z tego, 
co obserwuję, taka tendencja zostanie 
zachowana: tendencja do pomocy, za-
cieśniania więzi i wzajemnego wsparcia. 
Dziś patrzymy na swoich sąsiadów już 
nie jako ludzi, z którymi mieszkamy 
w jednym bloku, ale jako tych, którym 
jesteśmy w każdej chwili gotowi nieść 
pomoc i jednocześnie możemy liczyć 
na ich wsparcie. To bardzo budujące. 
• Jaki  jest Pana  sposób na harmo-

nijną  współpracę  z  ludźmi  róż-
nych opcji, odmiennych poglądów 
i innych priorytetów?
– Nie można patrzeć na ludzi z per-

spektywy ich poglądów, wyznawanej 
religii czy orientacji seksualnej. Wszy-
scy jesteśmy ludźmi i jesteśmy równi. 
Mamy takie same prawa, ale też obo-
wiązki. W samorządzie, gdzie wszyscy 
zamieszkujemy jedną dzielnicę, nie jest 
istotne to, czy ktoś należy do jakiejś 
partii czy organizacji. Musimy po pro-
stu razem działać na rzecz naszej małej 
ojczyzny, a są nią Bielany. Bez wysłu-
chania każdej ze stron, samorząd nie 
miałby sensu istnienia.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Nasza mała Ojczyzna – Bielany
ROZMOWA Z GRZEGORZEM PIETRUCZUKIEM 

BURMISTRZEM DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Wakacje z filmami 

Powiększamy księgozbiór 

Czekamy na wspomnienia 
hutników z Bielan

Bemowska Biblioteka Publiczna 

Tu przeczytamy e-prasę 
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W Parku Ogrody Kosmosu po-
wstała pierwsza w dzielnicy Włochy 
miejska pasieka edukacyjna. Pasiekę 
tworzą 4 ule, które zostały ogrodzone 
siatką typu leśnego. Ogrodzenie jest 
zamknięte. Teren pasieki jest niedo-
stępny dla osób postronnych. Na ogro-
dzeniu znajdują się stosowne tablice 
informacyjne. W każdym z uli znajduje 
się jedna rodzina pszczela składająca 
się z matki i około 12 tysięcy robotnic. 
Zgodnie z umową zawartą z wykonaw-
cą dzielnica otrzyma miód pozyskany 
z pasieki, który zostanie przeznaczony 
na cele promocyjne Urzędu Dzielnicy 
Włochy. Oprócz tego umowa zobo-
wiązuje wykonawcę do przeprowa-
dzenia warsztatów pszczelarskich dla 
uczniów szkół włochowskich. Ponadto 
w czerwcu w pobliżu pasieki zostanie 
ustawiona tablica edukacyjna prezen-
tująca pożytki płynące z pszczelarstwa 
miejskiego. 

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 
realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Moder-
nizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt – prace przygotowawcze”, przy ulicy 
Paluch 2 w Warszawie. Inwestycja będzie 
realizowana w formule „projektuj i buduj”.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 
w maju 2020 roku podpisał umowę z firmą 
OP Architekten ZT na opracowanie progra-
mu funkcjonalno-użytkowego, na podsta-
wie którego zostanie ogłoszony przetarg.

W realizacji tej inwestycji postanowiono 
zastosować technologię modułową (konte-
nerową), ewentualnie technologię drewnia-
nych prefabrykatów. W ramach inwesty-
cji zostanie zaadoptowany i rozbudowany 
budynek administracyjny oraz wyburzony 
stary budynek geriatrii, a w jego miejsce 
powstanie nowy, który zapewni stały nadzór 
lekarski i profesjonalną, indywidualną opie-
kę nad czworonogami w podeszłym wieku. 
Powierzchnia zabudowy zwiększy się dzięki 
temu o około 300 metrów kwadratowych.

Na nowo zostanie zagospodarowany te-
ren zielony. Koncepcja zagospodarowania 
otoczenia i zieleni zakłada przearanżowanie 
psich wybiegów, wprowadzenie otwartych 
przestrzeni, muraw do biegania, pól ziem-
nych do kopania oraz zbiorników i urzą-
dzeń wodnych do zabaw, a także wyposa-
żenie terenu w elementy małej architektury.

Planowane jest również usprawnienie 
komunikacji wewnątrz całego obiektu, za-
aranżowanie kącików adopcyjnych, które 
stworzą odpowiednią, przyjazną atmosferę, 
ułatwiającą budowanie relacji między czwo-
ronogami a ich przyszłymi właścicielami.

Na decyzję o wyborze takiej formuły 
realizacji zadania inwestycyjnego miała 
wpływ sytuacja związana z stanem praw-
nym gruntów, oczekiwany czas realiza-
cji a także koszty realizacji. Stołeczny 
Zarząd Rozbudowy Miasta w maju br. 
wystąpił o zwiększenie środków na re-
alizację inwestycji. Inwestycja ma być 
zakończona w 2021 roku.

Przed nami okres wakacji. Jak 
co roku, policjanci ruchu drogowego 
będą dbać o bezpieczeństwo wszystkich 
podróżujących. Wydział Ruchu Drogo-
wego Komendy Stołecznej Policji wraz 
z Wojewódzkim Inspektoratem Trans-
portu Drogowego w Radomiu Oddział 
Warszawa, będą prowadzić kontrole 
autokarów zorganizowanych grup wy-

cieczkowych. W tym celu wyznaczone 
zostały punkty kontrolne autokarów, 
gdzie sprawdzany będzie stan tech-
niczny pojazdów, przygotowanie ich 
do przewozu osób oraz bagaży, a także 
przygotowanie kierowców do jazdy.

Wakacje to czas wzmożonych zorga-
nizowanych wyjazdów dzieci i młodzieży 
na różne obozy, kolonie i zgrupowania. 

Policjanci ruchu drogowego w specjalnie 
wyznaczonych punktach kontrolnych, 
będą sprawdzać stan techniczny pojaz-
dów, obowiązkowe wyposażenie oraz stan 
psychofizyczny kierowców. Każdorazo-
wo sprawdzany będzie stan trzeźwości 
kierowców oraz wymagane uprawnienia.

Mundurowi zadbają również o spo-
sób przewożenia pasażerów, zwłaszcza 

tych najmłodszych. Zadania te mają 
na celu zapewnienie bezpiecznej po-
dróży do miejsca docelowego oraz po-
wrotu do domu.

Kontrole autokarów będą się od-
bywać na parkingu samochodowym 
przylegającym do hali widowiskowo-
-sportowej „TORWAR” przy ul. Ła-
zienkowskiej w Warszawie zgodnie 
z harmonogramem.

Pozostałe kontrole poza wyznaczony-
mi dniami i godzinami należy zgłaszać 

do Wydziału Ruchu Drogowego Komedy 
Stołecznej Policji pod nr telefonów:
• 47 723-77-55 – całodobowo
• 47 723-77-18 – w godz. 8.00-16.00 

od poniedziałku do piątku
Jednocześnie informujemy, że 

za pośrednictwem strony interneto-
wej https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ 
można sprawdzić, czy autokar którym 
planowana jest podróż, posiada aktu-
alne badania techniczne i ważne ubez-
pieczenie OC.

Pasieka edukacyjna 

Pszczoły w Kosmosie
We Włochach

Modernizacja Na Paluchu

Kontrole autokarów Wakacje 2020
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Kocham, lubię, szanuję...
           wody 

nie marnuję

www.mpwik.com.pl
www.warszawskakranowka.pl

Obserwuj 
Woda dla Warszawy

Średnio w ciągu doby każdy z nas zużywa ok. 100 litrów wody, głównie na czynności związane  
z higieną i prowadzeniem gospodarstw domowych. 

Wodociągi Warszawskie, poprzez kampanię „Kocham, lubię, szanuję, wody nie marnuję” podsuwają konkretne 
porady, jak rozsądnie korzystać z wody w kuchni, ogrodzie czy łazience – np. przez zakręcanie kranu podczas  
mycia zębów, niewyrzucanie śmieci do sedesu czy wybieranie szybkiego prysznica zamiast kąpieli.  
Przypominamy także, że wybierając warszawską kranówkę również dbamy o środowisko – nie produkujemy  
dodatkowych odpadów oraz nie zużywamy wody potrzebnej na ich produkcję.

Więcej porad na stronie www.mpwik.com.pl oraz na kanałach społecznościowych Woda dla Warszawy.
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CZY 
WIESZ 
ŻE...?

Szczotkuj zęby  
przy zakręconym kranie

Tracimy

do 15 litrówwody, 
gdy myjemy zęby przy 

odkręconym kranie

CZY 
WIESZ 
ŻE...?

Nawet do

200 litrów  
zużywamy podczas kąpieli w wannie, 

a w czasie 5-minutowego prysznica około 

50 litrów

Bierz szybki prysznic zamiast 
kąpieli w wannie

W
O

D
A

 W
 Ł

A
ZI

EN
CE

CZY 
WIESZ 
ŻE...?

Dokręcaj krany  
i dbaj o ich szczelność

Z kapiącego kranu może  
uzbierać się nawet  

około 15 litrów 
wody dziennie

CZY 
WIESZ 
ŻE...?

Używaj zmywarki i ładuj ją do pełna

Na zmywanie ręczne możemy zużyć nawet 

do 100 litrów wody,
podczas gdy jeden cykl zmywarki 

to około 

15 litrów

W
O

D
A

 W
 K

U
CH

N
I

CZY 
WIESZ 
ŻE...?

Standardowy przepływ wody 
w baterii kuchennej wynosi 

około 13 litrów na minutę,
zastosowanie perlartora  

zmniejsza przepływ  

do 5 litrów na minutę

Zamontuj perlatory

CZY 
WIESZ 
ŻE...?

Podlewaj rośliny 
w najchłodniejszej porze dnia

Woda tak szybko nie wyparuje, 
jeśli trawniki i rośliny w ogrodzie będziesz 

podlewać 
w odpowiedniej

porze dnia

CZY 
WIESZ 
ŻE...?

Zbieraj deszczówkę  
i wykorzystuj ją w ogrodzie

Podczas jednego deszczowego dnia woda 
z dachu domu jednorodzinnego 

może zapełnić zbiornik o pojemności 

300 litrów

CZY 
WIESZ 
ŻE...?

Wykorzystuj do podlewania wodę  
już zużytą, np. po umyciu owoców

Wodę po płukaniu 
owoców i warzyw, czy gotowaniu 

 jajek lub ryżu możesz

ponownie wykorzystać
np. do podlewania roślin

W
O

D
A

 W
 O

G
R

O
D

ZI
E

CZY 
WIESZ 
ŻE...?

Rzeczy, które nie powinny znaleźć się  
w toalecie, mogą doprowadzić 
do zatkania rury odpływowej 

i  zalania mieszkania

Nie wyrzucaj śmieci do sedesu
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To nie przelewki – Warszawa zbiera deszczówkę

Weekendowy Agrobazar Rodzinny

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!

Pod takim hasłem ruszyła kampania 
„Warszawskiego programu ochrony za-
sobów wody”, którego celem jest ochro-
na i zwiększenie zasobów wody w War-
szawie.

Na program składa się 6 filarów dzia-
łań, m.in. dotacje na budowę urządzeń re-
tencyjno-rozsączających oraz zbiorników 
wodnych. Realizatorami programu są jed-
nostki miejskie, inwestorzy prywatni oraz 
mieszkańcy. Dzięki tak kompleksowemu 
podejściu do przeciwdziałania zmianom 
klimatycznych, Warszawa jest liderem 
w magazynowaniu wody. 

I filar – dotacje retencyjne
Do 31 lipca 2020 roku można skła-

dać wnioski o dotację na budowę zbior-
ników do zbierania deszczówki. Dota-
cje są udzielane na budowę: urządzeń 
retencyjno-rozsączających (np. skrzynki 
rozsączające, studnie chłonne, drenaże 
rozsączające, ogrody deszczowe) oraz 
zbiorników retencyjnych (zbiorniki pod-
ziemne lub powierzchniowe, szczelne lub 
zapewniające wsiąkanie wody do gruntu, 
otwarte w formie oczka wodnego lub za-
mknięte). Ze zbiorników można pobierać 
wodę do ponownego jej wykorzystania, 
np. do podlewania terenów zieleni.

Dotacje są skierowane: do pod-
miotów niezaliczonych do sektora fi-

nansów publicznych, w wysokości 
do 80 proc. rzeczywistych kosztów re-
alizacji inwestycji, ale nie więcej niż 
4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób 
fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą; 10 000 zł dla pozostałych 
podmiotów niezaliczonych do sektora fi-
nansów publicznych oraz +dla jednostek 
sektora finansów publicznych, będących 
gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi, w wysokości do 80 proc. rze-
czywistych kosztów realizacji inwestycji.

Zbieranie i zagospodarowywanie wód 
opadowych w miejscu ich powstawania 
ogranicza odpływ wody z miasta. Dzięki 
budowie urządzeń służących do tego celu, 
czyli tworzeniu tzw. błękitnej infrastruktury, 
łagodzimy niekorzystne zmiany klimatycz-
ne powstające w mieście. Przeciwdziałamy 
przesuszaniu terenów miejskich, obniżaniu 
się zwierciadła wody gruntowej. Oszczędza-
my również przepełnione kanalizacje desz-
czowe, które mogą w czasie gwałtownych 
opadów generować powodzie. Ponadto, 
woda zagospodarowana w mieście wpływa 
korzystnie na rośliny, które produkują dla 
nas tlen. Więcej wody zagospodarowanej, 
to więcej roślin i zwierząt w mieście. 

II filar – obszary naturalnej retencji
Jeziora, rzeki, torfowiska, bagna 

czy tereny podmokłe są naturalny-

mi zbiornikami retencyjnymi. Chcąc 
zmniejszyć odwodnienie miasta, na-
szym zadaniem jest ochrona tych tere-
nów. W tym roku realizujemy projekt 
ochrony zagrożonych gatunków związa-
nych z siedliskami wodnymi na terenie 
Warszawy, w ramach którego zostaną 
poprawione właściwości retencyjne wy-
branych terenów np. przez budowę za-
stawek i renaturyzację linii brzegowej 
wybranych cieków i zbiorników wod-
nych. 

III filar – powierzchnie 
przepuszczalne 

Rozpłytowujemy powierzchnie nie-
przepuszczalne dla wody czyli np. asfal-
towe czy betonowe, co sprzyja tworzeniu 
się miejsc biologicznie czynnych, opar-
tych na przyrodzie. Takie miejsca sprzy-
jają powstawaniu siedlisk roślin i zwie-
rząt, a dodatkowo obniżają temperaturę 
w mieście w okresie letnim i zwiększają 
bioróżnorodność fauny i flory miejskiej. 
Rozpłytowanie pozwala na zatrzymanie 
wód opadowych i roztopowych w miej-
scu gdzie one powstały, zwiększając 
retencję w glebie i zapobiegając jej od-
pływowi. 

Realizujemy zielony Bulwar nad Tra-
są Łazienkowską, gdzie obok chodnika 
będzie więcej zieleni i ławek (realizacja 

w II połowie 2020), czy al. Jana Pawła II, 
gdzie podwajamy ilość zieleni (do końca 
listopada 2020).

Od 2019 roku na terenach Zarządu 
Zieleni mamy blisko 100 ha łąk - 20 
ha łąk kwietnych w parkach i ponad 80 
ha trawników przyulicznych pozostawio-
nych jako tzw. miejskie łąki - trawy 
i rośliny dwuliścienne, które magazynu-
ją wodę. Planujemy w kolejnych latach 
rozpłytowywać po ok. 2000 m2 w 10 
lokalizacjach. 

IV filar – kanały miejskie
W celu przeciwdziałania skutkom 

suszy, zwiększenia retencji wody w mie-
ście, ochrony istniejących zasobów 
wodnych, poprawy warunków funkcjo-
nowania środowiska przyrodniczego, do-
stosowujemy zarządzanie przepływami 
w istniejącej sieci kanałów i zbiorników 
wodnych w mieście.

Zmieniamy funkcję kanałów – z dre-
nującej na nawadniającą. Z 29 zarządza-
nych przez miasto kanałów wybrano 6, 
na których zostaną założone urządzenia 
piętrzące i sterujące przepływem wód. 
Zamiast pozbywać się wody z miasta, 
retencjonujemy ją tam gdzie ona powsta-
je. W podpiętrzonych kanałach powstanie 
magazyn wody istotny dla przyrody, sie-
dlisk gatunków roślin i zwierząt. 

Wykonane zostały już prace na pierw-
szym z nich - Kanale Gocławskim. Dzię-
ki piętrzeniu w kanałach napełniliśmy 
również przyległe do nich zbiorniki: Je-
zioro Balaton, Jezioro Kamionkowskie 
oraz Zespół zbiorników w Parku Skary-
szewskim.

V filar – ujęcia wody podziemnej
Dodatkowym źródłem zaopatrzenia 

w wodę dla mieszkańców jest 85 ogólno-
dostępnych ujęć wody podziemnej, tzn. 
ujęć wody oligoceńskiej czwartorzędo-
wej. Ujęcia wody podziemnej mogą być 
alternatywnym dla mieszkańców dostę-
pem do wody pitnej, w przypadku długo-
trwałego niskiego poziomu Wisły. 

VI filar – procedury planistyczne
Działania zapobiegające odwodnieniu 

miasta i zwiększeniu retencji uwzględ-
niamy również w miejscowych planach 
przestrzennego już na etapie planowania, 
na etapie uzgodnień w zakresie odpro-
wadzania wód opadowych lub roztopo-
wych z terenu planowanych inwestycji, 
poprzez zastosowanie zielono-błękitnej 
infrastruktury (zielone dachy i ściany, 
ogrody deszczowe), konieczność reten-
cjonowania wód opadowych czy zakaz li-
kwidacji istniejącej sieci hydrograficznej 
(kanały, rowy) i jej zakrywania.

Szczegółowe informacje na stronie 
zielona.um.warszawa.pl.

„Nie ma bardziej szczerej miłości niż 
miłość do jedzenia” – G.B. Shaw

Czego brakuje Polakom w nowych 
czasach: m.in. przestrzeni, ruchu i prze-
bywania wśród zieleni? Takim właśnie 
potrzebom odpowiadają tereny 30-hek-
tarowego hipodromu na Służewcu (ul. 
Puławska 266, warszawski Ursynów). 
A jeżeli można połączyć rodzinne zaku-
py, rekreację i edukację, to mamy przepis 
na Weekendowy Agrobazar Rodzinny. 

Od 19 czerwca 2020 roku Tor Wyści-
gów Konnych za sprawą Stowarzysze-
nia „Polska Ekologia” stał się w każdy 
weekend torem wyścigów po zdrowie. 
Sstanęło tam miasteczko namiotowe 
z naturalnymi produktami rolnymi, przy-
gotowanymi w kontrze do agrochemii, 
inaczej mówiąc – bez niezdrowych do-
datków i GMO. Żywność tu oferowana, 
to ta najbardziej wartościowa, szczegól-
nie potrzebna w trudnych czasach. Z cer-
tyfikacją ekologiczną, ale nie tylko, bo-
wiem także z chronionym oznaczeniem 
pochodzenia geograficznego (PGI), jak 
również z tą zaliczaną do żywności wy-

sokiej jakości, a mającej symbol QAFP, 
co jest świadectwem podporządkowania 
się Systemowi Gwarantowanej Jakości 
Żywności. 

Z całej Polski przyjeżdżają tu dostaw-
cy najlepszych produktów ze sprawdzo-
nymi certyfikatami jakości, aby skracając 
drogę od pola do stołu, omijając pośred-
ników, dotrzeć wprost do konsumentów. 
Dla niewielkich, rodzinnych gospodarstw 
jest to dobre rozwiązanie, gdy napoty-
kają na opory w przechodzeniu przez 
procedury dostaw do sieci handlowych, 
zazwyczaj nastawionych na wielotono-
we partie i to przeważnie z importu. Dla 
„małych” obecność na takich agrobaza-
rach ma działanie wzmacniające.

– Zastosowaliśmy rozwiązanie naj-
lepsze dla klientów, a jednocześnie wy-
szliśmy naprzeciw potrzebom naszych 
zrzeszonych. Jednym z zadań Stowarzy-
szenia „Polska Ekologia” jest promo-
wanie polskiej żywności wysokiej jakości 
i stąd przedsięwzięcie w postaci Agroba-
zaru – mówi wiceprezes Stowarzyszenia 
„Polska Ekologia”, Wawrzyniec Mazie-
juk. – Chcemy również promować wspól-

ne rodzinne spędzanie czasu na wolnym 
powietrzu, dlatego miejsce na Agrobazar 
nie jest przypadkowe – Tor Wyścigów 
Konnych Służewiec świetnie się do tego 
nadaje. Planowane są również pikniki 
rodzinne, muzyka na żywo, zajęcia z jogi 
i rękodzieła – dodaje.

Dużym powodzeniem cieszyła się 
piekarenka mistrza Czesława Meusa 
i niezwykłe pieczywo. Zainteresowanie 
wzbudziło stoisko „Korab Garden” i 10 
kompozycji soków z wykorzystaniem 
aronii, w tym nowość w postaci soku 
z aronii z serwatką z mleka koziego. 

Niemniejszą rewelacją były wysta-
wione przez jak najbardziej innowacyjną 
Spółdzielnię Produktów Rolnictwa Eko-
logicznego „Dolina Mogilnicy” sproszko-
wane liście drzew oliwnych i sproszkowa-
ny czystek ladanowy o silnym działaniu 
leczniczym, a do tego kompozycje pro 
zdrowotne z wykorzystaniem węgla wi-
klinowego drzewnego. 

Bogactwo wyrobów z mleka kozie-
go przedstawiło Rodzinne Gospodarstwo 
Ekologiczne „Figa” i stąd duże zaintere-
sowanie takim nabiałem ze strony matek 
z dziećmi przy boku. Nie można pomi-
nąć jajecznego stoiska Stefana Bednarka 
z ekologicznymi jajkami o pełniejszej za-
wartości kwasów Q3. 

Wśród smakowitych produktów były 
też wędzone ryby słodkowodne i mor-
skie oraz przetwory, sporym wzięciem 
cieszyły się wędliny z masarni „Jesiołka” 

a także miody, mąki z prastarych odmian 
pszenicy, oleje, przetwory z warzyw, m.
in. pyszne i unikatowe buraczki zasma-
żane z malinami. To zaledwie część sma-
kowitości. Z tygodnia na tydzień będzie 
ich więcej. 

Nie do przecenienia jest walor edu-
kacyjny Weekendowego Agrobazaru Ro-
dzinnego – to nauki wyniesione z bezpo-
średniego kontaktu z wytwórcami i roz-
mowy o pochodzeniu wyrobów, sposobie 
produkcji, wreszcie możliwość zobacze-
nia stosownych certyfikatów zaświad-
czających o jakości produktów. O jako-

ści ekologicznej, a ekologicznie  znaczy 
korzystnie. Stowarzyszenie „Polska 
Ekologia” ma wieloletnie doświadczenia 
w edukowaniu konsumentów i przywią-
zywania ich uwagi do jakości jedzenia, 
do interesowania się jego wartościami 
odżywczymi – większymi od wyprodu-
kowanego w sposób konwencjonalny, 
czytaj – pospieszny, przemysłowy. Kier-
masze i warsztaty organizowane w wielu 
miejscach Europy, Azji, Ameryki wypeł-
niają obszerną kronikę trzynastoletnich 
dokonań Stowarzyszenia. 

Bohdan Juchniewicz
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Centrum Nauki Kopernik 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 

Po 90 dniach przerwy spowodowa-
nej pandemią koronawirusa ponow-
nie otworzyło się Centrum Nauki 
Kopernik – od dekady jedno z najpo-
pularniejszych miejsc na turystycznej 
mapie Warszawy. W całym budynku 
obowiązują nowe zasady zwiedzania, 
ale nie powinno to zmniejszać przy-
jemności, związanej z eksperymen-
towaniem.

W tym roku Centrum Nauki Ko-
pernik świętuje swoje 10-lecie. Wy-
darzenia towarzyszące jubileuszowi 
zaplanowano na cały rok. Najwięcej 
niespodzianek zaplanowano na listo-
pad. Już teraz warto zarezerwować 
czas na urodzinowy weekend CNK.

Muzeum 
Łazienki Królewskie

Muzeum Łazienki Królewskie zapra-
sza na muzealne warsztaty online. 
Dla dorosłych przygotowano warsz-
tat ilustratorski „Pracownia zachwy-
tów”, podczas którego każdy stworzy 
własne prace, wykorzystując malar-
skie plamy, duet farby z wodą oraz 
eksperyment z multiplikacją. 

Młodzież i dorosłych muzeum 
zachęca do udziału w zajęciach ku-
linarnych, przybliżających tajniki 
kuchni Paula Tremo, kuchmistrza 
króla Stanisława Augusta. Dzieciom 
i opiekunom poleca z kolei warszta-
ty „Zwierzęce zachwyty”, na których 
najmłodsi nauczą się rysować lśniące 
futro, ostre pazury, kolorowe pióra 
i zwinne ruchy mieszkańców łazien-
kowskich ogrodów.

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
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Redakcja „Naszej Gazety”
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 MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe ☎ 999 
Gazowe ☎ 992
Ciepłownicze ☎ 993
Energetyczne ☎ 991
Wodno-kanalizacyjne ☎ 994
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
☎ (22) 668 70 00

• POLICJA ☎ 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
-Ochota, ul. Opaczewska 8
☎ (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA ☎ 986

• STRAŻ POŻARNA ☎
998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza 
nr 16, ul. Rynkowa 8 
☎ (22) 596 71 60

ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

OKNA-PEŁEN SERWIS. Naprawa, 
regulacja, wymiana szyb i uszczelek. 
Tel. 787 793 700

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

Horoskop
od 28 czerwca do 24 lipca 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II) 
W najbliższych dniach bę-
dziesz się mógł cieszyć do-
brym samopoczuciem, co po-

prawi Twoje relacje z ludźmi. Będziesz 
zadowolony z siebie i bez trudu podej-
miesz istotne decyzje. Lipiec będzie do-
brym czasem na urlop – wyjazd za gra-
nicę odłóż na lepsze czasy, po pandemii. 
Na Mazurach też można odpocząć i po-
znać kogoś z szansą na trwały związek. 

RYBY (19 II – 20 III)
Przed Tobą dobre dni – bę-
dziesz się cieszyć przyjem-
nościami świata i towarzy-

stwem ludzi. Ale nie przesadzaj, szanuj 
ograniczenia, bo koronawirus jeszcze 
nie skapitulował. To, czego pragniesz, 
zacznie pojawiać się w Twoim życiu, 
więc poczujesz, że nabiera ono sensu. 
Aby utrzymać ten stan, unikaj nieżycz-
liwych ludzi i dbaj o zdrowie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Nastaw się na trudności 
w sferze zawodowej – mogą 
absorbować Twoją uwagę 

do połowy lipca. Wielu ludzi traci 
teraz zatrudnienie, więc szanuj pracę, 
dopóki ją masz. Także finanse będą 
ograniczone. Pojawią się nieplano-
wane wydatki i może nie wystarczyć 
to, co odłożyłeś na czarną godzinę. 
Dlatego wyjazd wakacyjny powinieneś 
odłożyć na później. 

BYK (21 IV – 21 V)
W nadchodzących dniach 
będziesz wreszcie mógł za-
błysnąć i podbudować swo-

je ego. W sferze zawodowej będzie 
dużo zamieszania, ale nie będzie ono 
dotyczyło bezpośrednio Ciebie. Pracę 
zdalną wykonujesz lepiej niż inni, więc 
masz szanse uniknąć redukcji, bo prze-
łożeni to widzą i doceniają. Zdrowie 
w porządku, ale zwróć uwagę na serce. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Nie ciesz się zbytnio nad-
chodzącym latem. Nie bę-
dzie to dla Ciebie okres 

leniwego wypoczynku. Czas stawić 
czoła wyzwaniom w sferze zawodo-
wej. Bez względu na wiek i profe-
sję nadchodzące trudne dni i wid-
mo zwolnień dla wielu jest groźne. 
Trudny czas pandemii nie sprzyja 
karierze i rozwojowi. Ale nie tylko 
pracą żyje człowiek. 

RAK (22 VI – 22 VII)
Słońce w Twoim znaku 
sprawia, że czujesz się do-
brze, jesteś pełen siły i do-

brych pomysłów. Wykorzystaj ten czas 
– zrób burzę mózgów, zastanów się, 
co chcesz zmienić w swoim otoczeniu 
i życiu, ale poczekaj z wprowadzeniem 
tych pomysłów w życie. Pozwól czaso-
wi zweryfikować ich jakość. Zdrowie 
bez zarzutu, ale przestrzegaj obowią-
zujących ograniczeń.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Dzięki błyskotliwym pomy-
słom uda Ci się rozwiązać 
kilka poważnych proble-

mów. Efektem ubocznym tych suk-
cesów będzie poprawa Twojej sytu-
acji finansowej. Ucieszą Cię również 
nadchodzące miłe chwile w zupełnie 
nowym towarzystwie. To dobry mo-
ment na zakończenie konfliktu z kimś 
bliskim. Urlop planuj koniecznie 
w Polsce. 

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
W sprawach zawodowych 
spokój – Twoja firma jest 
stabilna. Będziesz mogła 

wreszcie cieszyć się efektami swojego 
wysiłku. Korzystając z okazji możesz 
teraz wprowadzić w życie dawno od-
kładane plany. Jeśli się leczysz, teraz 
możesz skutecznie rozprawić się z tym 
problemem. Uważaj na nadmiar kawy 
– może czas rozstać się z nałogiem?

WAGA (23 IX – 23 X)
Przed Tobą dobre dni. Po-
jawią się nowe perspek-
tywy w sferze zawodowej 

i nowe możliwości zarabiania pie-
niędzy. Gwiazdy Ci sprzyjają, więc 
teraz możesz wiele zmienić w swoim 
życiu. Bardzo ważne dni również 
w sferze uczuć: doświadczysz wiel-
kiego i głęboko zmieniającego Cię 
uczucia. Może wspólna wędrówka 
po kraju?

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Twoja sytuacja zawodowa 
dojrzała do zmian. Powinie-
neś postawić na radykalne 

zmiany – może nawet zmianę pracy 
lub zawodu. Bolesne, ale w dłuższej 
perspektywie korzystne. Wakacyjny wy-
jazd zaplanuj nad polskim morzem – 
to bardzo ważne dla Twojego zdrowia. 
Wystrzegaj się pożyczek i kredytów. 
W uczuciach – miło i namiętnie. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Jest szansa, że przed urlo-
pem uda Ci się doprowa-
dzić do finału kilka ważnych 

spraw zawodowych. Sprzyjać temu bę-
dzie Twoje dobre samopoczucie, prze-
konanie o własnych kompetencjach 
i racjonalny ogląd sytuacji. W czasach 
pandemii stabilna praca jest najważ-
niejsza. Zdrowie może Ci nieco pokrzy-
żować plany, dbaj o siebie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
Rozejrzyj się, w jaki sposób 
możesz poprawić swoją sy-
tuację finansową. Może czas 

podjąć wyzwanie i pomyśleć o pracy 
na własny rachunek? Ale podjęcie ta-
kiej decyzji i rozpoczęcie działania 
trzeba teraz dobrze rozważyć, bo nie 
wszystko da się przewidzieć. Pande-
mia ciągle trwa. Nie dawaj za wy-
graną. Możliwe drobne dolegliwości 
zdrowotne. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach 
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) cykoria, ale nie podróżnik; 7) mieszkaniec Ałma Aty; 8) lokator 
igloo; 9) hinduska pustelnia; 10) zawój; 12) Truman, autor „Z zimną krwią”; 
14) nisza w meczecie od strony Mekki; 16) lewy dopływ Bugu; 19) zapłata; 
21) bezbarwna żywica syntetyczna; 22) naczelne bóstwo Litwy; 23.) pisarz fran-
cuski autor „Nosorożca”, „Lekcji” i „Samotnika”.

Pionowo: 1) prezydent przed przysięgą; 2) tam kończy się rajd z Paryża; 3) coś 
za coś; 4) zabytkowy meczet w Jerozolimie; 5) czaszka lub skorupa; 6) wieś 
na Ukrainie nad rzeką Bahwą, miejsce walk z 1644 r. i 1655 r.; 11) konkuruje 
z polibudą; 13) minerał, zasadowy siarczan glinu; 15) rudzik; 17) syn Zeusa i An-
tiopy; 18) jedna z Harpii; 20) indyjskie bóstwo ognia.

4

8

7

9

11

15

16 17 18

21

22

19 20

12

14

10

21

4

2

3 13

3 4 5 6

9

1915

1220

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

10

1

5

6

8

17

11

16

14

18

7

13

6

23

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA

N
AS

ZA

3 KWIETNIA  2020        NR 4
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

N
AS

ZA

N
AS

ZA

N
AS

ZA

ISSN 2082-1719  rok XVI nr 484 ISSN 1896-5245 rok XVI nr 264 ISSN 1734-0640  rok XVI nr 266

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 
OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne



Hala WOLA 
Warszawa, ul. Człuchowska 25
pon.- sb. 800 - 2100 , Sam Spożywczy - 700 - 2100

niedziela handlowa. - 900 - 1800

www.halawola.com.pl

str. 8 25 czerwca 2020 Nasza GAZETA  Nr 6


