
Bemowski Mikołaj to akcja charyta-
tywna, którą w 2015 roku zainicjowali 
radni z klubu Platformy Obywatelskiej. 
Jej celem jest wsparcie najbardziej po-
trzebujących rodzin z terenu dzielni-

cy Bemowo. Wskazuje je bemowski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, którego 
są podopiecznymi. Od pierwszej edycji 
koordynatorem zbiórki jest radna Pa-
trycja Czerska.

Co roku, w dwa weekendy poprze-
dzające święta Bożego Narodzenia, 
radni i zarząd dzielnicy, młodzieżo-
wa rada dzielnicy, a także mieszkańcy 
Bemowa zbierają artykuły spożywcze, 

chemię, kosmetyki i zabawki, 
które następnie trafiają do po-
trzebujących w świątecznych 
paczkach. Stałym miejscem 
zbiórki, od początku jej istnie-
nia jest Hala Wola, ale swoje-
go wsparcia udzieliły również  
Castorama Wola Park oraz Kauf- 
land.

W tym roku wolontariuszy 
Bemowskiego Mikołaja będzie 
można spotkać w Carrefourze 
w Galerii Handlowej Bemowo 
w dniach 4-5 grudnia i 12-13  
grudnia w godzinach 10.00-
18.00. W Hali Wola natomiast, 
za linią kas zostaną wystawio-
ne metalowe kosze, w których 
będzie można zostawić kupio-
ne podarunki. W takiej „bezza-
łogowej” formie będzie można 
wesprzeć Mikołaja od 30 listo-
pada do 20 grudnia.

Najpierw mieszkańcy Murano-
wa spotkali się na warsztatach. Część 
z nich wycinała szablony postaci, które 
następnego dnia miały się znaleźć na 
ścianach, podczas gdy kolejni pokry-
wali fragment garażu pierwszą warstwą 
koloru. 11 listopada rozpoczęło się wiel-
kie malowanie garażowej ściany przy 
al. „Solidarności” 84a. Inspiracją do 
działań artystycznych są wspomnienia 
i archiwalne zdjęcia mieszkańców Mu-
ranowa. – Na muralu można odnaleźć 
przetworzone kadry z autentycznych 
zdjęć wykonanych na pobliskim osiedlu 
w czasach powojennych – to kolorowe 
dzieci, biegające i jeżdżące na rowerze 
wokół seniorki z Muranowa. Projekt 
pokazuje też pokolenie przedwojenne 
mieszkające w dawnej Dzielnicy Pół-
nocnej – to zielone postaci stapiające 
się z otaczającą roślinnością – mówi 
Adam Walas, autor projektu. 

– Seniorka trzymająca na rękach 
dziecko to pani Julianna. Mieszkańcy do 
dziś wspominają tę starszą panią jako 
niezwykle ciepłą i godną zaufania. W la-
tach 80. i 90. pod jej opieką można było 
zostawić dzieci na podwórku – opowiada 
Rafał Kowalczyk, przedstawiciel grupy 
S.O.S. dla podwórek na Muranowie – 
Partnera Przepisu na Muranów. Zieleń 
dominująca na muralu nie jest przypad-
kowa. – Podwórka na Muranowie we-
dług założeń projektanta prof. Bohdana 
Lacherta miały być swoistą oazą, dlatego 
nazywane są „podwórkami-ogrodami”. 

Na osiedlu, które po wojnie odbudowano 
dosłownie na gruzach, zasadzano wiele 
drzew i krzewów, które symbolizowały 
odradzające się po wojnie nowe życie na 
osiedlu-pomniku – dodaje Adam Walas.  

Fundusze pozyskane z Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
„Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne” 
(w ramach konkursu zorganizowanego 
przez Wolskie Centrum Kultury) po-
zwoliły na stworzenie drugiego muralu 
z cyklu „Dzieci Muranowa”. Pierwszy 
powstał nieopodal, na aptece przy ul. 
Miłej 33 i przedstawia grupę dzieci 
z podwórka na Nowolipiu z 1984 r. – 
Poprzez nawiązywanie do mieszkańców, 

łączenie pokoleń współczesnych i przed-
wojennych, chcemy konsolidować na-
szych sąsiadów w różnym wieku – mówi 
Marek Ślusarz, prezes Fundacji Jeden 
Muranów współtwórca Partnerstwa 
Przepis na Muranów – W planach mamy 
dalsze upamiętnianie dzieci, które tutaj 
mieszkały i się bawiły, a w przyszłości 
do współpracy zapraszamy kolejnych 
artystów i młodych malarzy, pędzli nie 
zabraknie – dodaje Marek Ślusarz, który 
w zgodnej opinii wszystkich najzręcz-
niej posługuje się wałkiem malarskim.  

Co ciekawe iskrą zapalającą miesz-
kańców do działania były… wybryki 
wandali, którzy bezmyślnie bazgrali po 
muranowskich budynkach. – Z przy-
krością obserwowaliśmy jak chuligani 
na elewacjach rysowali rasistowskie, 
homofobiczne czy antysemickie hasła, 
swastyki czy różne niecenzuralne sło-
wa – wspomina Rafał Kowalczyk. – 
Dlatego pewnego wieczoru 5 lat temu, 
podczas sąsiedzkich warsztatów, wpa-
dliśmy na pomysł, aby wziąć sprawy 
w swoje ręce i wypowiedzieć im wojnę 
– dodaje Marek Ślusarz. Tak narodził się 
ruch „Malarzy podwórkowych – STOP 
bazgrołom”. Po inwentaryzacji Mura-
nowa okazało się, że do wykonania 
jest ogromna praca, aby tę rzeczywi-
stość zmienić. Do akcji włączyły się 
pobliskie szkoły. Dzięki temu młodzi 
ludzie dostrzegli, że o swoją przestrzeń 
trzeba dbać, a przy okazji cała akcja 
nabrała rozmachu. Stąd także wykiełko-

wał pomysł łączenia pokoleń i zamiast 
zwykłego zamalowywania, malarze po-
dwórkowi postanowili tworzyć wyjąt-
kowe murale, które możemy dzisiaj po-
dziwiać. Inicjatywa została nagrodzona 
w miejskim konkursie S3ktor.  

Całej akcji z radością przygląda się 
burmistrz Woli – Serce rośnie, kiedy mo-
żemy podziwiać zaangażowanie i efekty 
wspólnej pracy mieszkańców. Na ich 
prośbę wolski ZGN zadeklarował, że 
na wiosnę, kiedy tylko pogoda pozwo-
li, pobliską już nieczynną piaskownicę 
przearanżuje na piękny kwietnik, nawią-
zujący do podwórek-ogrodów – cieszy 
się Krzysztof Strzałkowski.

Na Woli

Historia Muranowa
Na Woli przy alei „Solidarności” powstaje mural, którego inspiracją 
są wspomnienia i archiwalne fotografie. Druga realizacja z serii 
„Dzieci Muranowa” ozdobi garaż, który dzięki lokalnej inicjatywie 
Partnerstwa Przepis na Muranów zyskuje nowy wygląd. W ten spo-
sób mieszkańcy walczą z wandalami bazgrzącymi po budynkach.

b Święty  Mikołaj i jego legenda b Plebiscyt „Serce dla Zwierząt” b Mobilny punkt pobrań na Bielanach b

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA

N
AS

ZA

20 LISTOPADA 2020   NR 11
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

N
AS

ZA

N
AS

ZA

N
AS

ZA

ISSN 2082-1719  rok XVI nr 491 ISSN 1896-5245 rok XVI nr 271 ISSN 1734-0640  rok XVI nr 273

BEMOWA    BIELAN    OCHOTY   URSUSA 
WŁOCH   WOLI    ŻOLIBORZA

N
AS

ZA

20 LISTOPADA 2020   NR 11
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

N
AS

ZA

N
AS

ZA

N
AS

ZA

ISSN 2082-1719  rok XVI nr 491 ISSN 1896-5245 rok XVI nr 271 ISSN 1734-0640  rok XVI nr 273

Bemowski Mikołaj

Na zdjęciu od lewej od góry: Maciej Bartosiak, Jarosław Jóźwiak, poniżej Anna Wosińska, Urszula Kierzkowska burmistrz Dzielnicy Bemowo, 
Anna Samczyk, Elżbieta Daca i Patrycja Czerska
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Nowy budynek jest w pełni nie-
zależny i wyposażony jest w 9 sal 
lekcyjnych z tablicami interaktywny-
mi. Poza salami szkolnymi znajdują 
się w nim dwie – rozdzielane kurty-
ną – sale gimnastyczne z zapleczem 
szatniowym, stołówka, pomieszczenia 

zaplecza kuchennego (rozdzielnia po-
siłków i zmywalnia), aneks jadalny, 
przestronna świetlica z biblioteką oraz 
z miejscem relaksu dla dzieci (hamaki 
wraz z materacami), sala multimedial-
na przeznaczona jednorazowo dla 30 
dzieci i wyposażona w komputery dla 
każdego dziecka oraz szatnią na 225 
dzieci. Wybudowany został także od-
dzielny plac zabaw dla dzieci.

– Pomimo trudnej sytuacji stale 
inwestujemy w oświatę. Na budowę 
nowych obiektów, modernizacje i ada-
ptacje w tym roku przeznaczyliśmy 
ponad pół miliarda złotych. Chcemy, 
żeby uczniowie nasi zdobywali wiedzę 
w optymalnych i bezpiecznych warun-
kach – mówi Renata Kaznowska, za-
stępca prezydenta m.st. Warszawy.

– Otwarcie nowego budynku szkoły 
zbiegło się w czasie z rozwojem epide-
mii koronawirusa i włączeniem War-

szawy do tzw. strefy czerwonej. Musi-
my pamiętać o zachowaniu dystansu 
społecznego, zadbać o bezpieczeństwo 
uczniów i personelu w szkole. Dobrze, 
że uczniów klas 1-3 możemy przenieść 
do nowego, w pełni samodzielnego bu-
dynku. Wszystkim klasom poprawią się 

warunki do nauki, zmniejszy się tez 
zagęszczenie uczniów w szkole, co te-
raz jest bardzo ważne – mówi Renata 
Kozłowska, wiceburmistrz dzielnicy 
Żoliborz.

Planowane otwarcie szkoły miało 
nastąpić od 1 września, jednak wy-
stąpienia pandemii COVID-19 spowo-
dowało opóźnienia w realizacji prac. 
Z opóźnieniem realizowane były za-
kontraktowane dostawy. Dodatkowo, 
z uwagi na absencje pracowników – 
w dużej mierze z Ukrainy, którzy po 
ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19, 
w znacznej części zdecydowali się na 
powrót do kraju - spadło tempo prac 
na budowie. W efekcie, uczniowie do 
nowych klas przenieśli się z ponad mie-
sięcznym poślizgiem.

– Z uwagi na czynniki niezależ-
ne, podpisaliśmy z wykonawcą aneks 
do umowy, przedłużający termin za-

kończenia robót. Na szczęście z dużym 
zrozumiem dla tej nietypowej sytuacji 
spotkaliśmy się ze strony Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej, pracow-
ników Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego oraz Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, którzy bardzo 
sprawnie przeprowadzili konieczne od-
biory i w bardzo krótkim czasie uzy-
skaliśmy wszystkie potrzebne zgody 
na użytkowanie budynku – podkreśla 
Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy 
Żoliborz.

Ciekawostką jest, że na tere-
nie działki, na której znajduje się nowy 
budynek Szkoły Podstawowej nr 65 
znajdowały się wcześniej trzy budyn-
ki stacji pomp wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków: stara pompownia, 
studnia zbiorcza oraz budynek miesz-
kalny tzw. stróżówka. Architekt szkoły 
zaprojektował nowy budynek w taki 
sposób, aby na planie zbliżonym do 
litery L w jego obrys zostały wkom-
ponowane dwa istniejące tam budynki 
(stara pompownia i studnia zbiorcza). 
Stara pompownia została wkompono-
wana więc w wejście do budynku szko-
ły (wiatrołap), a studnia zbiorcza pełni 
obecnie funkcję korytarza w kształcie 
owalu.  Natomiast w starym budynku 
mieszkalnym, tzw. stróżówce, znajdu-
je się węzeł cieplny oraz hydrofornia 
i pełni obecnie funkcję budynku tech-
nicznego.

Na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej nr 65 przy ulicy Mści-
sławskiej Zarząd Dzielnicy Żoliborz 
m.st. Warszawy pozyskał dodatkową 
kwotę 3,5 mln zł, a całkowity koszt 
inwestycji wraz z wyposażeniem wy-
niósł 13 mln 550,35 tys. zł. Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
zgodę na użytkowanie budynku wydał 
14 października, a we wtorek, 20 paź-
dziernika, wprowadzili się już do niej 
uczniowie klas 1-3.

Policjanci obok wykrywania spraw-
ców, prowadzą działania profilak-
tyczno- informacyjne mające na celu 
zwrócenie uwagi mieszkańców m.in. 
na kradzieże mienia oraz włamania do 
mieszkań. Każdy przekazany sygnał, 
dotyczący podejrzenia co do złych in-
tencji osób pojawiających się w rejonie 
bloku bądź domu będzie przez poli-
cjantów sprawdzany.  Jednocześnie po-
licjanci przypominają o prawidłowym 
zabezpieczeniu i zamykaniu furtek, 
klatek schodowych, piwnic, schowków 
a przede wszystkim mieszkań i do-
mów. Złodzieje chętnie też skorzystają 
z okazji, jaką będzie pozostawienie 
np. roweru w miejscu publicznym lub 
ogólnodostępnym. Dlatego pamiętajmy 
o kilku radach które mogą uchronić nas 
przed włamaniem  i kradzieżą:
• Zadbaj o zabezpieczenie tech-

niczne – wyposaż drzwi i okna 
w odpowiednie zamki, zainstaluj 
w drzwiach wejściowych łańcuch 
ograniczający stopień otwarcia 
drzwi oraz wizjer.

• Zanim otworzysz drzwi nieznajo-
memu, spójrz przez wizjer, jeże-
li jest to nieznana osoba, zapytaj 
o cel wizyty. Jeżeli obawiasz się 
nieznajomego, nie wpuszczaj go, 
nie każdy kto puka do twoich drzwi 
ma uczciwe zamiary.

• Wychodząc z domu zamknij wszyst-
kie drzwi i okna, nie zostawiaj klu-
czy w „dobrych schowkach”, pod 
wycieraczką, za doniczka itp.

• Poznaj swojego sąsiada – dobrze 
znający się i zorganizowani sąsie-
dzi, mogą skutecznie przeciwdzia-
łać włamaniom czy kradzieżom.

• Unikaj przechowywania w domu 
znacznych kwot pieniędzy i biżute-
rii znacznej wartości.
Skontaktuj się z policją – zadzwoń 

pod nr 112 zawsze:
• Kiedy zauważysz cokolwiek, co 

wzbudzi Twój niepokój w rejonie 
zamieszkania.

• Kiedy usłyszysz hałasy w mieszka-
niu sąsiadów, a wiesz,  że mieszkań-
cy wyjechali.

• Jeżeli zobaczysz nieznajomego, 
przebywającego w bloku bez okre-
ślonego celu.

• Jeżeli zauważysz podejrzanie za-
chowujące się osoby na klatce scho-
dowej, na ulicy lub na parkingu.
Zastosowanie tych kilku prostych 

zasad może pomóc skutecznie uchronić 
albo przynajmniej utrudnić działania 
złodzieja a nas ustrzec przed utratą 
mienia oraz włamaniem.

Na chodnikach w Par-
ku im. Edwarda Szymańskiego moż-
na przenieść się do czasów, kiedy 
królowały gry podwórkowe, a chod-
niki miejskie były zamalowywane 
kredą. Gra w klasy, niebo, gra w kap-
sle, gąsienica A-Z, Ślimak, Twister, 
Spirala i Pajęczyna to atrakcje, które 
ozdobiły park w różnych jego czę-
ściach. Do zabaw, które były czymś 
zwyczajnym w latach 80. i 90., nie 

potrzeba specjalistycznego sprzętu, 
a mogą być nowością i odkryciem dla 
najmłodszych mieszkańców Woli.  

Dziś, kiedy tak ważne dla nasze-
go bezpieczeństwa jest zachowanie 
dystansu społecznego i zażywanie 
świeżego powietrza, przy jednocze-
snym ograniczaniu kontaktu, gry 
wydają się idealnym rozwiązaniem 
na spędzenie czasu z rodziną w ple-
nerze.  

– Każda z gier zlokalizowana jest 
w innej części parku, co zapewnia 
zachowanie niezbędnego w dzisiej-
szych czasach dystansu społeczne-
go i stanowi dodatkową zabawę przy 
ich znajdowaniu – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. Przy 
każdej grze zamontowano tablicę in-
formacyjną z instrukcją i kodem QR 
do pobrania zasad na telefon. – Moją 
ulubioną grą, która jest niejako sen-
tymentalną podróżą do beztroskich 
lat dziecięcych, są kapsle. Codziennie 
po szkole wspólnie z kolegami organi-
zowaliśmy swój własny wyścig poko-
ju – dodaje burmistrz. 

Gry w parku Szymańskiego po-
wstały przy użyciu bezpiecznej 
dla zdrowia metody, polegającej 
na zgrzewaniu specjalnego materia-
łu termoplastycznego z nawierzch-
nią. Całość inwestycji sfinansowano 
z budżetu obywatelskiego.

Na Żoliborzu

Nowy budynek SP nr 65
Uczniowie klas 1-3 rozpoczęli niedawno naukę w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy  
ul. Mścisławskiej 1, który może pomieścić do 225 dzieci oraz 20 osób personelu.  W budynku znalazło 
miejsce dziewięć dodatkowych oddziałów. 

Policja apeluje

Zadbaj o bezpieczeństwo

Na Woli

Zabawy w czasach pandemii
Kreatywne gry podwórkowe przeniesiono w większym formacie na chodniki w Parku im. E Szy-
mańskiego. W czasach nauki i pracy zdalnej dzięki zachowaniu dystansu społecznego, Twister czy 
Ślimak to doskonała forma rodzinnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Koszt inwestycji 
sfinansowanej z budżetu obywatelskiego to ponad 38 tysięcy złotych. 

Na terenie Ochoty, Ursusa i Włoch 
są to:

Komenda Rejonowa Policji
Warszawa III
ul. Opaczewska 8
tel.: 47 723-93-50
 47 723-93-51
Komenda Rejonowa Policji
Warszawa Ursus
ul. Sosnkowskiego 16 
tel. 47 723-21-01

47 723-21-05         
Komisariat Policji          
Warszawa Włochy
ul. Komitetu Obrony Robotników 57
tel. 47 723-26-20
 47 723-26-21  
Komenda Rejonowa Policji
Warszawa IV   
ul. Żytnia 36   
tel.: 47 723-94-50    
 47 723-64-14    
Komisariat Policji      
Warszawa Bemowo  
ul. Raginisa 4    
tel.: 47 723-25-80  
Komenda Rejonowa Policji       
Warszawa V    
ul. St. Żeromskiego 7    
tel.: 47 723-71-55
 47 723-63-60        
Komisariat Policji   
Warszawa Żoliborz  
ul. Rydygiera 3a         
tel. 47 723-71-16    
 47 723-63-60                                                                                    
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– Pomagamy warszawiakom, któ-
rzy mają obowiązek zlikwidować tzw. 
kopciuchy do końca 2022 r. Wiemy, 
że jest to inwestycja, dlatego dofinan-
sowujemy instalację ekologicznych 
źródeł ogrzewania. Teraz mieszkańcy 
mogą uzyskać nawet do 100 procent 
pokrycia kosztów wymiany – mówi Ju-
styna Glusman, dyrektor koordynator 
ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni 
m.st. Warszawy.

W roku 2019 warszawiacy złożyli 
532 wnioski na wymianę tzw. kop-
ciuchów w prywatnych lokalach, a na 
rok 2020 jest ich już prawie 800 i na-
bór wniosków cały czas trwa. W ciągu 
dwóch lat stolica pomogła w likwidacji 
814 kopciuchów tylko w prywatnych 
domach, a w budynkach komunalnych 
wymieniła 992 kotły węglowe. Obec-
nie dzielnice już realizują tegoroczne 
inwestycje ze środków przekazanych 
podczas marcowej sesji posiedzenia 
Rady m.st. Warszawy.

Dotacje bez wychodzenia 
z domu

Mieszkańcy  cały czas mogą ubie-
gać się o finansowe wsparcie w ramach 
warszawskiego programu antysmogo-
wego. Mimo ograniczeń związanych 

z epidemią, niezmiennie mają możli-
wość skorzystania z miejskich dotacji 
- cały proces formalności odbywa się 
teraz zdalnie, bez konieczności wycho-
dzenia z domu.

Wnioski na wymianę kotłów, pale-
nisk na paliwo stałe albo olej opałowy 
można przesłać do miejskiego Biura 
Ochrony Powietrza i Polityki Klima-
tycznej (BOPiPK) na trzy sposoby:
• mailowo – wypełniony formularz 

należy zeskanować i przesłać na 
adres bopipk@um.warszawa.pl,

• telefonicznie – zadzwoń pod numer 
22 325 96 06. Dyżurujący w godz. 
8.00-16.00 specjaliści odpowiedzą 
na pytania i wypełnią papierowy 
wniosek na podstawie danych, któ-
re zostaną podyktowane. Wniosek 
będzie można uzupełnić i podpisać 
w późniejszym terminie.

• korespondencyjnie – można prze-
słać wypełniony wniosek w wersji 
papierowej na adres: Urząd m.st. 
Warszawa, Biuro Ochrony Powie-
trza i Polityki Klimatycznej, ul. Kre-
dytowa 3, 00-056 Warszawa.
Ewentualne braki w przesłanym 

wniosku nie powodują jego odrzuce-
nia. Będzie on procedowany. Wszyst-
kie wątpliwości zostaną wyjaśnione 

telefonicznie lub mailowo, a brakujące 
dane i oryginalne podpisy uzupełnione 
przed rozpoczęciem inwestycji, pod-
czas spotkania z przedstawicielami 
urzędu. Wnioski będą przyjmowane 
w trybie zdalnym aż do odwołania.

Warszawa prowadzi kontrole in-
westycji również w trybie zdalnym. 
Pracownicy najpierw kontaktują się 
z mieszkańcami telefonicznie, uma-
wiają termin kontroli oraz instruują, 
w jaki sposób przeprowadzić ją przy 
pomocy smartfona. Następnie umowę 
o dotację dostarcza do mieszkańca 
kurier, a potem dokumenty trafiają do 
urzędu.

Zlikwiduj kopciucha 
z warszawską dotacją

Warszawiacy mogą otrzymać dota-
cję na wymianę tzw. kopciucha i  in-
stalację pompy ciepła, przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej, montaż pieca ga-
zowego lub ogrzewania elektrycznego. 

Dodatkowo mieszkańcy, którzy 
zdecydują się na likwidację kopciucha, 
mogą również otrzymać środki na od-
nawialne źródła energii, tj. kolektory 
słoneczne, instalacje fotowoltaiczne 
czy turbiny wiatrowe, współpracujące 
z nowym ekologicznym źródłem ogrze-
wania. Dofinansowanie pokrywa także 
wykonanie lub modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania i instalacji cie-
płej wody użytkowej.

Najbardziej atrakcyjne kwoty do-
tacji przewidziane są dla wniosków 
złożonych w 2020 r. – dofinansowanie 
może pokryć nawet 100 proc. kosztów 
inwestycji. Później, w 2021 r. wyso-
kość dotacji będzie zmniejszona do 
90 proc. kosztów inwestycji, a w roku 
2022 – do 70 proc.

Oblicz ekodotację i złóż 
dokumenty

Zachęcamy również do skorzysta-
nia z internetowego kalkulatora dota-
cji, który umożliwia obliczenie online 
wysokości dotacji na wymianę „kop-
ciucha”. Dokumenty przyjmowane są 
przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.). 
Formularz dotacji i więcej informacji 
o miejskim programie znajdują się na 
stronie zielona.um.warszawa.pl.

„Czujka na straży Twojego bezpie-
czeństwa!”, to ogólnopolska kampania 
edukacyjno-informacyjna na temat za-
grożeń związanych z możliwością po-
wstania pożarów w mieszkaniach lub 
domach jednorodzinnych oraz zatru-
ciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy:  
1 października 2020  

– 31 marca 2021
W okresie jesienno-zimowym w na-

szym kraju w mieszkaniach i domach 
jednorodzinnych wzrasta ryzyko po-
wstania pożarów. Najczęściej dochodzi 
do nich w wyniku wad, albo niewłaści-
wej eksploatacji urządzeń grzewczych, 
elektrycznych i gazowych. W tym sa-
mym okresie odnotowywany jest także 
wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, 
zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest 
niewidoczny oraz nie ma smaku, ani 
zapachu.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest 
tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje 
podczas procesu niecałkowitego spa-
lania materiałów palnych. Ma silne 
własności toksyczne, jest lżejszy od 
powietrza, dlatego też gromadzi się 
głównie pod sufitem. Niebezpieczeń-
stwo zaczadzenia wynika z faktu, że 
tlenek węgla jest: 
• bezwonny,
• bezbarwny,
• pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do or-
ganizmu, poprzez zajmowanie jego 
miejsca w hemoglobinie (czerwonych 
krwinkach), powodując przy długo-
trwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć 
tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budyn-
kach mieszkalnych jest niesprawność 

przewodów kominowych: wentylacyj-
nych i dymowych. Ich wadliwe działa-
nie może wynikać z:
• nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego sys-

temu wentylacji do standardów 
szczelności stosowanych okien 
i drzwi, w związku z wymianą sta-
rych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY:
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Mi-

nistra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, 
w których odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia z przewo-
dów dymowych i spalinowych:

• cztery razy w roku w domach opala-
nych paliwem stałym (np. węglem, 
drewnem),

• dwa razy w roku w domach opala-
nych paliwem ciekłym i gazowym,

• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów zbio-
rowego żywienia i usług gastrono-
micznych.

• co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) 
zobowiązuje właścicieli i zarządców 
bloków mieszkalnych i domów jedno-
rodzinnych do okresowej kontroli, co 
najmniej raz w roku stanu technicznego 
instalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych).

RADZIMY:
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
• Systematycznie czyść, sprawdzaj 

szczelność i wykonuj przeglądy tech-
niczne przewodów kominowych.

• Użytkuj tylko sprawne techniczne 
urządzenia, zgodnie z instrukcją 
producenta.

• Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urzą-
dzeń grzewczych.

• Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek 
wentylacyjnych.

• W przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdź poprawność działania 
wentylacji, nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne w stosunku 
do wcześniej stosowanych w budyn-
ku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: 

bóle i zawroty głowy, duszność, sen-
ność, osłabienie, przyspieszona czyn-
ność serca, mogą one być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast prze-
wietrz pomieszczenie, w którym się 
znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Usuwamy kopciuchy ze stolicy
Ułatwiony proces udzielania miejskich dotacji do likwidacji tzw. kopciuchów przynosi efekty – na dofinanso-
wanie wymiany starego kotła w 2020 r. złożono blisko 800 wniosków. Dzielnice, mimo stanu epidemicznego, 
również modernizują instalacje grzewcze.

Czad atakuje głównie jesienią i zimą

 

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!

Więcej czytaj na naszym portalu:

www.nasza-gazeta.pl
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Już od połowy listopada myślimy 
o zbliżającym się magicznej dacie 6 
grudnia i szukamy prezentów albo… 
piszemy listy do św. Mikołaja. W ten 
sposób i dorośli i dzieci – każdy na 
swój sposób celebrujemy mikołajkowy 
zwyczaj, a może mikołajkową legendę. 
Czekamy z niecierpliwością na począ-
tek grudnia, zastanawiając się, co też 
tym razem znajdziemy pod poduszką 
czy w swoim bucie. 

Ale dlaczego akurat 6 grudnia? Bo 
właśnie wtedy wypadają Mikołajki – 
święto mające na celu oddanie czci 
świętemu Mikołajowi. Kim był ten 
święty? Czy istniał naprawdę? Czy też 
wymyśliliśmy jego postać i towarzy-
szącą jej legendę, aby się wzajemnie 
obdarowywać?

Święty Mikołaj istniał naprawdę. 
Był biskupem Miry i człowiekiem 
o wielkim sercu. Jego święto obcho-
dzone jest w kościele katolickim i pra-
wosławnym 6 grudnia. Dlaczego wła-
śnie wtedy?

Z dostępnych informacji wynika, że 
6 grudnia około 350 roku zmarł św. Mi-
kołaj, którego pochowano w Myrze. Po 
zajęciu Myry przez Saracenów jego re-
likwie zostały wykradzione w 1087 roku 
przez włoskich kupców i przeniesione 
do Bari. Właśnie dlatego, aby upamięt-
nić postać św. Mikołaja - tzw. miko-
łajki obchodzimy 6 grudnia. To także 
dzień imienin Mikołaja i świetna oka-
zja do wszelkiego rodzaju niespodzia-
nek i obdarowania bliskich drobnymi 
upominkami w tajemnicy. Zwyczaj ten 

zainspirowany jest być może legendą 
o zubożałym ojcu i jego trzech córkach.

Legendy o św. Mikołaju
Około 270 roku w bogatej rodzinie 

zamieszkałej w mieście Patara w dzi-
siejszej Turcji urodził się długo wy-
czekiwany chłopak, któremu nadano 
imię Mikołaj. Od najmłodszych lat 
wykazywał się on niezwykłą wrażli-
wością i pobożnością. Po śmierci swo-
ich rodziców odziedziczył duży spa-
dek, którym dzielił się z najuboższymi 
mieszkańcami miasta. Po kilku latach 
został biskupem Miry, cieszącym się 
ogromnym uznaniem wśród wiernych. 

Istnieje wiele legend dotyczących 

św. Mikołaja. Jedna z nich głosi, że 
uchronił przed śmiercią trzech mło-
dzieńców, skazanych przez cesarza 
Konstantyna I Wielkiego, za drobne 
przestępstwa. Druga mówi, że swoją 
wytrwałą modlitwą, uratował rybaków 
podczas sztormu na morzu. Krążą tak-
że opowieści, że jeden z mieszkańców 
Patary popadł w skrajną biedę i z braku 
pieniędzy postanowił sprzedać swoje 
córki do domu publicznego. Poruszo-
ny biskup, by uchronić kobiety przed 
smutnym losem, wrzucił przez komin 
trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły 
one prosto do pończoch, które suszy-
ły się przy rozgrzanym kominku. Po-
dobno właśnie stąd wziął się zwyczaj 

wieszania skarpetek oraz wystawiania 
butów na prezenty.

Tradycje w Polsce i na 
świecie

Mikołajki są świętem mającym na 
celu upamiętnienie postaci świętego 
Mikołaja, biskupa Miry. Współcześnie 
obdarowujemy bliskich drobnymi upo-
minkami. Jednak nie zawsze wyglądały 
tak mikołajkowe zwyczaje.

W XVI wieku na Wyspach Brytyj-
skich pojawił się zwyczaj wynoszenia 
dyrektora szkoły z budynku. Tego dnia 
dzieci przejmowały kontrolę w szko-
le. W XV wieku zaczęły się pojawiać 
wzmianki o św. Mikołaju, który przynosi 

prezenty dzieciom. Wierzenia te dotyczą 
głównie źródeł polskich, czeskich, au-
striackich, czy holenderskich. Atrybuta-
mi św. Mikołaja były i są do dzisiaj: biała 
broda, czerwona szata biskupia i pastorał.

W jaki sposób obchodzimy 
to święto?

Jeszcze sto lat temu Mikołajki były 
dniem wolnym od pracy. Współcześnie 
dzień ten jest zwykłym dniem pracy, ale 
mimo to obfituje w wiele przyjemności, 
m.in. w prezenty. Zwyczaj wręczania 
prezentów w Mikołajki wywodzi się ze 
średniowiecznych legend o życiu świę-
tego Mikołaja, które stały się bardzo 
popularne dzięki przedstawieniom wy-
stawianym od X wieku 6 grudnia.

Co roku tradycyjnie obdarowuje-
my swoje pociechy i swoich bliskich 
drobnymi upominkami – słodyczami, 
zabawkami czy książkami. To właśnie 
w nocy z 5 na 6 grudnia dzieci wysta-
wiają buty lub skarpety z zamiarem 
otrzymania drobnej niespodzianki. 

Tego dnia w wielu szkołach, do-
mach kultury, parafiach i miastach 
organizowane są liczne wydarzenia 
upamiętniające postać św. Mikołaja. 
Częstym zwyczajem jest publiczne 
wręczenia prezentów przez mężczyzn 
przebranych za Mikołaja. Ponadto, 
w wielu miejscowościach tego dnia 
organizowane są koncerty świąteczne. 
W tym roku z powodu pandemii będzie 
inaczej, ale zwyczaje mikołajkowe na 
pewno przetrwają. Najważniejsze to 
pamiętać o swoich bliskich. 

Głosami internautów laureatem 17. 
edycji plebiscytu „Serce dla Zwierząt” 
zostało Judytowo. Pandemia nie po-
zwoliła na zorganizowanie uroczystej 
gali z udziałem wszystkich osób nomi-
nowanych w tegorocznym plebiscycie. 
Organizatorzy spotkali się w kameral-
nym gronie z laureatką, Małgorzatą 
Brzezińską, założycielką Fundacji dla 
Szczeniąt Judyta, by wręczyć jej na-
grodę. Pamiętano także o czworonoż-
nych podopiecznych placówki, z myślą 
o szczeniętach i schorowanych psia-
kach z azylu, partner plebiscytu, firma 
Nestle Purina przekazała tonę specjali-
stycznej karmy. 

– Judytowo to miejsce szczególne 
i wyróżniające się na mapie Polski, 
a nawet i Europy. Tu niepełnosprawny 
znaczy wyjątkowy. A każdy psiak jest 
otaczany miłością i troskliwą opieką – 
tak o laureacie mówiła organizatorka 
plebiscytu, redaktor naczelna portalu 
Psy.pl, Paulina Król. 

Azyl dla niepełnosprawnych 
psów i szczeniąt 

Azyl Judytowo istnieje od 2019 
roku i jest to pierwszy w Polsce, 
a nawet w Europie tego typu ośro-

dek dla niepełnosprawnych czworono-
gów. Trafiają tu szczeniaki dotkliwie 
skrzywdzone przez los, suczki karmią-
ce potomstwo, psiaki sparaliżowane, 
poruszające się na wózkach inwalidz-
kich, zwierzęta po amputacji łap czy 
skomplikowanych, neurologicznych 
i ortopedycznych operacjach, obciążo-
ne wadami wrodzonymi. 

Każdy z nich bez pomocy nie 
miałby szans na godne życie. W azy-
lu otrzymują specjalistyczną pomoc 
w przytulnych, domowych wnętrzach. 
Ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, 
zaplecze weterynaryjno-szpitalno-re-
habilitacyjne i groomerskie, a przede 
wszystkim medyczna pomoc i troska 
ze strony opiekunów – dają zwierza-
kom ukojenie i szansę na dalsze życie. 
Tu na nowo uczą się ufać człowieko-
wi, by ostatecznie znaleźć upragniony 
dom. 

Powstanie azylu to efekt wielu lat 
doświadczeń w opiece nad najbardziej 
potrzebującymi psami, a wszystko za-
częło się w 2014 roku, kiedy to zało-
życielka obecnej placówki Judytowo, 
Małgorzata Brzezińska, postanowiła 
pomóc bezdomnym psiakom, przyjmu-
jąc je do własnego domu i oferując 
wsparcie do momentu adopcji.

Zwierzęta mają swoje 
prawa, miejmy odwagę 

i serce by nieść im pomoc 
Plebiscyt „Serce dla Zwierząt” gro-

madzi wiele osób, które charytatyw-
nie włączają się w akcje prozwierzęce. 
Wśród nich są także osoby znane pu-
blicznie, zaangażowane w takie przed-
sięwzięcia jak akcja „Zerwijmy łańcu-
chy”, zwracająca uwagę na okrutny los 
psów trzymanych na łańcuchach. Te-
gorocznej edycji towarzyszyła również 
piosenkarka i kompozytorka, Katarzy-
na Moś, ambasadorka akcji „Zerwijmy 
łańcuchy” i jedna z nominowanych do 
nagrody w 2018 r. Kasia Moś zaprosiła 
internautów na wydarzenie za pośred-
nictwem profilu na Facebooku, ponad-
to zarówno ona, jak i aktorki Monika 
Mazur i Katarzyna Bujakiewicz oraz 
wokalistka i kompozytorka Urszula Du-
dziak nagrały specjalne gratulacje dla 
poszczególnych nominowanych. W re-
alizację nagrania z wręczenia nagrody 
charytatywnie zaangażowała się także 
dziennikarka, Marzena Rogalska. Nato-
miast laudację dla tegorocznego laureata 
wygłosiła aktorka i tancerka Edyta Her-
buś, prywatnie opiekunka maltańczyka 
oraz pieska adoptowanego ze schroni-
ska. W uzasadnieniu przyznania pierw-

szego miejsca, mówiła: – W tym roku 
laureatem plebiscytu Serce dla Zwierząt 
2020 zostaje miejsce niezwykłe, a nie-
zwykłe dlatego, że opiekuje się niezwy-
kłymi istotami, czyli niepełnosprawnymi 
psiakami oraz szczeniakami. To jest dom 
dla zwierzaków, które po prostu wyma-
gają szczególnej opieki. To nagroda za 
stworzenie wyjątkowego miejsca, w któ-
rym psie nieszczęścia znajdują troskliwą 
opiekę i szansę na zdrowie, sprawność 
i nowe życie. 

Serce dla Zwierząt 2020
Wszyscy tegoroczni nominowani 

są głosem zwierząt skierowanym do 
ludzi, którym zależy na dobru naszych 
domowych pupili i zwierząt nieudomo-
wionych. O tytuł laureata ubiegało się 
ośmioro kandydatów. Jednym z nich 
był ośrodek Jeżurkowo, ratujący jeże 
i inne małe zwierzęta. Wśród nomino-
wanych znalazły się także osoby pry-

watne: Karolina Pilarczyk – Królowa 
Polskiego Driftu, Ewa Zgrabczyńska 
– dyrektorka Ogrodu Zoologicznego 
w Poznaniu, Zbigniew Kowalewski – 
założyciel przytuliska „Krzykosiaki 
– Psy w potrzebie” oraz Przemysław 
Łuczak – lekarz weterynarii z Gdańska, 
autor fanpage na Facebooku Egzoovet. 
W gronie tegorocznych wyróżnionych 
znalazła się także dziewczynka Mag-
dalena Krupecka z Gałowa, która ura-
towała od śmierci bociana. Pokazała, że 
wiek nie ma znaczenia, wystarczą chę-
ci, by pomóc cierpiącemu zwierzęciu. 

„Serce dla Zwierząt” to coroczny 
plebiscyt, organizowany od 17. lat 
przez portal Psy.pl. Ogłoszenie laureata 
i uroczyste wręczenie nagrody poprze-
dza głosowanie na jedną z ośmiu nomi-
nowanych osób lub instytucji, którym 
los zwierząt nie jest obojętny. O wybo-
rze laureata decydują internauci, a gło-
sowanie odbywa się za pośrednictwem 
strony Psy.pl. 

Święty Mikołaj i jego legenda

Pierwszy w Polsce azyl dla szczeniąt i psów niepełnosprawnych

Judytowo nagrodzone 
Azyl dla niepełnosprawnych psów z Woli Wodzyńskiej koło Ciechanowa został tegorocznym laureatem 
plebiscytu „Serce dla Zwierząt”. W ośrodku zwanym Judytowo opiekę nad psiakami pełnią także osoby 
niepełnosprawne. 
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– Nie ustajemy w zachęcaniu do 
czytania, uczestniczenia w kulturze, 
udziału w ciekawych warsztatach 
czy zajęciach. Nasze zbiory ebooków 
i e-audiobooków są sukcesywnie po-
większane, stąd coraz większe zainte-
resowanie zarówno naszych obecnych, 
jak również nowych użytkowników – 
mówi dyrektor Anna Fiszer-Nowacka. 
Bemowska Biblioteka z dniem 17 li-
stopada br. uruchomiła drugi numer 
telefonu, z którego będzie oddzwaniać, 
by potwierdzić videozapis. 

Videozapis - krok po kroku 
Przypomnijmy, jak można zostać 

czytelnikiem bemowskiej Biblioteki, ko-
rzystając z opcji zapisu zdalnego. Przede 
wszystkim należy wejść na naszą stronę 
internetową: www.bibliotekabemowo.
pl. Tam znajdziemy kompleksowy in-
struktaż – krok po kroku. Do formularza 
dostępnego na stronie zainteresowany 
wprowadza dane adresowe oraz swój 
numer telefonu i przesyła je, potwier-
dzając, że zapoznał się z regulaminem. 
Następnie na podany numer telefonu 
Czytelnik otrzymuje wiadomość SMS 
zawierającą w treści TOKEN. Kiedy już 
go wprowadzi, zostanie poinformowa-
ny, żeby oczekiwał połączenia Google 
Duo (połączenia video) z numerów:  
506 875 176, 797 525 306 (nowy nu-
mer). W trakcie takiej sesji z biblioteka-

rzem Czytelnik okazuje dowód, po czym 
otrzymuje SMS z danymi do logowania 
na swoje nowo utworzone konto biblio-
teczne i może już wypożyczać e-booki 
oraz e-audiobooki. 

Nie ma ograniczeń dotyczących 
miejsca zamieszkania Czytelnika – 
musi on jedynie posiadać dowód osobi-
sty. W przypadku dzieci zapisywanych 
przez rodziców procedura zapisu działa 
podobnie. 

Nowa oferta e-Biblioteki 
Bemowo 

Naszych Czytelników zapraszamy 
do e-Biblioteki: online.bibliotekabe-
mowo.pl, gdzie można nie tylko sko-
rzystać z e-zasobów, ale także znaleźć 
m.in. słuchowiska, nagrania z dotych-
czas zrealizowanych warsztatów, quizy 
literackie, lekcje biblioteczne i wiele 
innych atrakcyjnych treści edukacyj-
nych.

W trybie online kontynuujemy 
warsztaty z budżetu obywatelskiego 
pt. „Pomalujmy słowa”. Odcinek świą-
teczny, oparty na „Opowieści wigilij-
nej” Charlesa Dickensa odbędzie się 
4 grudnia o godz. 17.00 (na Fanpa-
ge’u i  kanale YT Biblioteki).

Spotkania z ekspertami 
Cykl spotkań online z ekspertami 

zaplanowaliśmy również w naszych 

miejscach aktywności lokalnej: MAL 
Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka 
i MAL Chrzanów. Spotkania odbywać 
się będą jednocześnie na fanpage’ach 
MAL-u Spotykalnia i MAL-u Chrza-
nów.  

20 listopada o  godz. 13.00 odbędzie 
się spotkanie z doktorem weterynarii 
Karolem Pawłowskim,  pracownikiem 
Instytutu Medycyny Weterynaryjnej 
SGGW w Katedrze Patologii i Dia-
gnostyki Weterynaryjnej. Nasz gość 
będzie odpowiadał na pytania zadane 
przez mieszkańców Bemowa dotyczą-
ce dobrostanu, zdrowia i opieki nad 
domowymi pupilami.

24 listopada o godz. 15.00 poroz-
mawiamy o zdrowiu w ujęciu ajur-
wedyjskim. Podczas spotkania będzie 
można dowiedzieć się m.in. czym jest 
holistyczne podejście do zdrowia, jak 
dbać o zdrowie i dobre samopoczucie 
jesienią i jak wzmacniać odporność, by 
cieszyć się zdrowiem? Naszą ekspert-
ką będzie Sylwia Buczak, prowadząca 
zajęcia i warsztaty z naturalnych spo-
sobów przywracania równowagi psy-
chofizycznej. 

Wszyscy zainteresowani spotkania-
mi będą mieli wpływ na ich tematykę 
poprzez możliwość zadawania pytań 
pod adresem e-mail: malspotykal-
nia@gmail.com oraz w komentarzach 
w trakcie transmisji. 

Mobilny punkt typu drive-thru 
rozpoczyna działalność 19 listopada 
o godzinie 12.00. Będzie czynny co-
dziennie, również w soboty, niedziele 
i święta w godzinach 12.00 -17.00. 
Szczegółowe informacje odnośnie 
funkcjonowania punktu można uzy-
skać dzwoniąc pod numer telefonu 
538 516 182.

Punkt powstał przy współpracy 
z Urzędem Dzielnicy Bielany oraz 
Zarządem Cmentarzy Komunalnych. 
Urząd pomógł od strony technicznej 
(m.in. organizacja ruchu, przygoto-
wanie zaplecza), a Zarząd Cmenta-
rzy udostępnił część dużego parkingu 
zlokalizowanego przy Cmentarzu Pół-
nocnym.

– To bardzo duże ułatwienie dla 
mieszkańców. Te osoby, które są zmo-
toryzowane będą mogły wykonać ba-
dania na dużym parkingu na kilkaset 
miejsc. Na badanie oczekuje się w au-
cie, a kontakt z pracownikami punktu 
będzie ograniczony do minimum, tak 
aby wszystkim zapewnić jak najwię-
cej bezpieczeństwa. Punkt udało się 
przygotować w ciągu kilkunastu dni. 
Mam tutaj na myśli różne uzgodnienia, 
przyłącza, stworzenie całego zaplecza 
logistycznego do obsługi - mówi Grze-
gorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

Jest to już trzeci punkt pobrań zor-
ganizowany przez SPZZLO Warszawa-
-Żoliborz. Dotychczasowe funkcjonują 
na terenie przychodni przy ul. Conra-
da 15 oraz Żeromskiego 13. Dyrekcja 
zakładu podjęła decyzję o organizacji 
punktu w odpowiedzi na duże zapo-
trzebowanie związane z diagnostyką 
COVID-19 oraz koniecznością zwięk-
szenia dostępności do świadczeń.

– Możliwość wykonania badania 
w dogodnym dla siebie miejscu i cza-
sie zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców nie tylko Bielan, ale rów-
nież sąsiednich stołecznych dzielnic – 
mówi Małgorzata Zaława-Dąbrowska, 
dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz.

Epidemia to trudny okres dla osób 
starszych, a pogarszająca się sytuacja 
epidemiczna sprawiła, że rząd zwrócił 
wreszcie uwagę na osoby najbardziej 
zagrożone, czyli seniorów. Warszawa 
podjęła takie działania już na samym po-
czątku pandemii, uruchamiając 30 mar-
ca miejski system pomocy „Warszawa 
wspiera”.

– Dziś spotkałem się on-line z burmi-
strzami, by porozmawiać o tym jak funk-
cjonuje nasz system pomocy i co jeszcze 
możemy zrobić dla seniorów. Aktualnie 
wspieramy ponad 800 osób, a liczba chęt-
nych stale wzrasta, o kilkaset tygodniowo 
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent 
m.st. Warszawy.

Pomagamy we wszystkich 
dzielnicach

Przypomnijmy: Warszawa we współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi 
i dzielnicami już w marcu stworzyła 
system adresowany do osób starszych 
i potrzebujących, przebywających w do-
browolnej izolacji.

We wszystkich dzielnicach miasta 
działają dzielnicowe zespoły „Warszawa 
wspiera”, które składają się z pracowni-
ków urzędów dzielnic, ośrodków pomocy 
społecznej oraz lokalnych organizacji po-
zarządowych i ich wolontariuszy - łącznie 
ponad 580 osób. Wyposażeni w niezbęd-
ne środki ochrony osobistej docierają 
do seniorów oraz osób potrzebujących, 
dla których np. robią zakupy żywności, 
leków na receptę, środków higienicznych 
czy wynoszą śmieci. Zapewniają także 
wsparcie psychologiczne.

Systemem „Warszawa wspiera” jest 
obecnie objętych ponad 800 osób, a z po-
mocy skorzystało łącznie już ponad 1,8 
tys. mieszkańców.

Pomoc OPS i darmowe 
posiłki

Dzielnicowe ośrodki pomocy spo-
łecznej udzielają wsparcia osobom po-
trzebującym, w tym osobom starszym, 
samotnym, z niepełnosprawnościami, 

dostarczając również darmowe posiłki 
dla potrzebujących seniorów. Z tej formy 
pomocy mogą skorzystać również inne 
osoby i rodziny wymagające wsparcia.

Każda racja żywnościowa zawiera 
10 kg produktów, które wystarczają do 
przygotowania trzech posiłków dziennie 
przez tydzień dla jednej osoby oraz jadło-
spis opracowany przez dietetyka. Ośrodki 
zamówiły już łącznie ponad 2,2 tys. racji 
żywnościowych przeznaczonych dla osób 
samotnych, starszych i rodzin.

Telefon zaufania
Osoby starsze mogą odczuwać rów-

nież inne poza fizycznymi skutki trwania 
epidemii. Wiele z nich potrzebuje wspar-
cia psychologicznego, dlatego miasto 
uruchomiło dla nich specjalną infolinię. 
Pod numer telefonu zaufania 22 635 09 
54 mogą zadzwonić osoby starsze, sa-
motne, potrzebujące wsparcia psycholo-
gicznego.

Uruchomienie numeru ma przeciw-
działać izolacji społecznej osób star-
szych, a jednocześnie pełnić funkcję in-
formacyjną i doradczą.

Dodatkowo, fundacja im. Lesława 
Pagi uruchomiła bezpłatny telefon zaufa-
nia dla seniorów i ich bliskich „Nie jesteś 
sam”. Dzwoniący mogą uzyskać poradę 
dotyczącą profilaktyki zdrowia i pomoc 
psychologiczną. 

Bezpłatna infolinia działa pod nume-
rem 0 800 171 80. Porady psychologicz-
ne są udzielane przez psychoterapeutów 
m.in. z Fundacji Pomocy Psychologicz-
nej Pracownia Dialogu w następujące dni:
• poniedziałek: godz. 9.00-14.00 oraz  

godz. 15.00-19.00;
• wtorek: godz. 13.00-15.00;
• środa: godz.12.00-15.00;
• czwartek: godz. 9.00-17.00;
• piątek: godz. 14.00-20.00. 

Porady dotyczące profilaktyki zdro-
wia odbywają się we wtorki i środy 
w godz. 15.00-17.00 i udziela ich lek. 
Małgorzata Ponikowska, absolwentka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego.

Inwestycja to nie tylko stworzenie 
nowych i bardziej komfortowych warun-
ków dla przedszkolaków i pracowników. 
Do nowego budynku zostaną przenie-
sione trzy grupy przedszkolne zlokali-
zowane dotychczas w pobliskim Żłobku 
nr 16 przy ul. Klaudyny 6. Zwolnione 
pomieszczenia zostaną wyremontowane, 
a żłobek zaadaptuje jest na nowe sale dla 
maluchów.

Infrastruktura oświatowa na Biela-
nach poprawia się z roku na rok. W ostat-
nich latach w dzielnicy powstało pięć 
zupełnie nowych obiektów przedszkol-
nych w miejscu drewnianych i wysłu-
żonych konstrukcji budynków tzw. cie-
chanowskich. To obiekty modułowe przy 
ul. Conrada 10A, Przy Agorze 12 oraz 

Marii Dąbrowskiej 5A, a także zbudo-
wane w technologii tradycyjnej przy ul. 
Kochanowskiego 9A i Bogusławskiego 
8A. Dzielnica na ten cel wydała 50 mln 
złotych co zapewniło w sumie 950 miejsc 
dla najmłodszych mieszkańców Bielan.

Na ukończeniu jest również moderniza-
cja Przedszkola nr 341. Przy ul. Wergiliusza 
15 na Wawrzyszewie dobudowano nowe 
skrzydło budynku, gruntownie wyremonto-
wano istniejącą część budynku oraz wymie-
niono ogrodzenie. Ostatnim etapem ma być 
remont placu zabaw. 390 tysięcy złotych 
przeznaczone na ten cel pochodzi z oszczęd-
ności przetargowych w 2020 roku. 

W planach jest również kapitalny re-
mont przedszkoli przy ul. Tołstoja, Brą-
zowniczej i Broniewskiego.

Pomagamy osobom starszym 
Warszawa już od ośmiu miesięcy aktywnie pomaga seniorom w trudnych 
czasach pandemii. Osoby starsze mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, 
pomoc w zakupie leków i żywności czy specjalny program szczepień na grypę.

Przedszkole na Rudzie
Trwa opracowanie projektu budowlanego nowego budynku Przedszkola 
nr 346 na osiedlu Ruda. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku 
wykonawca uzyska pozwolenie na rozbiórkę istniejącego budynku oraz 
budowę nowego.

Bemowska Biblioteka

Coraz więcej chętnych na 
videozapis
W ostatnim czasie liczba chętnych do videozapisu w bemowskiej Bibliotece dynamicznie wzrasta. Odpo-
wiadając na rosnące oczekiwanie został uruchomiony drugi numer telefonu. Wszystko po to, by uspraw-
nić dostępność przyszłym Czytelnikom. Nowi użytkownicy mogą również liczyć na szereg atrakcji online 
w ramach e-platformy bibliotecznej online.bibliotekabemowo.pl.

Na Bielanach
Mobilny punkt pobrań na koronawirusa 
Na parkingu u zbiegu ulic K. Wóycickiego i Wólczyńskiej SPZZLO Warszawa-Żoliborz uruchomił kolejny punkt 
pobrań materiału biologicznego w kierunku zakażeń SARS-CoV-2.
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Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w grudniu:
• 4 grudnia (piątek) godz. 18.00 – 

Wystawa „Wiklinowe Boże Naro-
dzenie”. Wstęp wolny. Wystawa 
będzie dostępna na www.bok-bie-
lany.eu i profilu FB Bielańskiego 
Ośrodka Kultury. Wystawa czynna 
do 10.01

• 5 grudnia (sobota) godz. 12.30 
na profilu FB i YT Bielańskiego 
Ośrodka Kultury do 11.12. – Świą-
teczne Dwie Godziny dla Rodziny 
– w programie spektakl „Wigilia 
w mazowieckiej chacie” Teatru Wa-
riacja oraz warsztaty „Świąteczne 
historie kulinarne” Marii i warsz-
taty plastyczne z p. Olą. Bajeczna 
wigilia okraszona humorem, świą-
tecznym śpiewem i kolorowymi 
obrzędami

• 8 grudnia (wtorek) godz. 11.00 
na profilu FB i YT Bielańskiego 
Ośrodka Kultury do 14.12 – „Trady-
cje. Śladami bożonarodzeniowych 
historii”, otwarty wykład Bielań-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Prowadzenie Kamila Wieczorek

• 13 grudnia (niedziela) godz. 12.30 
na profilu FB i YT Bielańskiego 
Ośrodka Kultury do 18.12. – Po-
dróżniczek. „Niesamowite zwie-
rzaki z Ameryki Południowej”. 
Spotkanie z polską dr Dolittle oraz 
warsztaty dla dzieci

• 13 grudnia (niedziela) godz. 18.00 
Streaming koncertu na profilu FB 
Nasze Bielany Online i FB Bielań-
skiego Ośrodka Kultury – Festiwal 
Muzyki Kameralnej na Bielanach. 
Koncert utworów F. Chopina w wy-
konaniu Kayo Nishimizu-Wawre-
niuk – fortepian i zespołu kame-
ralnego Varsovia Ensemble. W pro-
gramie utwory solowe i koncert 
fortepianowy e-moll

• 19 grudnia (sobota) godz. 18.00 
na pofilu FB i YT Bielańskiego 
Ośrodka Kultury do 23.12 – Koncert 
Świąteczny Swing” w wykonaniu 
Old Timers

• 20 grudnia (niedziela|) godz. 18.00 
Streaming koncertu na profilu FB 
Bielańskiego Ośrodka Kultury – 
Koncert „Wojciech Kilar. Mistrz 
muzycznych krajobrazów” w wy-
konaniu Zespołu Kameralnego Fil-
harmonii Narodowej. W programie 
m.in. Polonez z filmu „Pan Tade-
usz”, temat z filmu „Smuga cienia”, 
temat z filmu „Cwał”, walc z filmu 
„Trędowata, Orawa i wiele innych BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia-
da.

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania, adiustowania oraz opatrywania 

własnym tytułem nadesłanych materiałów.

 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
• Komenda Rejonowa Wola

ul. Żytnia 36 % 47 723 94 50
• Komisariat Warszawa Bemowo

ul. Raginisa 4  % 47 723 25 80

STRAŻ MIEJSKA  % 986

STRAZ POŻARNA % 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4

ul. Chłodna 3  % 22 596 70 40
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7

ul. Powstańców Śląskich 67 
% 22 596 70 70

Bemowski Telefon Zaufania 
% 22 664 15 58

Czynny: 
środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00

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

KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ  każdą 
nieruchomość z problemem 
prawnym, zadłużoną, udziały 
w nieruchomościach.  
Tel. 786-805-828

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 22 listopada do 19 grudnia 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
W najbliższych dniach za-
czniesz  odczuwać potrzebę 
znalezienia nowych rozwią-

zań dla nurtujących Cię spraw. Przy 
okazji odkryjesz wiele ciekawych rzeczy. 
Miej oczy szeroko otwarte, bo wiele może 
się wydarzyć. W uczuciach kieruj się 
umiarem i rozsądkiem. Dbaj o zdrowie, 
zażywaj witaminy, noś maseczkę i zacho-
waj dystans.
 
RYBY (19 II – 20 III)

Jeśli próbowałeś ostatnio za-
błysnąć w oczach szefa, ale 
się nie udało, to teraz los 

stworzy Ci wspaniałą okazję.  Spróbuj 
wykorzystać tę szansę i wyciągnąć z niej 
jak najwięcej dobrego dla siebie. Także 
w uczuciach możesz liczyć na prawdziwy 
przełom. Staraj się wychodzić z cienia jak 
najczęściej, ale jak najmniej wychodzić 
z domu.  

BARAN (21 III – 20 IV)
Relacje z partnerem teraz 
znacznie się poprawią, uda 
się Wam zażegnać drobne 

konflikty, jakie się pojawiły. Okaż uko-
chanej osobie więcej czułości, a to samo 
otrzymasz w zamian, według zasady, że 
wraca do nas to, co sami dajemy. Nie po-
zwól, by coś naprawdę istotnego uciekło 
Ci sprzed nosa. Dbaj o zdrowie. Pamiętaj 
o ograniczeniach. 
  
BYK (21 IV – 21 V)

Marzysz o płomiennym ro-
mansie? W każdej chwili to 
pragnienie może się ziścić. 

Rozejrzyj się wokoło, czy ktoś nie czeka 
na znak od Ciebie, ale zachowaj dystans. 
W sferze finansowej weźmiesz sprawy 
w swoje ręce i Twój portfel zyska na 
objętości. Pamiętaj, że rozrzutność bywa 
zgubna, poczekaj z wydawaniem pienię-
dzy, aż będzie normalnie.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Spotkania rodzinne są teraz 
utrudnione, ale kontakt trzeba 
zachować choćby telefonicz-

nie. Twoi bliscy potrzebują troski jak 
nigdy dotąd. Zdecydowanie powinieneś 
spróbować odciąć się od negatywnych 
emocji z przeszłości. Szukaj zatem pozy-
tywnej energii i przyjemności w codzien-
nych sytuacjach. Śmiało zmierzaj do celu 
i nie zrażaj się przeciwnościami.

RAK (22 VI – 22 VII)
Powinieneś uwierzyć w siebie 
i swoje możliwości. Odrzuć 
obawy, które Cię blokują. 

Przecież zasługujesz na to, co najlepsze. 
W uczuciach – zafascynuje Cię nowo po-
znana osoba, ale bądź ostrożny, zwłasz-
cza że obowiązują ograniczenia. Niech 
pozytywne myślenie stanie się Twoim na-
wykiem w życiu codziennym. To pomoże 
również Twojemu zdrowiu.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Temperament każe Ci wal-
czyć o Twoje prawa i racje. 
I bardzo często udaje Ci się 

ich dowieść. Teraz będziesz zadowolo-
ny jeszcze bardziej, bo wszystko pójdzie 
po Twojej myśli, zwłaszcza w kwestiach 
zawodowych. Ale niektóre zamierzenia 
musisz odłożyć na później, po pandemii. 
A wtedy siła Twego charakteru znowu  
utoruje Ci drogę do zwycięstwa.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Znajdziesz niezawodny sposób 
na jesienną depresję. Dzięki 
relaksowi w długie, chłodne 

wieczory zyskasz energię do działania, 
a entuzjazm Cię nie opuści. W pracy mo-
żesz liczyć na przychylność współpracow-
ników i pomyślne zakończenie wszystkich 
projektów. Dbaj o zdrowie, ale wyjazdy, 
wycieczki – odłóż na później, gdy wróci 
normalność. 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Nie musisz się dłużej winić za 
niepowodzenia. Po prostu na 
pewne sprawy jest odpowied-

ni moment lub go nie ma. Czasem lepiej 
odłożyć wszystko na później. W uczuciach 
– wiosna i niezapomniane chwile z uko-
chaną osobą. Korzystaj ze wszystkich 
okazji, by być szczęśliwym. Przy obec-
nych ograniczeniach można. więcej czasu 
poświęcić sobie nawzajem  

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nie łudź się, że wszystko wy-
jaśni się samo, niezależnie 
od tego, w jakiej sferze masz 

kłopoty. Odniesiesz o wiele lepsze skutki 
robiąc cokolwiek, niż tylko siedząc i cze-
kając z założonymi rękami. Bierz szczę-
ście w swoje ręce tak często jak możesz. 
Dbaj o zdrowie i odporność, spacery na 
świeżym powietrzu, choć w maseczkach, 
są przecież możliwe.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W uczuciach już niebawem 
czeka Cię miła niespodzian-
ka. Osoba, z którą wiążesz 

duże nadzieje, okaże się przychylna. Fi-
nansowo będziesz radził sobie całkiem 
nieźle, co więcej czeka Cię nagły przy-
pływ gotówki. Nie zwlekaj z załatwianiem 
ważnych spraw, tym bardziej że teraz, gdy 
urzędy pracują wyłącznie zdalnie, trwa to 
o wiele dłużej.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Będziesz teraz łatwiej anga-
żował się uczuciowo, znikną 
blokady, które odbierały Ci 

chęć do działania. Czeka Cię nawet go-
rący romans, musisz jedynie dać sobie 
szansę. Zdrowie – jak na razie bez za-
rzutu, ale nie przestawaj dbać o siebie: 
uprawiaj sport na tyle, na ile to teraz 
możliwe, popraw kondycję. I uśmiechaj 
się często - do ludzi i do siebie.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 11 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) zbrojne ramię organizacji; 7) zapuszczany lub golony; 8) pół-
nocny „czubek” Polski; 9) nie lubisz szarej, wymień na złotą; 10) Andriej A.  
(1896–1948), radziecki działacz partyjny i państwowy, generał; 12) zniechęcenie; 
14) sztaluga; 16) bogini miłości i wojny; 19) żywiołowy podziw; 21) miasto 
w Niemczech, w Meklemburgii; 22) jedwabna tkanina o wypukłym wzorze;  
23) sadzonka.

Pionowo: 1) dogrywka; 2) kawaleria; 3) ma złą reputację; 4) sąsiad Ormianina; 
5) gwarowo o dorożce; 6) żartownisia; 11) pocztowy stempel; 13) utwór literacki 
naśladujący inne dzieło; 15) region w środkowych Włoszech, kolebka państwa 
rzymskiego; 17) warszawska ulica ze Złotą Kaczką; 18) pod nią trafiają pechow-
cy;  20) glon na galaretę.
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