
Budowa ośrodka Hutnik przy ul. Mary-
monckiej 42 na finiszu. – To co udało 
się dotychczas wybudować robi ogromne 
wrażenie – mówi Grzegorz Pietruczuk, 
burmistrz dzielnicy Bielany, który bu-
dowę kompleksu sportowego odwie-
dził razem z trenerem i komentatorem 
sportowym Andrzejem Strejlauem 
i Turbo Football Academy Talents.

Dobiegają końca prace przy na-
wierzchni boiska C, co pozwoli na roz-
poczęcie prac przy nawierzchni kortów 
tenisowych. W pomieszczeniach pod try-
bunami stadionu głównego prowadzone 
są prace wykończeniowe. Lada chwila 
rozpocznie się również montaż krzese-
łek na trybunach. Ponadto do wykonania 

pozostało m.in ogrodzenie stadionu głów-
nego, montaż piłkochwytów i zagospoda-
rowanie terenów zieleni. 

Zmianie uległ termin ukończenia in-
westycji. Pod koniec października ubie-
głego roku na Komisji Sportu, Rekreacji 
i Turystyki Rady Warszawy, inwestor – 
Aktywna Warszawa – poinformował, że 
prace budowlane zakończą się na przełomie 
maja i czerwca. Powodem opóźnienia jest 
pandemia, która wykruszyła skład osobowy 
na budowie i wydłużyła czas dostawy wielu 
elementów niezbędnych do budowy.

Całoroczna baza treningowa
Modernizacja zakłada stworzenie ca-

łorocznej bazy treningowej dla piłkarzy 
z możliwością organizowania meczów 

piłkarskich do III ligi włącznie. Inwe-
stycja została podzielona na cztery za-
dania. Boisko główne będzie trawiaste 
z systemem nawadniania oraz podgrze-
wania płyty, wyposażone w profesjonalne 
oświetlenie i nagłośnienie. Ponadto zosta-
ną wybudowane zadaszone trybuny. Dwa 
pozostałe boiska treningowe ze sztucz-
ną nawierzchnią będą posiadały system 
odwadniający, oświetlenie oraz przeno-
śnie trybuny. Dodatkowo będzie możli-
wość montażu powłok pneumatycznych, 
co umożliwi korzystanie z muraw bez 
względu na porę roku. Opcję montażu 
powłok przewidziano również na każdym 
z czterech kortów do tenisa ziemnego. 
Dla boisk i kortów powstaną nowe zaple-
cza szatniowo-sanitarne.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. War-
szawy podpisał nową umowę na świadcze-
nie bezpłatnych usług weterynaryjnych 
dla wolno żyjących i bezdomnych żolibor-
skich kotów. Przychodnia Weterynaryjna 
„OAZA” oferuje badania profilaktyczne 
i specjalistyczne, zabiegi kastracji i stery-
lizacji oraz szczepienia. Umowa o współ-
pracy jest realizacją projektu z budżetu 
obywatelskiego na 2021 rok i opiewa na 
łączną kwotę blisko 35 tys. zł.

Przychodnia Weterynaryjna „OAZA” 
mieści się przy ul. Potockiej 4 i we 
współpracy z dzielnicą Żoliborz oferuje 
w ramach profilaktyki: ogólne badanie 
stanu zdrowia zwierzęcia, w tym pomiar 
temperatury, oddechu i tętna, badanie 
krwi i moczu, testy na FeLV i FIV oraz 
badanie USG i RTG. Wykonywane są 

także szczepienia przeciwko chorobom 
wirusowym, w tym przeciwko wściekliź-
nie, a także odrobaczanie i odpchlanie. 
Wykastrowane i wysterylizowane koty 
mają znakowane uszy poprzez nacięcie. 
Możliwy jest także wyjazd do wypadków 
oraz wykonanie zabiegów ratujących ży-
cie. Umowa nie obejmuje leczenia kotów 

domowych – posiadających właścicieli.
Skierowanie na bezpłatne leczenie, 

badanie, szczepienie lub zabieg dla kota 
wolno żyjącego w przychodni współpra-
cującej z dzielnicą Żoliborz należy uzy-
skać w Wydziale Ochrony Środowiska,  
tel. (22) 443-89-58. Kontakt z przychod-
nią „OAZA”: (22) 406-68-12.

Na terenie Żoliborza bytuje ponad 
tysiąc kotów wolno żyjących, w tym sza-
cujemy że ok. 300 nie jest jeszcze wyka-
strowana. W dzielnicy zarejestrowanych 
jest obecnie 83 społecznych karmicieli 
kotów, którym regularnie wydajemy wor-
ki z karmą suchą (po 3,8 kg każdy) oraz 
puszki z karmą mokrą. 

Szczegółowe informacje o tym jak 
zostać społecznym karmicielem kotów 
udzielane są Wydziale Ochrony Środowi-
ska, tel. (22) 443-89-58.

Właścicielki najsłynniejszej warszawskiej 
samowoli budowlanej III RP muszą wy-
dać nieruchomość miastu. To efekt pra-
womocnego wyroku sądu okręgowego. 

Warszawski sąd okręgowy wydał wy-
rok w drugiej instancji, zgodnie z którym 
właścicielki hotelu Czarny Kot muszą 
wydać nieruchomość miastu. Sąd oddalił 
apelację hotelarek od pierwszego wy-
roku, muszą one teraz dodatkowo po-
nieść koszty procesu i zwrócić je mia-
stu. – Mamy to – cieszy się burmistrz 
Woli, Krzysztof Strzałkowski. - Po wielu 
latach batalii sądowych, udało się osta-
tecznie odzyskać bezprawnie zajmowane 
grunty u zbiegu ulic Okopowej i Powąz-
kowskiej, to jeden z ostatnich rozdzia-
łów w historii hotelu – dodaje burmistrz 
Strzałkowski. 

Historia Czarnego Kota, prawdopo-
dobnie najsłynniejszej samowoli budow-
lanej III RP, rozpoczęła się pod koniec 
lat 80. Wraz z biegiem czasu jedno-
piętrowy pawilon zaczął się rozrastać 

– przybywały kolejne pomieszczenia, 
piętra, skrzydła, a nawet zamkowe wie-
życzki. - Jeden budynek skupił w sobie 
problemy krajobrazu miejskiego kształ-
towanego po 89 roku; brak planowa-
nia i chaos przestrzenny – mówi Adam 
Hać, zastępca burmistrza Woli. - Przez 
ponad 30 lat budynek był wielokrotnie 
rozbudowywany bez wymaganych zezwo-
leń, w sposób tak niekontrolowany, że 
zaczął zajmować nawet sąsiednią dział-
kę – dodaje Adam Hać. Dopiero w 2010 
roku, kiedy już „gargamel” górował nad 
otaczającą zabudową, po wygaśnięciu 
umowy dzierżawy, miasto wystąpiło na 
drogę sądową celem odzyskania gruntu. 
Po ośmioletniej batalii sąd nakazał zwró-
cenie parceli dzielnicy Wola. W grudniu 
2019 roku na terenie hotelu pojawił się 
ciężki sprzęt. Zniknęły m.in. charakte-
rystyczne wieżyczki i trzy piętra, które 
zostały wybudowane samowolnie. Obec-
ny wyrok ostatecznie przesądza sprawę 
całkowitego wyburzenia hotelu  – podsu-
mowuje zastępca burmistrza.

b Czy koronawirus wymyka się spod kontroli? b Murale Kory i  Krystyny Sienkiewicz b
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Na Bielanach

Budowa ośrodka Hutnik 

Na Żoliborzu

Bezpłatna opieka dla bezdomnych kotów 

Na Woli 

Powrót Czarnego Kota 



W marcu ruszyły warsztaty dla do-
rosłych z zakresu zdrowia i kondycji fi-
zycznej oraz sztuki i robótek ręcznych. 
Spotkania są realizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2021. 

Joga, rośliny w słojach oraz w szkle, 
majsterkowanie, szydełkowanie oraz 
robienie na drutach, decoupage, ma-
lowanie na odzieży – to tylko niektóre 
warsztaty dla dorosłych, na które mogą 
liczyć użytkownicy bemowskiej Bi-
blioteki, ale nie tylko oni. – Do udziału 
w nich zachęcamy wszystkich, którzy 
chcieliby udoskonalić swoje umiejęt-
ności lub zdobyć nowe, atrakcyjnie 
i bezkosztowo spędzić czas – podkreśla 
Joanna Braun, koordynator projektów. 
Obecnie spotkania są realizowane on-
line. 

Liczba miejsc na zajęciach jest 
ograniczona i obowiązują na nie zapisy. 
Więcej szczegółów na temat harmono-
gramu zajęć oraz zgłoszeniach można 
znaleźć na stronie: www.bibliotekabe-
mowo.pl. 

– Ojciec Bocheński to człowiek, 
któremu bliska była tematyka Polski, 
tożsamości, patriotyzmu, wychowania 
młodego pokolenia. Całe swoje doro-
słe życie poświęcił temu, aby młody 
człowiek zrozumiał co w życiu jest 
najważniejsze. Chciałbym tym moim 
zainteresowaniem zarazić młodzież, 
dorosłych i osoby starsze – podkre-
ślał dr. Szprync podczas webinarum, 
które odbyło się 13 kwietnia w MAL 
Spotykalnia o godz. 18, i było trans-
mitowane na żywo. Ze względów pan-
demicznych biblioteka zorganizowała 
warsztaty i wystawę w trybie online. 
Nagranie jest nadal dostępne na ka-
nale YouTube Biblioteka Bemowo, 
a ponadto został przygotowany film 
z webinarium i wernisażem wysta-
wy i zamieszczony również w ramach 
tychże przestrzeni. 

Inspiracją do stworzenia projektu 
było ustanowienie o. Bocheńskiego 
patronem roku 2020 przez izbę wyż-
szą Parlamentu RP. – Ten projekt we 
wspaniały sposób podkreślił historycz-
ne znaczenie tej postaci dla polskiej 
kultury, historii i nauki. Temat nie 
należał do łatwych, ale zaintrygował 
mnie, chciałem o tym posłuchać. Dzięki 
przystępności w przedstawianiu tematu 
przez prowadzącego wykład było bar-
dzo inspirujący – mówi jeden z uczest-
ników webinaru. 

W trakcie wykładu zaprezentowano 
również wystawę, która zawierała wy-
jątkowe szkice wykonane przez osoby 
sympatyzujące z biblioteką. – Przema-
wia do mnie jej oryginalność. Przy-
znam, że na nowo odkrywam sztukę 
i filozofię. Tego mi było potrzeba – pod-
kreśla uczestniczka wykładu. 

Projekt „Filozofuj z ojcem Bocheń-
skim” jest unikatowy, bowiem prezenta-
cja sylwetki i głównej myśli filozoficz-
nej dominikanina, polskiego myśliciela 
i patrioty, odbyła się w Miejscu Ak-
tywności Lokalnej Spotykalnia w prze-
strzeni galerii handlowej dostępnej dla 
każdego odbiorcy. Wprawdzie uczest-
nictwo początkowo zakładane było 
w formie stacjonarnej, ale ze względu 
na obostrzenia zostało zmienione na tryb 
online. – Widać, że goście galerii zaglą-
dają przez szyby Spotykalni i oglądają 
wystawę – mówi koordynatorka miejsca 
Adrianna Zagórska. 

Ponadto w ramach projektu w pla-
cówkach biblioteki na Bemowie można 
odnaleźć literaturę tematyczną z moż-
liwością wypożyczenia i zgłębiania 
tematu, a także zakładki z ponadczaso-
wymi cytatami filozofa. 
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Bemowska biblioteka

Realizujemy pomysły mieszkańców  
– Budżet Obywatelski 2021

Wystawa i warsztaty o ojcu Bocheńskim 
Co w życiu jest ważne? Jak wypowiadać się w elegancki sposób? Jak myśleć logicznie i perspektywicz-
nie? Co ma racjonalność do filozofii? Skąd się biorą zabobony? Czy logika jest trudna? O tym właśnie 
była mowa podczas webinarum dr. Rafała Szprynca o rozumieniu ojca Bocheńskiego filozofii. Podczas 
spotkania online została również zaprezentowana wystawa o bohaterze projektu. Partnerem projektu jest 
Fundacja PZU.

DĄB-POL ADAM DĄBROWSKI
Usługi dekarskie

Krycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki  
blacharskie, wymiana rynien.

Specjalizujemy się w dachach płaskich.
tel. 607-440-837 w godz. 7.00-17.00

e-mail: biuro@dab-pol.pl

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), zwanej dalej zril, zawiadamiam, że 
w dniu 31 maca 2021 r. została wydana decyzja Nr 29/SPEC/2021 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego na 
wniosek Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 
00-906 Warszawa dla inwestycji pn.: „rozbudowa lotniska użytku publicznego 
polegająca na budowie płyt PPS-5C, PPS-10, PPS-15 wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na PPS-15 wraz z pracami towarzyszącymi”, na 
terenie Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie lotniska im. F. Chopina w Warszawie, 
jedn. ew. 146517_8, Dzielnica Włochy.

Działki usytuowania obiektu (tłustym drukiem działki przeznaczone do 
przejęcia pod inwestycję):

obręb: 20605, działki o nr ew.: 3/25, 18/1, 18/3, 18/4, 22/4, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/3, 33/4, 34/1, 34/2,
obręb: 20607, działki o nr ew.: 2/2, 2/29, 16/3, 65, 2/32, 2/171, 2/172, 23/1 
(23/12, 23/11),
obręb: 20610, działki o nr ew.: 4/1, 4/2, 4/4, 4/6, 4/12, 4/13, 4/14, 4/16, 4/17, 
4/18, 4/19, 4/28, 4/29, 4/31, 4/32, 4/35, 4/36, 4/37, 4/39, 4/40, 4/41, 4/42, 4/43, 
5/1, 5/4, 6/1, 7/1, 8/1, 8/4, 9/1, 9/4, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/21, 
10/22, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 1/5, 3, 
4/44, 6/4, 7/4, 11, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10,
obręb: 20611, działki o nr ew.: 4/31, 5/17, 5/22, 4/1, 4/10, 5/18,
obręb: 20616, działki o nr ew.: 1/5, 1/7, 2, 4/5, 4/6.

Nieruchomości przechodzące na rzecz Skarbu Państwa (w nawiasie numer 
działki przed podziałem):
obręb: 20607: działki o nr ew.: 23/12 (23/1), 
obręb: 20610, działki o nr ew.: 1/5, 3, 4/44, 6/4, 7/4, 11, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 
obręb: 20611, działki o nr ew.: 5/18.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub 
użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni 
w drodze zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji 
i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 
ze zm.), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Strona chcąca 
zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 
pok. 7 w poniedziałek w godz. 1300–1600 lub w czwartek w godz. 800–1200 

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. 
Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie 
może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba 
do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości 
pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, 
dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, 
strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, 
zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.
Publiczne obwieszczenie 23 kwietnia 2021 r.
WI-I.7820.3.5.2020.AC
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Poznaliśmy projekt murali Kory i Kry-
styny Sienkiewicz, które zostaną wyko-
nane na ścianach szczytowych budyn-
ku przy ul. Żeromskiego 44/50.

– Punktem wyjścia w obecnie reali-
zowanej inicjatywie była przypadająca 
w czerwcu 70. rocznica urodzin Kory. 
Chcieliśmy upamiętnić również Krysty-
nę Sienkiewicz. Obie artystki to nasze 
sąsiadki ze Starych Bielan, mieszkały 
przy ul. Płatniczej. Pielęgnowanie pa-
mięci o lokalnej historii jest niezwykle 
ważne, bo historia Bielan to również 
ludzie, nasi wspaniali artyści i sąsie-
dzi – powiedział Grzegorz Pietruczuk, 
burmistrz dzielnicy Bielany.

Autorem projektu jest Tomasz Ma-
jewski, ilustrator i projektant okładek 
książek. Artysta działa na różnych płasz-
czyznach projektowania graficznego, 
a jego ulubioną dziedziną jest ilustra-
cja, zarówno wykonywana cyfrowo, jak 
i tradycyjnie. Pracował jako dyrektor 
artystyczny w wydawnictwach książko-
wych Foksal oraz Wielka Litera. Obecnie 
projektuje książki oraz tworzy ilustracje 

prasowe i komercyjne jako freelancer. 
Współpracował między innymi z Adobe, 
Virgin Atlantic, Newsweek, Forbes, New 
Scientist, Le Figaro, Sinfonia Varsovia, 
CD Projekt Red, Goodlooking Studio, 
Canal+, Netflix, oraz z licznymi wydaw-
nictwami książkowymi. 

Projekt murali został wybrany przez 
grono w składzie: Kamil Sipowicz; 

Kuba Sienkiewicz; Grzegorz Pietru-
czuk – burmistrz dzielnicy Bielany; 
Katarzyna Potapowicz – wiceburmistrz 
dzielnicy Bielany; Agnieszka Wyrwał 
– radna m.st. Warszawy; Ewa Turek 
– radna dzielnicy Bielany; Joanna Ra-
dziejewska – radna dzielnicy Bielany; 
przedstawiciele wspólnoty mieszka-
niowej Żeromskiego 44/50; Jarosław 
Bobin – dyrektor Bielańskiego Ośrodka 
Kultury; Sylwia Brzezińska – zastępca 
stołecznego konserwatora zabytków 
praz oraz Paweł Hołubiec – bielański 
wydział kultury i promocji.

Pomysłodawcy programu – Inicja-
tywa Angels – od lat prowadzą dzia-
łania mające na celu poprawę jako-
ści leczenia pacjentów z udarem oraz 
zwiększenia liczby oddziałów udaro-
wych w Polsce i na świecie. Z obawy 
przed zakażeniem koronawirusem bądź 
z obawy o utrudniony dostęp do szpitali 
i lekarzy wiele osób lekceważy obja-
wy, próbując je przeczekać. Sytuację 
pogarsza również niewystarczająca 
wiedza  i brak umiejętności rozpozna-
wania objawów udaru mózgu, które 
powinni znać wszyscy członkowie ro-
dziny, w tym dzieci. Jak przypominają 
eksperci, czas oraz szybkość reakcji 
w sytuacji podejrzenia udaru mózgu 
mają fundamentalne znaczenie.

W odpowiedzi na ten problem po-
wstał wyjątkowy program skierowa-
ny do przedszkolaków i uczniów klas 
1–3, który z początkiem marca ruszył 
w szkołach i przedszkolach w całej Pol-
sce w ramach polskiej edycji między-
narodowej akcji edukacyjnej FAST He-
roes 112. Do programu przystąpiło już 
ponad 250 placówek oświatowych i po-
nad 10 000 dzieci w całej Polsce, w tym 
żoliborskie przedszkole Do-Re-Mi. 

– Dzieci w wieku przedszkolnym 
powinny nauczyć się odpowiednich 
reakcji w różnych sytuacjach, w tym 

w sytuacjach zagrożenia życia. Ważne 
jest, aby umiały reagować jak naj-
szybciej, odruchowo, działać i mieć 
wypracowane prawidłowe nawyki. Na-
szą misją jako przedszkola, jest także 
starać się przygotować dzieci do bez-
piecznego i samodzielnego radzenia 
sobie w różnych sytuacjach życiowych. 
Projekt, dodatkowo kładzie nacisk na 
uwrażliwianie dzieci na potrzeby osób 
starszych, dziadków, z którymi dzieci 
spędzają dużo czasu, stąd właśnie na-
sze zainteresowanie tą akcją – mówi 
Małgorzata Pacuła, dyrektorka Przed-
szkola nr 197. 

Program FAST Heroes 112 został 
opracowany przez Wydział Polityki 
Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu 
Macedońskiego oraz międzynarodowe 
grono specjalistów, metodyków na-
uczania i ekspertów medycznych. Cała 
niezbędna wiedza, w formie atrakcyj-
nych materiałów edukacyjnych, została 
zebrana na stronie www.fastheroes.
com. Członkami Załogi FAST są cha-
ryzmatyczni dziadkowie, babcia oraz 
ich wnuczek Timmy, którzy wciągając 
dzieci do wspólnej zabawy uczą ich no-
wych umiejętności i skłaniają do naby-
wania nowych doświadczeń. A dzięki 
prawidłowej reakcji dzieci mogą zostać 
Superbohaterami. 

Rada Warszawy uchwaliła plan zago-
spodarowania przestrzennego dla rejonu 
Wawrzyszew Nowy, obejmującego Stawy 
Brustmana i teren tzw. łączki wawrzy-
szewskiej. Taki jest finał prawie trzech 
lat konsekwentnych działań w obronie 
terenu zieleni cennego dla mieszkańców 
Bielan.

Początkowo prace nad planem obej-
mowały cały teren Nowego Wawrzysze-
wa. W 2017 roku zaczęła się walka z cza-
sem. Łączka została zwrócona spadko-
biercom byłych właścicieli, którzy chcą 
zabudować teren. Spowodowało to ko-
nieczność podziału planu na dwie części, 

tak aby w pierwszej kolejności ochronić 
Stawy Brustmana i tereny zieleni wokół, 
czyli tzw. łączkę wawrzyszewską. W za-
opiniowanym planie są sklasyfikowane 
jako „teren zieleni urządzonej ogólnodo-
stępnej – park”.

W międzyczasie z inicjatywy stowa-
rzyszenia „Razem dla Bielan” teren sta-
wów i łączki wpisano do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków.

Uchwalenie miejscowego planu za-
gospodarowania to nie koniec działań. 
Miasto musi podjąć negocjacje ze spad-
kobiercami w sprawie wykupu terenu 
łączki i utworzenia tam Parku Wawrzy-
szewskiego.

Walka o łączkę
W 2017 roku do mieszkańców osiedla 

dotarła niepokojąca informacja o zwro-
cie terenu łączki spadkobiercom dawnych 
właścicieli. Na osiedlu bardzo szybko 
zawiązała się nieformalna grupa miesz-
kańców, którzy postanowili walczyć 
o łączkę. Do walki włączyło się rów-
nież stowarzyszenie „Razem dla Bielan”. 
Jego członkowie, a zarazem mieszkańcy 
osiedla Radosław Sroczyński i Agnieszka 
Głowicka-Miszczak od samego począt-
ku aktywnie działali w obronie cennego 
terenu zieleni. Podzielenie planu było je-
dyną nadzieją na uratowanie łączki przed 
zabudową.

– Na początku 2018 r. rozpoczęli-
śmy zbiórkę podpisów pod wnioskiem 
do miasta o pilne rozpoczęcie prac nad 
uchwaleniem planu. W efekcie, po kilku 
miesiącach udało się przedstawić do kon-
sultacji projekt planu. To był również mo-
ment, kiedy stowarzyszenie wyszło z ini-
cjatywą podziału planu na dwie części. 
Przygotowane przez nas uwagi i wniosek 
o podział planu poparło prawie 4000 
osób. W grudniu 2018 r. Rada Dzielni-
cy Bielany, na wniosek dzielnicowych 
radnych ze Stowarzyszenia Razem dla 
Bielan, przyjęła uchwałę w sprawie po-
działu planu, a we wrześniu 2019 r. Rada 
m. st. Warszawy zdecydowała o podziale 
planu zagospodarowania na dwie części 
– wspomina radny Radosław Sroczyński.

Dawniej letnisko
Stawy Brustmana składają się 

z dwóch stawów połączonych kanałem 
z parą drewnianych mostków oraz uro-
czyska (łączka wawrzyszewska) z nie-
wielkim stawem o nieregularnym obrysie, 
wysepką i kanałem – to jedyne pozosta-
łości po dawnym dworze hrabiego Podol-
skiego. Folwark został założony w 1777 r. 
i był wynajmowany jako letnisko.

Z materiałów konserwatora zabyt-
ków wynika, że teren w 1819 r. został 
przejęty przez Instytut Agronomiczny 
w Marymoncie i zmeliorowany poprzez 
wykopanie istniejącej do dziś sadzaw-
ki. – Instytut prowadził (…) również 
doświadczalną hodowlę owiec – czytamy 
w karcie ewidencyjnej.

W 1951 r. Wawrzyszew przyłączono 
do miasta, następnie w latach 1973-1978 
wybudowano osiedla WSM Wawrzyszew 
I-VI wg projektu Ryszarda Tomickiego.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. 
Warszawy otrzymał środki w wysoko-
ści 103 tys. zł do wykorzystania w 2021 
roku. Generalny remont obejmie parte-
rowy lokal przy ul. Mickiewicza 22, na 
który składa się 7 pomieszczeń o łącz-
nej powierzchni 86,82 mkw.

Żoliborz, jako jedyna warszawska 
dzielnica, nie ma Domu Kultury. Dla-
tego tak szybko jak to będzie możli-
we samorząd chciałby zainaugurować 
działalność tej instytucji na Żoliborzu.  

– Mam nadzieję, że tymczasowa 
siedziba pozwoli nam na uruchomienie 
działalności kulturalnej dla mieszkań-
ców Żoliborza. Chcielibyśmy przy tym 
korzystać z już istniejącej na Żolibo-
rzu infrastruktury, która umożliwi or-
ganizację różnego rodzaju wydarzeń, 
od dużych imprez, poprzez klubowe 

spotkania, do wszelkiego rodzaju ka-
meralnych warsztatów i spotkań te-
matycznych. Chciałbym, aby wachlarz 
propozycji i pomysłów skierowany był 
do różnorodnych gustów odbiorców 
oferty kulturalnej – mówi Paweł Mi-
chalec, burmistrz Żoliborza.

Docelowa siedziba Domu Kultury bę-
dzie mieściła się przy ul. Śmiałej 21, jednej 
z najstarszych ulic Żoliborza. W 2020 r.  
przeprowadzona została inwentaryzacja 
architektoniczno-budowlana budynku na 
potrzeby dostosowania na Dom Kultury. 
Zawiera ona ocenę stanu technicznego 
obiektu z podziałem na jego elementy, lo-
kalizację i stan uszkodzeń. W kolejnych 
etapach planowane jest przeprowadzenie 
konkursu architektonicznego na koncep-
cję funkcjonalno-użytkową, a następnie 
przebudowę budynku.

Na Bielanach

Murale Kory i Krystyny
Na Żoliborzu

Bohaterowie z Do-Re-Mi
Grupa 5- i 6-latków z żoliborskiego Przedszkola nr 197 Do-Re-Mi, 
dołączyła do międzynarodowego programu edukacyjnego FAST  
Heroes 112. Dzieci w prosty i przystępny sposób uczą się o najbar-
dziej charakterystycznych objawach udaru mózgu oraz dowiadują się 
kiedy i dlaczego należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Łączka wawrzyszewska uratowana

Będzie Dom Kultury
Rada Miasta przyznała Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy środki 
finansowe na generalny remont pomieszczenia przy ul. Mickiewi-
cza 22, w którym znajdować będzie się tymczasowa siedziba Domu 
Kultury na Żoliborzu. Rozpoczęły się już prace nad ogłoszeniem 
przetargu, który wyłoni wykonawcę tego remontu. 

 

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!
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Na obradach (20 kwietnia br.) 
zdalnej Komisji Ładu Przestrzennego, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
została omówiona budowa ulicy Popu-
larnej (na odcinku od ul. Jutrzenki do 
ul. Instalatorów), która była w planach 
dzielnicy od paru lat. Budowa tej tzw. 
małej obwodnicy jest jedną z głównych 
inwestycji drogowych we Włochach. 
Jej celem jest poprawa komunikacji 
Rakowa oraz połączenia go ze Starymi 
i Nowymi Włochami. 

Dzielnica Włochy wynegocjowała 
ze spółką Dantex umowę, w ramach 
której spółka wybuduje drogę, a po za-
kończeniu prac zostanie ona bezpłatnie 
przekazana dzielnicy. 

Na mocy umowy spółka Dantex:
– zobowiązała się do wykonania re-

alizacji układu drogowego ul. Po-
pularnej oraz drogi łączącej pla-
nowane rondo ul. Popularnej z ul. 
Jutrzenki/Szybkiej oraz ul. Jutrzen-
ki, w tym drogowej infrastruktury 
technicznej, których koszt wynosi 
ponad 7 mln zł netto; 

– wpłaciła depozyt do m.st. Warsza-
wy w kwocie 2 018 340,50 zł na 
pokrycie odszkodowań za grunty 

dla osób fizycznych oraz szaco-
wane jest przeznaczenie kwoty 
1 000 000  zł na nabycie gruntów 
od PKP;

– zobowiązała się do pokrycia wszel-
kich kosztów przekraczających 
wkład publiczny, zarówno w części 
realizacji inwestycji, jak i odszko-
dowań, jeśli pojawi się taka ko-
nieczność.

Budowa ul. Popularnej to ważna 
i oczekiwana inwestycja drogowa, któ-
ra musi powstać, aby poprawić komu-
nikację w dzielnicy. Dzięki podpisanej 
umowie budowę zrealizuje i sfinansuje 
spółka Dantex. Natomiast dzielnica 
poniesie jedynie koszty odszkodowań 
za grunty na rzecz osób prywatnych 
w wysokości 8 677 529 zł. 

Przejezdność skrzyżowania ulic 
Jutrzenki i Szybkiej planowana jest 
w maju br., a zakończenie prac w sierp-
niu br. Łącznik ulic Popularnej i Ju-
trzenki będzie gotowy w listopadzie br., 
prace na ul. Popularnej zakończą się 
w kwietniu 2022 r., natomiast rozbudo-
wa ronda i włączenie nowej ul. Popu-
larnej do ul. Szybkiej zakończy się na 
przełomie 2022/2023 r.

•  9 maja (niedziela) godz. 13.00 – 
(Okęcka Sala Widowiskowa ) – Spek-
takl dla dzieci „Wiślana opowieść” 
w wykonaniu Teatru Lalek Igraszka. 
Wszystkich, którym nie jest obojętny 
los Królowej rzek, serdecznie zapra-
szamy na autorską bajkę o wartkiej 
akcji, mądrym przesłaniu i pięknych 
piosenkach. Transmisja online na 
żywo – dostęp bezpłatny, wstęp 10 zł 
od osoby, bilety do zakupienia przez 
stronę biletyna.pl

•  9 maja (niedziela) godz. 18.00 – 
(Okęcka Sala Widowiskowa) -Kon-
cert zespołu Nu Fonia. Zespół Nu 
Fonia powstał z inicjatywy Grzecha 
Piotrowskiego oraz Tomasza Mądzie-
lewskiego. NuFonia to połączenie 
muzyków młodego pokolenia two-
rzących styl New Fusion. Transmisja 
online na żywo – dostęp bezpłatny, 
wstęp wolny – obowiązkowa rezer-
wacja miejsc tel. 22 868 02 01, sala-
widowiskowa@dkwlochy.pl

•  14 maja (piątek) w godz. 16.30– 
18.30 – Krąg kobiet we Włochach – 
Moja kobiecość

•  15 maja (sobota) godz. 18.00 – 
Okęcka Sala Widowiskowa – 

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy zapra-
szają na koncert z okazji 70-lecia przy-
łączenia Włoch do Warszawy „Najlepsi 
z najlepszych” w wykonaniu wokali-
stów i tancerzy z Teatrów Roma i Buf-
fo. Ta sentymentalna, ale niezwykle ży-
wiołowa i efektowna podróż po stylach 
muzycznych, tanecznych i modowych 
poszczególnych dziesięcioleci ubiegłe-

go wieku, utrzymana będzie w konwen-
cji interaktywnej zabawy, pozwalającej 
publiczności nie tylko oglądać występy 
artystów na scenie, ale i samemu w nie 
się włączyć. To przekrój muzyczny od 
lat 50-tych do końca lat 90-tych, czyli 
największe przeboje.
•  16 maja (niedziela) godz. 18.00 – 

Okęcka Sala Widowiskowa – Koncert 
zespołu Chłodno. Duet dwojga przy-
jaciół ze Śląska, czyli Julki i Szymo-
na, który powstał we wrześniu 2019 
roku. W swoich utworach łączą no-
stalgiczne ciepło letnich wieczorów 
wraz z melancholijnym wydźwiękiem 
jesieni. Opowiadają o sprawach, które 
zakurzone i zawstydzone leżą na dnie 
serca każdego człowieka. Muzyka, 
którą tworzą jest połączeniem aku-
stycznych dźwięków wraz z elektro-
niką. Dwie różne perspektywy, dwie 
różne dusze, ale w ich muzyce łączą 
się w jedno. Zespół Chłodno został 
wybrany do projektu „My Name Is 
New” wytwórni Kayax. Transmisja 
online na żywo – dostęp bezpłatny, 
wstęp wolny – obowiązkowa rezer-
wacja miejsc tel. 22 868 02 01, sala-
widowiskowa@dkwlochy.pl

•  23 maja (niedziela) godz. 12.30 – 
Ogród Domu Kultury Włochy – Baju 
Baj – Teatr Prima „Koziołek Mato-
łek – językowa łamigłówka”. To in-
teraktywne przedstawienie teatralne, 
którego akcja rozgrywa się na planie 
filmowym. Naszą realizacją chcemy 
zwrócić uwagę małego odbiorcy na 
to, jak ważne i potrzebne w codzien-

nym życiu jest prawidłowe posługi-
wanie się językiem ojczystym. Posze-
rzenie wiedzy na temat różnorodności 
i bogactwa polskiego języka, jego od-
mian, regionalizmów. Bilety dostępne 
na stronie biletyna.pl

•  23 maja (niedziela) godz. 18.00 – 
Okęcka Sala Widowiskowa – Koncert 
Agaty Gołemberskiej – wokalistki, 
songwriterki i producentki muzycznej. 
W 2017 roku dała się poznać publicz-
ności jako uczestniczka 8. Edycji The 
Voice of Poland. Obecnie jej twórczość 
to splot vintage inspiracji z nowocze-
sną, popową formą. Swoje opowieści 
umieszcza na pograniczu gatunków 
takich jak: syntwave, soul, funk, r&b, 
reggaeton, i wielu innych. Elektryzują-
ce, syntetyczne linie basu, nastrojowe 
smyczki i chwytliwe poprowadzone 
melodie są charakterystyczne dla jej 
utworów. Całości dopełniają teksty 
w języku polskim. Wszystko to do-
prawione szczyptą współczesnej elek-
troniki stanowi świetnie wyważoną 
mieszankę brzmień, z którymi Agata 
chce być kojarzona. Transmisja online 
na żywo- dostęp bezpłatny, wstęp wol-
ny – obowiązkowa rezerwacja miejsc 
tel. 22 868 02 01, sala widowiskowa@
dkwlochy

•  23 maja (niedziela) godz. 18.00 – 
Ogród Domu Kultury Włochy – Mu-
zyczne co nieco przez kontynenty 
– Koncert muzyki ilustracyjnej „Opo-
wiem Ci o Japonii” w wykonaniu Pe-
dro Pedrito (fortepian&Masato Yokoe 
(shamisen)

We Włochach

Budowa ul. Popularnej
Dom Kultury Włochy zaprasza w maju:



• Specjaliści z Polskiej Akademii 
Nauk oceniają, że raczej nie można 
liczyć na szybkie zakończenie trwa-
jącej pandemii, dlatego sugerują, 
abyśmy nauczyli się żyć w nowej 
rzeczywistości. Zgadza się Pan z tą 
dość pesymistyczną wizją?
– Groźba wymknięcia się wirusa 

SARS-CoV-2 spod kontroli jest rzeczy-
wiście bardzo realna. Wiemy już, że 
nowe warianty koronawirusa nie są tak 
wrażliwe na przeciwciała wytwarzane 
w efekcie trwającej akcji szczepień, nie 
tak łatwo im ulegają, jak to się dzieje 
w przypadku wariantu podstawowego. 
Dużo do myślenia daje casus miasta 
Manaus w Brazylii, gdzie w ubiegłym 
roku blisko 70 proc. mieszkańców prze-
chorowało COVID-19. Wydawało się, 
że wytworzyła się tam już odporność 
zbiorowiskowa (stadna) i mieszkańcy 
tego miasta mogą już czuć się bezpiecz-
ni. Tymczasem, jak wynika z niedaw-
nych doniesień duża część populacji tego 
miasta zachorowała na COVID-19 po 
raz drugi. Okazało się, że spowodował 
to zmutowany, tzw. wariant brazylijski 
wirusa SARS-CoV-2. W świetle obecnej 
wiedzy wydaje się, że stanowi on więk-
sze zagrożenie niż tzw. diabeł kalifornij-
ski czy wariant nowojorski. Wiemy już, 
że dzięki tzw. mutacjom ucieczki, które 
pojawiły się w nowych szczepach koro-
nawirusa, patogeny te są mniej wrażliwe 
na działanie naszych odpornościowych 
linii komórkowych oraz przeciwciał. Je-
śli te mutacje będą się dalej powielały 
i będzie ich przybywać, to możemy mieć 
poważne problemy z opanowaniem wi-
rusa, przynajmniej za pomocą tej broni, 
którą teraz mamy, czyli szczepionka-
mi mRNA lub wektorowymi o obecnej 
strukturze.
• Czy wariant brazylijski dotarł już 

do naszej części świata?
– Z tego co wiem, brazylijskiego 

wariantu w Europie jeszcze nie stwier-
dzono. Rozprzestrzenia się on ku zasko-
czeniu naukowców dość wolno. Nie wia-
domo dlaczego. Być może reakcja służb 
epidemiologicznych w Brazylii była 
lepsza niż reakcja tych służb w RPA, 
w odpowiedzi na pojawienie się tam 
tzw. wariantu południowoafrykańskiego. 
Niestety biorąc pod uwagę wskaźniki za-
chorowalności w Brazylii pandemia nie 
jest jednak wciąż opanowana, co stwarza 
zagrożenie dla reszty świata.
• Wariant południowoafrykański dla 

odmiany jest już jednak w Polsce. 
Co to oznacza w praktyce?
– Rzeczywiście kilka dni temu 

potwierdzony został w Polsce pierw-
szy przypadek zakażenia południowo-
afrykańskim wariantem koronawirusa. 
Można się spodziewać jego dalszego 
rozprzestrzeniania się i przenikania 
do Polski zza granicy. Granice pozo-
stają przecież w dużej mierze otwarte, 
a w Europie stwierdzono już bardzo wie-
le zakażeń z jego udziałem. Przypomnę 
jeszcze w tym kontekście, że rząd RPA 
zawiesił w lutym szczepienia prepara-
tem Astra Zeneca, gdyż stwierdzono, że 
jedynie w niewielkim stopniu szczepion-
ka ta wpływa na południowoafrykań-
ski wariant koronawirusa, który w RPA 
jest już dominujący (jednak szczepienie 
w znacznym stopniu zapobiega przed 
ciężkim przebiegiem). Szczepionki 
mRNA także mają w przypadku tego 
wariantu wirusa obniżone działanie, ale 
ze względu na to, że po tego rodzaju 

szczepieniu mamy generalnie bardzo 
wysokie miano przeciwciał, to również 
w przypadku tego wariantu wydaje się 
ono wystarczające. Szacuje się, że ten 
wariant ma 4-8 krotnie mniejszą wraż-
liwość na szczepienie w porównaniu do 
podstawowego.
• Który z tych wariantów jest naj-

bardziej groźny?
– Jest jeszcze za wcześnie, aby móc 

je dokładnie porównać i stwierdzić, któ-
ry jest najbardziej groźny. 
• Zatem trwa wielki wyścig z ko-

ronawirusem, w którym powoli 
zyskuje on nad nami przewagę. 
Jak szybko możemy się spodziewać 
wprowadzenia na rynek kolejnych, 
ulepszonych szczepionek, które 
będą w stanie powstrzymać te nowe 
szczepy wirusa?
– Z tego co mi wiadomo, producenci 

szczepionek w technologii mRNA są 
w stanie przedstawić kolejną szczepion-
kę w ciągu 2-3 miesięcy, tylko nieznacz-
nie modyfikując tę, która jest obecnie 
w użyciu.  
• Pytanie tylko czy znowu będą mu-

sieli przechodzić od nowa cały pro-
ces formalny związany z wprowa-
dzeniem ich na rynek?
– Nie wiadomo jak podejdą do tej 

kwestii instytucje regulujące rynek far-
maceutyczny. Czy uznają, że to jest ge-
neralnie ten sam produkt, czy jednak 
nowy, wymagający nowych badań. Wte-
dy przynajmniej badania kliniczne trze-
ciej fazy będą musiały się odbyć. Pytanie 
tylko czy mamy na to czas, bo jak widać, 
wirus robi wszystko, żeby się wymknąć 
spod kontroli. Najpierw zaczęliśmy go 
trochę kontrolować zachowaniami higie-
nicznymi (DDM), a teraz szczepionkami 
i to wytwarzanymi w dwóch różnych 
technologiach. W dodatku trzecia tech-
nologia już za chwilę będzie dostępna.
• To dobra wiadomość. Wirus zaczy-

na się odgryzać, ale nasz arsenał 
też się powiększa. Co to za nowa 
technologia?
– Chodzi o najbardziej klasyczne 

szczepionki, czyli białkowe. Podawane 
w nich jest po prostu białko kolca koro-
nawirusa, za pomocą którego przyczepia 
się on do naszych komórek i je infeku-
je. W przeciwieństwie do szczepionek 
wektorowych i mRNA, gdzie białko to 
było podawane w sposób pośredni, po-
przez dostarczenie komórkom „przepi-
su” na jego samodzielne wytworzenie, 
tu niejako podawany jest bezpośrednio 
sam kolec, aby został rozpoznany przez 
nasz układ odpornościowy, dzięki czemu 
potem wytwarzane są przeciwciała. Tą 
trzecią koncepcję rozwija amerykańska 
firma Novavax (jest prawdopodobne, że 
samo białko będzie syntezowane m.in. 
w Polsce). Warto dodać, że to będzie 
tania szczepionka, nie wymagająca prze-
chowywania w bardzo niskich tempera-
turach (wystarczy normalna lodówka). 
Jeśli potwierdzi się jej skuteczność to ma 
ona szansę zostać naprawdę dużym gra-
czem. To będzie więc szczepionka ide-
alna także dla biedniejszych krajów. Już 
za dwa miesiące ma ona zostać poddana 
ocenie amerykańskiej agencji FDA.
• Mimo wszystko, wygląda na to, że 

nie jesteśmy wcale dziś w dużo lep-
szej sytuacji, niż byliśmy rok temu.
– Sytuacja jest gorsza niż była rok 

temu, choć niewątpliwie jesteśmy bar-
dziej świadomi i mamy więcej narzędzi 
w rękach. Niestety jesteśmy również 

bardziej zmęczeni psychicznie izolacją 
i wszystkim tym, co się dzieje od roku. 
W dodatku wielu z nas przestało się 
bać. W związku z tym mniej chętnie 
stosujemy się do zaleceń i rozporządzeń. 
Przykładem tego są takie zbiorowe za-
chowania ludzi, jak w czasie słynnego 
weekendu w Zakopanem. Zresztą po-
dobnie działo się w Wiedniu, Lublja-
nie i wielu innych miejscach Europy. 
Wszędzie bowiem ludzie mają już dość 
pandemii i szukają możliwości odreago-
wania. Może u Szwajcarów i Niemców 
mniej jest takich zachowań, bo to narody 
bardziej zdyscyplinowane.
• A co z lekami przeciw COVID-19? 

Tyle się przecież o nich mówi i pi-
sze, np. o amantadynie czy remde-
sivirze. Czymś chyba jednak obec-
nie już dysponujemy?
– Fakty są takie, że nie ma wciąż 

żadnego zatwierdzonego leku do le-
czenia infekcji wywołanej przez wiru-
sa SARS-CoV-2. Mamy do dyspozycji 
jedynie nieliczne leki, w tym przede 
wszystkim remdesivir, które pomagają 
złagodzić przebieg infekcji w cięższych 
przypadkach. Ten lek sprawdza się więc 
np. u pacjentów wymagających wspo-
magania oddychania. Badania dotyczące 
stosowania amantadyny są dopiero na 
początkowym etapie.
• Proszę wyjaśnić dlaczego jedni 

przechodzą COVID-19 łagodnie, 
nawet bezobjawowo, podczas gdy 
inni ciężko, czy wręcz śmiertelnie?
– To akurat dotyczy wszystkich cho-

rób wirusowych. Jedni grypę przechodzą 
łagodnie, a inni z jej powodu umierają. 
Decyduje o tym przede wszystkim po-
datność danego organizmu, czyli nasza 
odporność. Dzieli się ona na wrodzoną 
(czyli nieswoistą) i nabytą (swoistą). To 
jakie mamy linie odporności, jaką mamy 
podatność na infekcje stanowi więc ce-
chę indywidualną, jak odciski palców. 
Jednak jak powszechnie wiadomo, na 
COVID-19 generalnie najciężej chorują 
osoby w wieku 80+. Jest tak dlatego, 
że najczęściej organizmy tych osób są 
już mocno osłabione różnymi chorobami 
przewlekłymi.
• Niemniej chorują ciężko i umierają 

również młodzi.
– Rzeczywiście, burzliwe przypadki 

i groźne powikłania występują często 
u osób młodych. Dzieje się tak najczę-
ściej za sprawą tzw. burzy cytokinowej, 
która wymyka się spod kontroli. Jest ona 
oznaką nadmiernie reaktywnego układu 
immunologicznego. Te wszystkie uszko-
dzenia organów powstające wskutek 
COVID-19 – tego nie robi wirus, tyl-
ko nasz układ immunologiczny. To taka 
nadmiarowa reakcja odpornościowa po-
woduje, że ofiarą walki z infekcją padają 
własne komórki. Zatem, zarówno ci co 
mają bardzo słaby, jak i ci, co mają zbyt 
reaktywny układ immunologiczny (zbyt 
mocno reagujący) najgorzej przechodzą 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i inny-
mi wirusami.
• Polacy w przeciągu ostatnich mie-

sięcy znacznie zmienili nastawienie 
do szczepień przeciw COVID-19. 
Dlaczego?
– Z trzech głównych powodów. Po 

pierwsze z powodu licznych inicjatyw 
edukacyjnych, realizowanych zarówno 
przez rząd, jak i organizacje pozarzą-
dowe, a także świat nauki. Przykładem 
takiego działania jest m.in. inicjatywa 
„Nauka przeciw pandemii”. Głównym 

celem tej i podobnych inicjatyw była 
walka z dezinformacją i mitami na te-
mat szczepień oraz pandemii. Po drugie, 
obecnie prawie każdy z nas zna już 
kogoś zaszczepionego. Ludzie przeko-
nali się dzięki temu, że te osoby czują 
się lepiej, bezpieczniej i druga głowa 
im wcale nie urosła od tego, ani palce 
im się nie skrzyżowały, ani jakiś GPS 
się im nie wszczepił. To wielu z nas 
przekonało i oswoiło ze szczepionką. 
Po trzecie, gdy okazało się, że politycy 
i celebryci zaczęli się ustawiać w kolejce 
do szczepienia i kłócić kto ma prawo 
się kiedy zaszczepić, to wyszło na to, 
że szczepionka stanowi dobro rzadkie, 
a więc jednak coś dobrego. W tej chwi-
li 60-70 proc. Polaków deklaruje chęć 
zaszczepienia się przeciw COVID-19, 
a startowaliśmy z poziomu 27-32 proc.
• Jak przekonać nieprzekonanych?

– Tymi samymi sposobami. Czyli 
przede wszystkim rzeczową edukacją. 
Teraz np. ludzie się bardzo interesują 
powikłaniami po COVID-19. Dlatego 
grupa naukowców skupionych wokół 
projektu „Nauka przeciw pandemii” szy-
kuje kolejne opracowanie (białą księgę) 
na ten temat. Do końca marca powinno 
się ono ukazać. Opracuje ją zespół uzna-
nych klinicystów. Jak już wspomniałem, 
publikacja będzie dotyczyć prawdopo-
dobieństwa, trwałości i ciężkości powi-
kłań po COVID-19.
• A o niepożądanych odczynach po-

szczepiennych też coś będzie?
– Fakty są takie, że poważniejszych 

powikłań po szczepieniach praktycznie 
nie ma. Jeśli ktoś ma gorączkę po szcze-
pionce wektorowej, to jest normalny 
objaw. Jeśli ktoś ma dreszcze i przejdzie 
mu to w 72 godziny, to też jest normal-
ne. W tych szczepionkach jest przecież 
adenowirus, który powoduje łagodne 
przeziębienia zaczynające się gorączką. 
Wirus dostaje się do naszego organizmu 
i przeciwko niemu organizm wysyła 
przeciwciała. Stąd ta gorączka, dreszcze 
itd. Dlatego więcej takich objawów wy-
stępuje po szczepionkach wektorowych, 
zawierających jako wektor adenorwi-
rusa, niż po szczepionkach mRNA, ale 
wiemy dlaczego tak się dzieje.
• Jak trwała jest odporność nabyta 

po takim szczepieniu?
– Pierwszy zaszczepiony w ramach 

testów w kwietniu 2020 r. ma jeszcze 
wystarczający poziom przeciwciał. Spe-
cjaliści przewidują co najmniej 2-letnią 
odporność na COVID-19 po szczepie-
niu. Z pewnością jest ona dłuższa niż 
po przechorowaniu, które owszem daje 
nam pewną odporność, ale nie tak silną, 
jaką daje szczepienie. Dlatego nie jest 
argumentem, żeby się nie szczepić, jeśli 
kilka miesięcy wcześniej się chorowało 
na COVID-19. Jak pół roku temu cho-
rowałem, to prawdopodobnie nie mam 
już wysokiej ochrony przed ponownym 
zakażeniem.
• Szwedzki model zwalczania pande-

mii, dość liberalny w porównaniu 
do innych krajów, sprawdził się 
Pana zdaniem czy nie?
– Z najnowszych statystyk wyni-

ka, że Szwecja ma o połowę większą 
całkowitą zachorowalność niż Polska, 
w przeliczeniu na milion mieszkańców, 
ale porównywalną śmiertelność. To nie 
do końca jednak jest porównywalne. 
Istnieje bowiem wiele czynników, które 
wpływają na taki a nie inny przebieg 
pandemii w każdym kraju, jak choćby 

jego struktura demograficzna czy liczba 
i wielkość aglomeracji miejskich, czyli 
gęstość zaludnienia.
• Analizując statystyki międzynaro-

dowe wydaje się, że Polska kiepsko 
wypada pod względem śmiertelno-
ści z powodu COVID-19.
– Nie przesadzajmy. Jesteśmy pod 

tym względem gdzieś w połowie stawki. 
Gorsze wskaźniki mają m.in. Francja, 
Słowacja, Hiszpania, Bułgaria, Węgry, 
Czechy, Belgia czy Wielka Brytania. Le-
piej od nas wypadają zaś np. Dania, Nor-
wegia czy Estonia. W Europie jesteśmy 
obecnie na 22. miejscu pod względem 
liczby zgonów na milion mieszkańców. 
Ale po odrzuceniu małych krajów, czyli 
wśród liczących się krajów europejskich 
jesteśmy na 18. miejscu (na ponad 30 
krajów). Nie jest więc wcale dramatycz-
nie. Utrzymująca się od pewnego czasu 
w Polsce wysoka liczba zgonów z po-
wodu infekcji wirusem SARS-CoV-2 
wynika moim zdaniem w dużej mierze 
z tego, że ludzie nie chcą się przy-
znawać do zakażenia. Nie chcą się też 
badać i zgłaszać do lekarza. W efekcie 
zgłaszają się do leczenia za późno, w za-
awansowanym stanie choroby, przez co 
wielu z nich nie da się uratować. Dzieje 
się tak m.in. dlatego, że ludzie boją się 
utraty pracy albo nie chcą narażać rodzi-
ny na kwarantannę. Inni zaś wierzą, że 
wyleczą się sami, np. za pomocą jakichś 
suplementów diety. Są więc tego różne 
powody.
• A jak Polska wypada pod wzglę-

dem realizacji szczepień przeciw 
COVID-19 na tle innych krajów?
– Tu jesteśmy w czołówce UE, 

a konkretnie na trzecim-czwartym miej-
scu, jeśli wziąć pod uwagę odsetek po-
pulacji zaszczepiony dwiema dawkami 
szczepionki. W Polsce wynosi on dziś 
3,1 proc. (1,2 mln osób, 02.03.2021). 
Przed nami jest tylko Rumunia i Dania, 
z wynikiem 3,2 proc. Nie ma się jednak 
czym ekscytować, bo to jest niespełna 
1/30 naszej populacji. Istnieje ryzyko, 
że wirus nas przegoni i „zje”, jak bę-
dziemy się szczepić w takim tempie jak 
dotąd. Świat mógł z nim wygrać, gdyby 
udało się zaszczepić globalną populację 
w ciągu 6 miesięcy. Ale jak wiadomo 
nie daliśmy rady tego zrobić. W naszym, 
polskim interesie jest kupić te szczepion-
ki, które są dostępne i się jak najszybciej 
zaszczepić, nawet przepłacając za nie 
pięciokrotnie, bo dużo więcej stracimy 
na lockdownach, niż wydalibyśmy na 
zakup tych szczepionek. Trzeba jednak 
pamiętać, że wirus jest podstępny, dla-
tego pomimo szczepień, cały czas po-
winniśmy stosować podstawowe zasady 
profilaktyki znane jako DDM.  

Rozmawiał:
Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl

Prof. Andrzej M. Fal, internista, pul-
monolog, alergolog. Lekarz, specjalista 
chorób wewnętrznych, pulmonologii, 
alergologii oraz zdrowia publicznego. 
Posiada również wykształcenie eko-
nomiczne. Obecnie kierownik Kliniki 
Alergologii, Chorób Płuc i Chorób We-
wnętrznych w Centralnym Szpitalu Kli-
nicznym MSWiA w Warszawie, a także 
prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia 
Publicznego. Ponadto jest pracownikiem 
naukowym Collegium Medicum na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie.
Źródło informacji: Serwis Zdrowie PAP
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Czy koronawirus wymyka się spod kontroli? 
Po ponad roku od wykrycia pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce nie jesteśmy wcale w dużo lepszej sytuacji niż w marcu 2020 r.  
Co prawda dysponujemy już szczepionkami, ale tempo szczepień jest zbyt wolne, przez co wirus, dzięki mutacjom, może wymknąć się nam spod kontroli – ostrzega  
prof. Andrzej M. Fal z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWIA w Warszawie.
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Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w maju:

• 5 maja (środa) godz. 18.00 – Kon-
cert Bogusława Nowickiego „To co 
pierwsze najważniejsze”. Koncert 
z promocją płyty. Bogusław No-
wicki – artysta zakorzeniony w pio-
sence literackiej, zwanej również 
piosenką z tekstem.
Transmisja na żywo na FB i YT 
BOK

• 8 maja (sobota) godz. 18.00 – Wie-
czór francuski w ramach projektu 
„Poznaj Bielany”. Koncert muzyki 
francuskiej Justyny Bacz i Piotra 
Bakala „Chanson znaczy piosenka”, 
prezentacja multimedialna Daniela 
Artymowskiego, wystawa fotogra-
ficzna oraz pokaz kulinarny Marca 
Henneberta realizowany w Croais-
sant Cafe. Premiera koncertu oraz 
prezentacji na FB i YT BOK dostęp-
na do 15.05.2021 r. 

• 15 maja (sobota) godz. 18.00 – 
Koncert tria fortepianowego. Zespół 
w składzie: Zenon Kitowski – klar-
net, Grzegorz Dąbrowski – fagot, 
Wojciech Pyrć – fortepian. Trans-
misja na żywo na FB bielanyonline 
i FB BOK

• 16 maja (niedziela) godz. 16.00 
– Kulturalnie w Parku Herberta – 
Koncert inauguracyjny pt. „Cała na-
sza muzyka” w wykonaniu Zespołu 
Kameralnego Filharmonii Narodo-
wej. Prowadzący: Paweł Sztompke. 
Wstęp wolny

• 22 maja (sobota) godz. 17.00 – Kul-
turalnie w Parku Herberta – Popołu-
dnie z piosenką – Muzyczna podróż 
po polskiej muzyce rozrywkowej. 
Wystąpi: Tercet Pozytywne Wibra-
cje z zespołem. Koncert poprowa-
dzi: Kamila Lewicka. Wstęp wolny

• 23 maja (niedziela) godz. 13.00 
– Kulturalnie w Parku Herberta – 
Teatr familijny – spektakl „Cmok.
Smok”. Dla dzieci od 4 lat. Wstęp 
wolny

• 29 maja (sobota) godz. 17.00 – Kul-
turalnie w Parku Herberta – Popołu-
dnie z piosenką – Muzyczna podróż 
po polskiej muzyce rozrywkowej. 
Wystąpi: Agnieszka Kowalska z ze-
społem. Koncert poprowadzi: Kami-
la Lewicka. Wstęp wolny 
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POGOTOWIA
• Ratunkowe % 999
• Gazowe % 992
• Ciepłownicze % 993
• Energetyczne % 991
• Wodno-kanalizacyjne % 994
•  Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” % 22 668 70 00

POLICJA
• 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 KAŻDE MIESZKANIE, 
zadłużone, do remontu, 
z problemami, szybka płatność 
gotówką. Zadzwoń 780-174-786

•  NAPRAWA EKSPRESÓW DO 
KAWY, koncentratorów tlenu, 
frezarek kosmetycznych.  
Tel. 506 147 640

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

•  WCZASY DLA SENIORA – 
Krynica Morska – 8 dni od 799 zł/
os., Stegna – 8 dni od 749 zł/os.  
Tel. 22 834 95 29

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) konkluzja; 7) znany browar; 8) twierdza w Stambule; 9) atleta, 
siłacz; 10) papuga, dziko mieszka w Indiach i Australii; 12) odłożenie czegoś 
na później; 14) miasto na Nauru; 16) plucha; 19) ciecz palna; 21) 2-krotna złota 
medalistka olimpiady w 1984 r.; 22) koło uplecione z kwiatów; 23) sentencja, 
zdanie formułujące myśl ogólną.

Pionowo: 1) w parze z ciotką; 2) ptak na Święto Dziękczynienia; 3) miasto 
w Albanii z ruinami średniowiecznej twierdzy Rozafa; 4) miasto nad Wartą; 
5) instrument ludowy, odmiana dud; 6) sedno telewizora; 11) darowanie kary; 
13) kołysze się w zegarze; 15) stara rosyjska pieśń epicka; 17) stolica Grecji; 
18) miasto w Etiopii, w rejonie Tigraj, na Wyżynie Abisyńskiej; 20) miasto na 
Honsiu (Japonia), na północ od Kobe.
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OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne

Otwarte boiska 2021
od 19 kwietnia do 27 czerwca

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69
w kwietniu:
• 27 kwietnia (wtorek) godz. 16.00 

– Wyższy level ukulele, odc. 3. Mi-
łośników gry na ukulele zapraszamy 
na trzecie spotkanie z instruktorem 
Pawłem Kędzierskim. Bezpłatny 
program na Facebooku OKO ht-
tps://www.facebook.com/osrodek-
kulturyochoty

• 30 kwietnia (piątek) godz. 16.00 – 
Spotkanie z Anią Szarmach, odc. 3. 
Znakomita wokalistka Ania Szar-
mach zaprasza na trzecie spotkanie, 
podczas którego zaprezentuje me-
tody pracy nad głosem na przykła-
dzie lekcji z uczniami. Bezpłatny 
program na Facebooku OKO http://
www.facebook.com/osrodekkultu-
ryochoty.

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
w maju:
• 9 maja (niedziela) godz. 12.30 (sala 

widowiskowa) – Bajka dla dzieci pt. 
„Wiosenna przygoda Jasia i Małgo-
si” w wykonaniu aktorów Teatru 
„Koliberek” (3-8 lat). Cena biletu 
10 zł

• 10 maja (poniedziałek) godz. 16.00 
(sala klubowa) – warsztaty poetyc-
kie w Klubie Literackim „Metafo-
ra”. Patroni literaccy 2021 r. Prowa-
dzi Anna Rykowska. Wstęp wolny

• 27 maja (czwartek) godz. 18.00 
(sala widowiskowa) – Występ kaba-
retu „Pół serio”. Reżyseria Wanda 
Stańczak. Wstęp wolny

• 28 maja (piątek) godz. 18.00 (sala 
widowiskowa) – Koncert muzyki 
rozrywkowej w ramach cyklu „Ryt-
my świata”. Prowadzenie Alina Ma-
łachowska. Wstęp wolny

Szkoła Podstawowa 82, ul. Górczewska 201
Sobota 9.00 – 14.00
Niedziela 9.00 – 14.00

Koszykówka, piłka nożna (z wyłączeniem 1, 2, 23.05 oraz 5 i 6.06.2021 r.)

Szkoła Podstawowa 150, ul. Thommeego 1
Poniedziałek 17.00 – 19.00
Czwartek 17.00 – 19.00
Sobota 11.00 – 15.00

Piłka nożna (z wyłączeniem 1 i 3.05.2021 r.)

Szkoła Podstawowa 301, ul. Brygadzistów 18
Poniedziałek 17.00 – 20.00
Środa 17.00 – 20.00
Sobota 14.00 – 20.00
Niedziela 14.00 – 18.00

Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka

Szkoła Podstawowa 306, ul. Tkaczy 27
Środa 17.00 – 20.00
Piątek 18.00 – 20.00
Sobota 9.00 – 13.00

Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka  
(z wyłączeniem 30.04., 1.05. oraz 4 i 5.06.2021 r.)

Szkoła Podstawowa 316, ul. Szobera 1/3
Wtorek 17.00 – 21.00
Piątek 17.00 – 21.00
Sobota 15.00 – 19.00
Niedziela 11.00 – 15.00

Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka

Szkoła Podstawowa 321, ul. Szadkowskiego 3
Sobota 15.00 – 20.00
Niedziela 14.00 – 19.00

Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka

Szkoła Podstawowa 357, ul. Zachodzącego Słońca 25
Poniedziałek – Piątek 18.00 – 20.00
Sobota 15.00 – 20.00
Niedziela 15.00 – 20.00

Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, plac zabaw

Szkoła Podstawowa 362, ul. Czumy 8
Wtorek 16.00 – 20.00
Czwartek 16.00 – 20.00
Sobota 10.00 – 14.00

Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka (z wyłączeniem 1.05. oraz 3.06.2021 r.)

Szkoła Podstawowa 364, ul. Andriollego 1
Poniedziałek 16.00 – 19.00 
Wtorek 16.30 – 19.30
Czwartek 17.00 – 20.00
Piątek 16.30 – 19.30
Sobota 12.00 – 16.00
Niedziela 11.00 – 16.00

Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, piłka ręczna  
(z wyjątkiem 1, 2, 3, 8.05. oraz 3 i 5.06.2021 r.)

LO LXXVIII, ul. A. Krzywoń 3
Poniedziałek – Piątek 16.00 – 19.00
Sobota – Niedziela 10.00 – 14.00

Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, piłka siatkowa  
(z wyłączeniem 1, 2, 3.05. oraz 3.06.2021 r.)




