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Jeden z nowo wybranych rad-
nych, Konrad Smoczny z „Miasto
jest Nasze # Żoliborz” ponoć
udał się na kontynent azjatycki
na zasłużone wakacje po ciężkim
wysiłku kampanii wyborczej i tym
samym utorował drogę do przy-
szłych wydarzeń.

Następna grudniowa sesja mia-
ła wręcz sensacyjny przebieg.
W tajnym głosowaniu przewodni-
czącym rady został Adam Buława
(PiS), który pokonał Piotra Wer-
tenstein-Żuławskiego stosunkiem
głosów 13 do 7. Rozłam w PO stał
się faktem.

Ale nie tylko żoliborskie PO się
rozłamało, bo dwuosobowe Miasto
Jest Nasze stało się jednomandato-
wym klubem radnych. Tomasz Mi-
chałowski podziękował za współ-
pracę ugrupowaniu, z którego listy
startował i postawił na niezrzesza-
nie się, przynajmniej na razie.

Kolejna sesja, która została
zwołana już w tygodniu świątecz-
nym, przyniosła kolejne rewelacje.
Burmistrzem Żoliborza z reko-
mendacji klubu PiS został wybra-
ny Krzysztof Bugla, który piasto-
wał ten urząd w poprzedniej ka-
dencji z rekomendacji Platformy
Obywatelskiej.

Mamy do czynienia z sytuacją
bezprecedensową w skali całej
Warszawy. Za kandydaturą Bugli
głosowało 14 radnych, 6 było
przeciw, jeden radny wstrzymał
się od głosowania.

Następnie burmistrz Krzysztof
Bugla przedstawił swój autorski
zarząd dzielnicy. Na wiceburmi-
strzów zaproponował Grzegorza
Hlebowicza z PiS i Michała Jaku-
bowskiego z PO. Obydwie kandy-
datury zostały zaaprobowane
przez Radę Dzielnicy Żoli-
borz.I o dziwo, ta sytuacja trwa
o dziś!

Żoliborski PiS już zapomniał
jak to jest nie być w opozycji,
a rozbita żoliborska PO przecho-
dzi swoje trudne chwile.

Rozłam w żoliborskim PO jest
faktem, choć trudnym do zrozu-
mienia, bo partia, która jest u wła-
dzy, ma większość w radzie miasta
i swojego prezydenta, powinna

mieć jednak motywację do tego,
by trzymać się razem.

Podobno część radnych z PO nie
chciała zgodzić się na burmistrza
z Pragi Północ rekomendowanego
przez osoby z kręgu Hanny Gron-
kiewicz-Waltz i zależało im na tym,
by Krzysztof Bugla pozostał na Żo-
liborzu. Radni zarówno z PiS, jak
i z PO, nie chcieli też zgodzić się
na rządy byłego wiceburmistrza
dzielnicy Witolda Sielewicza i Pro-
jektu Żoliborz, który zresztą otrzy-
mał słabą rekomendację do rzą-
dzenia od mieszkańców Żoliborza.
W tym rozdaniu Projekt Żoliborz
i Witold Sielewicz zniknęli prak-

tycznie z samorządowej sceny
dzielnicy i mam wrażenie, że ich
nieobecność będzie trwała.

To, co zdarzyło się w żolibor-
skim PO, jest kryzysem partyjno-
ści w samorządzie.

W małych ojczyznach cele par-
tii bardzo znikomo przekładają
się na lokalną rzeczywistość i cza-
sem lokalność bierze górę nad zo-
bowiązaniami partyjnymi.

Poza tym partia musi mieć naj-
wyraźniej coś więcej do zaofiaro-
wania swoim członkom, niż tylko
pozory władzy w centralnie stero-
wanym systemie.

Samorządowcy z PO na pewno
musieli odczuwać przez ostatnie
dwie kadencje dyskomfort związa-
ny z faktem, że ich partia jest co
prawda u władzy, ale oni sami,
na szczeblu dzielnicowym, nie mają

żadnych możliwości decyzyjnych,
a dyrektywy z góry zmuszają ich
do mało przyjemnych kompromi-
sów z własnymi zapatrywaniami
na to, jak ich lokalna rzeczywistość
powinna wyglądać.

Poza tym PO zmienia się powoli
w mało wyrazisty ideologicznie
i osobowościowo twór, którego je-
dynym celem jest zdobycie i utrzy-
manie władzy. Hasło wyborcze
Hanny Gronkiewicz Waltz – Wszy-
scy tworzymy Warszawę – nie jest
zaproszeniem wszystkich opcji poli-
tycznych i środowisk do współrzą-
dzenia, jak widać to w pomysłach

na zarządy komisaryczne w dzielni-
cach, a jedynie zaproszeniem
do sprzedaży własnych, dobrych
pomysłów, których rządzącej
od dwóch kadencji ekipie już bra-
kuje.

To tylko koncepcja żoliborskie-
go rozłamu w PO, bo zakulisowe
spory nie są mi znane.

Życzę nowemu, autorskiemu
zarządowi dzielnicy, żeby się
ostał, bo jest nową jakością z po-
zytywnym wizerunkiem.

Fot.UD
Joanna Kania-Karmalska

Nowy zarząd Żoliborza – projekt
autorski, nie koalicja

Ta sytuacja dojrzewała przez trzy grudniowe sesje rady. Sesja in-
augurująca nową radę dzielnicy właściwie nie odbyła się. Radny
senior, Ryszard Mazurkiewicz z PiS, przełożył termin głosowania
nad wyborem prezydium rady do czasu aż będą mogli być obecni
na sesji inauguracyjnej wszyscy radni dzielnicy.

Budżet dla danej dzielnicy po-
wstaje ponoć z wielkiej niewiado-
mej, a mianowicie ustala się go
przy pomocy algorytmu, który bie-
rze pod uwagę liczbę uczniów
i mieszkańców. Dodatkowo wpro-
wadza się parametry dotyczące
stanu przygotowania inwestycji

do jej realizacji w roku budżeto-
wym i pewnie jeszcze parę innych
parametrów, których ani genezy,
ani logiki nie poznamy.

W ubiegłym roku Żoliborz
otrzymał 7,6 mln na inwestycje
i był lepszy od Rembertowa
o 2 mln. Teraz spadł w rankingu

prawie o milion, za to Rembertów
ma o 2 mln więcej środków na in-
westycje dzielnicowe.

I na tym najwyraźniej polega
zrównoważony rozwój Warszawy
– raz jednemu, raz drugiemu, raz
dużemu, raz małemu.

Z tych pieniędzy wymienione
zostaną latarnie na ul. Poli Goja-
wiczyńskiej, przebudowane zosta-
nie Przedszkole nr 106 przy
ul. Henkla, budynek zespołu szkół

przy ul. Felińskiego 13 oraz zmo-
dernizowany zostanie OSiR.

Cieszmy się i z tego.
Ponieważ nowy zarząd dzielnicy

Żoliborz nie jest marzeniem pre-
zydent Warszawy Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, pewnie nie uda mu się
wynegocjować więcej środków
na niezbędne na Żoliborzu inwe-
stycje.

Choć nie wiadomo, bo niepo-
kornym też wiele udaje się ugrać,
czego oczywiście sobie i zarządo-
wi Żoliborza życzymy.

Joanna Kania-Karmalska

Inwestycje na Żoliborzu w 2015 roku
Znamy już plan i wysokość przyznanych środków. W porówna-

niu z innymi dzielnicami, mały Żoliborz nie przedstawia się naj-
gorzej, choć dostał najmniej pieniędzy, bo 6,7 mln zł, co da-
je 137,5 zł na mieszkańca.

Fot. Sergiusz Kornatowski
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„Win-win” – to angielski zwrot
określający sytuację, w której dwie
strony konfliktu są usatysfakcjono-
wane ze sposobu rozwiązania pro-
blemu. Nie ma przegranego. I taką
sytuację mamy na Żoliborzu,
od kiedy rada dzielnicy Żoliborz
wybrała nowy zarząd. Mieszkańcy,
którzy oddali głos na kandydatów
z list PO liczyli, że dalej burmistrz
z listy PO będzie rządził na Żoli-
borzu, tak jak w mijającej kaden-
cji. Mieszkańcy, którzy oddali głos
na kandydatów z listy PiS liczyli, że
właśnie ta partia zdobędzie więk-
szość, by móc utworzyć własny, czy
koalicyjny zarząd dzielnicy, który
umożliwiłby realizowanie przygo-
towanego programu.

I jaką sytuację mamy w dniu dzi-
siejszym? Burmistrzem Żoliborza
został Krzysztof Bugla, były czło-
nek partii PO, ale powołany przez
radnych z PiS oraz 4 radnych z li-
sty PO i niepartyjnego radnego.
Czyli zwolennicy partii PO powin-
ni być usatysfakcjonowani, bo bur-
mistrzem jest ich kandydat. Zwo-
lennicy PiSu też powinni być usa-
tysfakcjonowaniu bo radny z list
PiS, Grzegorz Hlebowicz, jest
w zarządzie dzielnicy wiceburmi-
strzem.

Usatysfakcjonowani mogą być
również Ci, którzy oddali swój
głos na komitety niezależne, gdyż
burmistrzem Żoliborza nie jest
już partyjny działacz i może on
skoncentrować się na działaniach
na rzecz dzielnicy a nie na wypeł-
nianiu zadań nałożonych przez
partię. Burmistrz Krzysztof Bugla
ma również doświadczenie, gdyż
był burmistrzem Żoliborza w po-
przedniej kadencji.

Czy nie ma przegranych w tych
wyborach?

Jest partia PO i jej zwolennicy,
która tak skoncentrowała się
na „dzieleniu stołków” wśród swo-
ich działaczy, że zapomniała
o mieszkańcach Żoliborza propo-
nując na burmistrza nieznanego
na Żoliborzu Piotra Zalewskiego
zamiast sprawdzonego ustępujące-
go burmistrza Krzysztofa Bugli.

Uważam, że lekcją, jaką mogą
wyciągnąć obywatele biorący udział
w wyborach samorządowych, jest
dążenie, aby w następnych wybo-
rach komitety wyborcze informowa-
ły, kto jest ich kandydatem na bur-
mistrza, jeśli komitet uzyska wyma-
ganą większość. Kandydaci z list bę-
dą zobligowani, by głosować
na „swojego znanego mieszkańcom
kandydata na burmistrza”, gdy wy-
grają wybory i będą radnymi.
Mieszkańcy, oddając swój głos
na kandydatów z wybranej przez
siebie listy, będą pośrednio odda-
wać swój głos na kandydata, w na-
szym przypadku na burmistrza Żoli-
borza.

Elżbieta Marciniak

Po czternastu latach „radnowa-
nia”, w przytłaczającej większości
spędzonych w na pozycjach opozy-
cji wobec zarządu dzielnicy, po-
wróciłem do władz wykonawczych
samorządu Żoliborza.

Jak do tego doszło?
Nie chcę komentować przyczyn

kłótni w rodzinie Platformy Obywa-
telskiej. Jednak mogę podzielić się
swoją opinią, że przyczyną tego
konfliktu była niezgodność charak-
terów w zarządzie poprzedniej ka-
dencji. Efektem tego konfliktu były
donosy, anonimy. PiS krytykował
Burmistrza Krzysztofa Buglę, ale
nie tymi metodami.

Oficjalnie, z otwartą przyłbicą,
w świetle kamer krytykowaliśmy
pomysły oświatowe a popierali-
śmy szereg inicjatyw, w tym budo-
wę pomnika rotmistrza Pileckie-
go. W pewnym momencie, już

po wyborach, do których platfor-
ma szła wychwalając Buglę, oka-
zało się że przestał być dobrze
oceniany...

Po co mi to?
Władza deprawuje, nawet taka

niewielka władza, samorządowa
władza lokalna. Mamy tej depra-
wacji wiele przykładów. Jednak
długotrwałe przebywanie w opozy-
cji może również negatywnie, de-
mobilizująco wpływać. Nie ma nic
gorszego niż arogancka władza
i leniwa opozycja! Opozycja ma
mobilizować zarząd do działania
m.in. poprzez krytykę, natomiast
władza ma pracowicie służyć!
Kropka.

Szanowni Państwo,
ponieważ sądzę, że podobną

krytyczno-mobilizującą funkcję
pełni Informator, chcąc nie łapać
zbyt wielu srok za ogon, zawie-

szam swój udział w redakcji Infor-
matora Żoliborza.

Dziękuje za cierpliwą lekturę
moich, często irytujących, tek-
stów.

Od dziś w każdy poniedziałek
do listopada 2018 roku jestem
do Państwa dyspozycji przy
ul. Słowackiego 6/8, po uprzed-
nim umówieniu się w sekretaria-
cie: 22 560-12-05.

Do widzenia i do usłyszenia
Grzegorz Hlebowicz

Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

30.I - 13.II

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202

Win-win so lu tion
…czy li wszy scy je ste śmy

zwy cięz ca mi w ostat nich wy -
bo rach sa mo rzą do wych.

Redaktor Hlebowicz zawiesza swój udział
w redakcji Informatora Żoliborza!

No wy Prze wod ni czący Ra dy Adam Bu ła wa z PiS Fot. UD



Trud no wy obra zić so bie świat
bez szu mu li ści na wie trze, śpie wu
pta ków, szu mu mo rza, skrzy pie nia
śnie gu pod sto pa mi, od gło su od -
sta wia ne go kub ka czy fi li żan ki, bez
dzwon ka te le fo nu, śmie chu dziec -
ka czy szep tu ko goś bli skie go.
Jesz cze trud niej bez sły sze nia i ro -
zu mie nia te go, co mó wią in ni – na -
wet sto ją cy nie kie dy obok nas, czy
na wet na prze ciw ko. A prze cież
„nie do słuch” jest zja wi skiem po -
wszech nym.

Słuch sta rze je się ra zem z na mi,
na je go kon dy cję wpły wa też wie le
czyn ni ków ze wnętrz nych, np. pra ca
i dłu go trwa łe prze by wa nie w ha ła -
sie czy gło śne słu cha nie mu zy ki.

W przy pad ku dzie ci z nie do słu -
chem ro la apa ra tów słu cho wych
jest zde cy do wa nie więk sza, po nie -
waż to wła śnie sły sze nie umo żli wia
dzie ciom roz po zna wa nie gło sów,
na śla do wa nie dźwię ków, sty mu lu -
jąc w ten spo sób roz wój mo wy.
Słuch to wię cej, niż tyl ko je den ze
zmy słów: po ma ga w wy chwy ty wa -

niu sy gna łów o nie bez pie czeń stwie,
ko mu ni ko wa niu się oraz po zwa la
roz wi jać umie jęt no ści spo łecz ne.

Wy bór i do pa so wa nie wła ści we -
go apa ra tu słu cho we go – po zdia -
gno zo wa niu nie do słu chu przez
spe cja li stę – za le ży od wie lu czyn -
ni ków. Nie ma uni wer sal nych apa -
ra tów, któ re po ma ga ją wszyst kim
jed na ko wo. Mo żna wy brać no wo -
cze sne, mi nia tu ro we za usz ne apa -
ra ty słu cho we w ko lo ry sty ce wła ści -
wej dla kar na cji skó ry i ko lo ru wło -
sów – pa su ją ce do ka żde go ucha
lub wy ko nać in dy wi du al ne we -
wnątrz usz ne. Jed nak przy wy bo rze
apa ra tów o wła ści wych pa ra me -
trach aku stycz nych (po dob nie jek
w do bo rze oku la rów) nie zbęd -
na jest po moc życz li we go i kom pe -
ten te go spe cja li sty.Pro te tyk słu chu
przed sta wi Pań stwu pro po zy cje kil -
ku mo de li apa ra tów speł nia ją cych
nie tyl ko Pań stwa in dy wi du al ne
ocze ki wa nia es te tycz ne, fi nan so we
i wła ści we dla sty lu ży cia ale co
naj wa żniej sze – opty mal nie kom -

pen su ją ce osła bie nie słu chu. Za -
pew ne in ne bę dą su ge stie kom for -
to wych roz wią zań, gdy czę ściej
prze by wa ją Pań stwo w do mu czy ta -
jąc, oglą da jąc te le wi zję lub też zaj -
mu jąc się ogro dem a in ne, gdy je -
ste ście za pa lo ny mi wę drow ca mi,
zdo byw ca mi szczy tów, oso ba mi ak -
tyw ny mi fi zycz nie i czyn ny mi za wo -
do wo. 

Po na by ciu i wstęp nym usta wie -
niu apa ra tów ko niecz ne są jesz -
cze 2-3 póź niej sze wi zy ty w ce lu
ko rek cji na staw, zwią za ne z po stę -
pu ją cą ada pta cją słu chu oraz za -
pew nie niem opty mal nych ko rzy ści. 

Ocze ki wa nia osób bar dzo ak -
tyw nych naj le piej speł nią apa ra ty
za awan so wa ne tech nicz nie, z ele -
men ta mi sztucz nej in te li gen cji.
Do sto so wu ją one dy na micz nie pa -
ra me try i spo sób prze twa rza nia
w zmien nych sy tu acjach aku stycz -
nych – za pew nia jąc kom fort i mak -
sy ma li za cję ro zu mie nia mo wy. 

Ogrom ny po stęp w tech ni ce,
tech no lo gii i mi nia tu ry za cja apa ra -

tów słu cho wych spra wi ły, że współ -
cze sne apa ra ty słu cho we sta ły się
jesz cze bar dziej nie za wod ne, pro -
ste w ob słu dze i pra wie nie wi docz -
ne. Współ pra ca z „pi lo tem” i urzą -
dze nia mi w sys te mie Blu eto oth za -
pew nia kie row com mo żli wość sły -
sze nia na wi ga cji wprost w apa ra -
tach i „le gal nej” roz mo wy przez
„ko mór kę” pod czas jaz dy. Oso by
star sze – dzię ki tej funk cji od bie ra -

ją bez za kłó ceń fo nię z TV czy od -
da lo ne go do 10 m te le fo nu, a mło -
dzież słu cha „mu zy” z MP4, lap to -
pa czy kar ty pa mię ci w te le fo nie
ko mór ko wym. 

Nie bez zna cze nia jest rów nież
fakt, że apa ra ty no wej ge ne ra cji
po sia da ją no wą sty li za cję o wzo ro -
wa nej na bi żu te rii ele gan cji kształ -
tu i sto no wa nej ko lo ry sty ce.

Jaki aparat słuchowy wybrać ?
�Czy apa ra ty słu cho we mo gą stać się tak po pu lar ne i po wszech ne jak oku la ry czy so czew ki kon tak to we?
Dla cze go nie! Prze cież tak sa mo per fek cyj nie speł nia ją swo ją ro lę – jak oku la ry po ma ga ją „le piej wi dzieć”, tak
apa ra ty słu cho we po ma ga ją „le piej sły szeć”.

ul. Cegłowska 80 (Szpital Bielański) 
tel. 22 392 91 99, 668-138-979
ul. Żeromskiego 33 
tel. 22 499 66 30, 668-139-021
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Bur mistrz Krzysz tof Bu gla
przed sta wił prio ry te ty dziel ni cy
w za kre sie drob nych dzia łań, na to -
miast miesz kań cy mo gli wy ra zić

w spo sób nie for mal ny, ja kie pro ble -
my uwa ża ją za naj waż niej sze.
W trak cie de ba ty wy ło ni ły się ob -
sza ry, któ re oka za ły się być dla wie -

lu prio ry te to we. Naj większym pro -
ble mem oka za ło się  bez pie czeń -
stwo do ty czą ce mo ni to ro wa nia
pew nych ob sza rów, jak np. Sa dy
Żo li bor skie, ko niecz ność mo der ni -
za cji nie któ rych ulic, przejść dla
pie szych oraz po pra wa bez pie czeń -
stwa w szko łach. Ko lej ny mi waż ny -

mi te ma ta mi  by ły: wszech obec na
zie leń, kul tu ra (bu do wa musz li
kon cer to wej, stwo rze nie te atru dla
mło dzie ży) oraz sport i re kre acja.
Nie zwy kle istot nym i moc no uświa -
do mio nym ob sza rem oka za ła się
być in te gra cja miesz kań ców i po -
trze ba stwo rze nia prze strze ni, aby
miesz kań cy mo gli się spo ty kać, in -
te gro wać, wspól nie coś  two rzyć.

Bu dżet par ty cy pa cyj ny to moż li -
wość bez po śred nie go udzia łu
miesz kań ców w re ali za cji po trzeb
dziel ni cy, po przez skła da nie pro -
jek tów, przy mi ni mal nej licz bie po -
pie ra ją cych 30 osób plus oso ba
skła da ją ca sam pro jekt. W ter mi -

nach 17.01–17.02 na le ży skła dać
do urzę du dziel ni cy pro jek ty.

Ko or dy na to rem bu dże tu z ra -
mie nia urzędu jest Mo ni ka No wa -
czyk-La so ta, tel. 22 560-13-77,
mail: mno wa czyk@um.war sza -
wa.pl. Ad res stro ny in ter ne to wej,
gdzie znaj dą Państwo wszel kie in -
for ma cje: www.twoj bu -
dzet.um.war sza wa.pl.

Bu dzet par ty cy pa cyj ny na
rok 2016 opie wa na kwo -
tę1 545.500 zł. Dziel ni ca Żo li borz
zo sta ła po dzie lo na na 4 ob sza ry,
po dob ne pod względem wiel kości
i licz by miesz kańców. Ka żda część
ma do dys po zy cji łączny bu dżet
po 250 tys. zł. Oprócz te go dziel -
ni ca ma do dys po zy cji 545 tys., ja -
ko bu dżet ogól no dziel ni co wy.

W ko lej nych edy cjach będzie my
Państwa in for mo wać o na -
stępnych eta pach i ter mi nach.

A te raz sza now ni żo li bo rza nie,
do dzie ła. Ma cie po now ną szan sę,
aby współ two rzyć dziel ni cę.

Ewa Za bo row ska

Budżet partycypacyjny
Żoliborza na rok 2016

14 stycz nia od by ło się spo tka nie z udzia łem bur mi strza, rad nych,
pra cow ni ków urzędu dziel ni cy oraz miesz kańców Żo li bo rza, do ty -
czące bu dże tu par ty cy pa cyj ne go na rok 2016.

Uroczysta
msza

za duszę
Hanny Czaki
22 lu te go, o godz. 18:00,

w ko ście le pa ra fial nym Świę -
tych Wy znaw ców: o. Ra fa ła
Ka li now skie go i br. Al ber ta
Chmie low skie go, ul. Gwiaź dzi -
sta 17, bę dzie ce le bro wa na
msza św. za du szę śp. Han ny
Cza ki.

23 stycznia od by ła się pla no wa -
na III Se sja Ra dy Dziel ni cy, któ rej
głów ny mi punk ta mi po rząd ku ob rad
był wy bór wi ce prze wod ni czą cych ra -
dy dziel ni cy, po wo ła nie ko mi sji re wi -
zyj nej i in nych ko mi sji. Nie ste ty, uda -
ło się tyl ko po wo łać ko mi sję miesz -
ka nio wą, gdyż w po zo sta łych kwe -
stiach rad ni nie „do ga da li się” i wy -
kre ślo no te punk ty z po rząd ku ob -
rad. Mu si my jesz cze po cze kać aż
rad ni roz pocz ną swo ją me ry to rycz ną
pra cę w ko mi sjach, na ra zie jest wię -
cej po li ty ki a mniej kon kret nych
dzia łań.

Ko lej nym punk tem by ły in ter pe -
la cje i za py ta nia rad nych. Spra wy
do ty czy ły w więk szo ści ście żek ro -
we ro wych, śmiet ni ków, bez pie czeń -
stwa w par ku Fo sa czy przej ścia
przez uli cę Bro niew skie go, oświe -
tle nia ulic, zmian za sad ru chu
na re mon to wa nych uli cach, czy

zmia ny okrę gów wy bor czych dla
nie ru cho mo ści Kra siń skie go 20
i Po pie łusz ki 11, 13. Na roz wią za -
nie pro ble mów zgła sza nych w in ter -
pe la cjach mu si my tro chę po cze kać.
Na nie któ re, jak w przy pad ku bez -
pie czeń stwa na przej ściu przez Bro -
niew skie go, na wy so ko ści BGŻ
i Sa dów Żo li bor skich, cze ka my kil -
ka lat – jak po wie dział Ry szard Ma -
zur kie wicz z Klu bu PiS, wy ko na nie
ron da na skrzy żo wa niu Prza sny -
skiej i Kra siń skie go „utknę ło”
gdzieś w urzę dzie a do cze ka li śmy
się ko lej ne go groź ne go wy pad ku,
o czym po in for mo wał rad ny Klu bu
Pro jekt Żo li borz K. Orze szek.

Miesz kań cy, któ rzy wy pa tru ją list
miesz ka nio wych mo gą się nie nie -
po ko ić, ko mi sja miesz ka nio wa
w no wym skła dzie spo t kała się 26
stycz nia o 17.00 i po djęła sto sow ne
de cy zje. 

Z po zy tyw nych in for ma cji:
otwar to lo do wi sko przy ul. Po toc -
kiej, mło dzież szkol na w cza sie fe rii
ko rzy sta bez płat nie.

CDN               Elżbie ta Mar ci niak

III Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz
– więcej polityki niż konkretów



W „Do mu z ksią żka mi” za go ści ły
we wtor ko we po po łu dnie „pod sto -
la ki”. Ist nie je uza sad nio ne po dej -
rze nie, że ucie kły z za miesz ka łe go
na pierw szym pię trze sta rej wil li
wier sza Da nu ty Wa wi łow (wiersz
„Pod sto la ki” mó wi o przed szko la -
kach, któ re bar dzo lu bią sie dzieć
pod sto łem). Pod sto la ki wpa dły
z ro dzi ca mi do „Do mu z ksią żka -
mi” czy li do Bi blio te ki im. H. Rud -
nic kiej, by po śpie wać ko lę dy, po -
chru pać pier nicz ki i po pro stu po -
być ra zem.

„Wie czór ko lęd, po ezji i gi ta ry”
w Bi blio te ce im. Ha li ny Rud nic kiej
zgro ma dził w tym ro ku sym pa tycz -
ne oso by w róż nym wie ku. Od po -
wie dzia ły one na za pro sze nie or ga -
ni za to rów i po sta no wi ły, mi mo cią -
głe go po śpie chu, ja ki to wa rzy szy
nam wszyst kim w co dzien nych za ję -
ciach, „po być ra zem”, przy oka zji
śpie wa jąc ko lę dy przy akom pa nia -
men cie gi ta ry, roz ma wia jąc i po ja -
da jąc cia stecz ka, man da ryn ki i in ne
sma ko ły ki. Po nie waż „Bi blio te ka
w Ogro dzie” jest od dzia łem Mu -

zeum Książ ki Dzie cię cej, po sta no -
wio no w tym ro ku o tym przy po -
mnieć i sku pić się na wier szach au -
to rów pi szą cych du żo dla dzie ci.
Prze czy ta no „gwiazd ko we” wier sze
Wan dy Cho tom skiej, Do ro ty Gel l -
ner a tak że nie ży ją cych już po etów
– Je rze go Fi cow skie go i Lud mi ły
Mar jań skiej. Na te go rocz nym wie -
czo rze ko lęd go ści ła au tor ka na gra -
dza nych wie lo krot nie ksią żek dla
dzie ci – Mał go rza ta Szysz ko -Kon -
dej (kil ka ra zy od by ła spo tka nia ze
swo imi mło dy mi czy tel ni ka mi w hi -
sto rycz nym, miesz czą cym się
na pię ter ku wil li Ga bi ne cie Ha li ny
Rud nic kiej). Czte ro let nia czy tel -
nicz ka (Le na) czę sto wa ła pa nią
Mał go się pier nicz ka mi przy go to wa -
ny mi (praw do po dob nie z drob ną
po mo cą ma my) przez in ną czy tel -
nicz kę – pię cio let nią Ha nię. Jest
na dzie ja, że Mał go rza ta Kon dej
od wie dzi „Bi blio te kę w ogro dzie”
rów nież w przy szło ści. 

Dzie ci śpie wa ły (choć na śpiew so -
lo żad ne z nich się nie od wa ży ło),
tań czy ły, w czym nie by ło nic dziw ne -
go, bo pol skie ko lę dy by wa ją nad -
zwy czaj skocz ne. Po ma ga ły też
w roz no sze niu sma ko ły ków. Każ dy
sma ko łyk miał swo ją hi sto rię,
na przy kład pysz ne i wy twor ne bel -
gij skie cze ko lad ki tra fi ły do bi blio te -
ki w po dzię ko wa niu za la ta mi łej
współ pra cy. Wie lo let nia czy tel nicz -
ka, któ ra z po wo du cho ro by mu si
nie ste ty wy pro wa dzić się z War sza -
wy, po sta no wi ła po dzię ko wać Bi blio -
te ce wła śnie w ten pe łen sło dy czy
spo sób. W tym ro ku – po dob nie jak

to się już zda rza ło w po przed nich
la tach – ze bra ni za ba wi li się w śpie -
wa nie ko lę dy z po dzia łem na ro le.
Spo śród ko lęd ni ków wy ło nio no
chór pa ste rzy i chór anio łów. „Do -
wo dzi ła” nim no wa pra cow nica bi -
blio te ki – Aga ta Czer niak. Zmie ni ła
ona w Wy po ży czal ni dla Do ro słych
Jo an nę Oso liń ską, któ ra prze szła
na eme ry tu rę. Wzię ła jed nak udział
(już ja ko oso ba pry wat na) w spo tka -
niu ko lę do wym, po dob nie jak Te re -
sa Do ło wa, dłu go let nia pra cow nica
bi blio te ki. To wła śnie ona za ini cjo -
wa ła w prze szło ści ko lę do we spo -
tka nia. Przy po mnia no so bie po zna -
ną w po przed nich la tach sta rą ko lę -

dę „Ślicz na pa nien ka” i na uczo no
się ko lę dy ła ciń skiej „Ade ste, fi de -
les”. Nie wszy scy ją zna li, więc by ło
tro chę emo cji. Przed szko la ki
w pew nym mo men cie za mie ni ły się
w pod sto la ki – bo wia do mo, że naj -
faj niej sze pra ce pla stycz ne two rzy
się w tym wie ku pod sto łem. A do -
ro śli jesz cze so bie tro chę po roz ma -
wia li, po pa trzy li na książ ki, wśród
któ rych wciąż przy by wa war to ścio -
wych no wo ści, więc jest na co po pa -
trzeć. By ło mi ło. I tak to się skoń -
czy ło…

Han na Di dusz ko

Wieczór kolęd, poezji i gitary
w Bibliotece im. Haliny Rudnickiej

czy li pod sto la ki, pier nicz ki, ko lę dy i in ne ta kie…

Po 93 la tach na szej spół dziel czo -
ści miesz ka nio wej, cią gle jest ak tu -
al ne za po trze bo wa nie na miesz ka -
nia spół dziel cze. W Pol sce jed nak
jest to ob szar za nie dby wa ny przez
ko lej ne eki py rzą dzą ce.

Do dat ko wy mi utrud nie nia mi sta -
ła się nie ko rzyst na dla spół dziel czo -
ści miesz ka nio wej le gi sla cja – zmie -
rza ją ca do de gra da cji i znisz cze nia
naj spraw niej sze go w ostat nich dzie -
się cio le ciach in we sto ra i za rząd cy
za so ba mi miesz ka nio wy mi.

Pro wa dzo na jest od kil ku lat, sys -
te ma tycz nie, po li ty ka ne go wa nia
spół dziel czo ści przez wro gi lob bing
– za rów no wkła du, jak i po trze by
ist nie nia w ogó le spół dziel czo ści.

Du ża w tym za słu ga po li ty ków
i pol skich de we lo pe rów, zmie rza ją -

cych do za stą pie nia spół dziel czo ści
wspól no ta mi miesz ka nio wy mi. Po -
wia da ją, że „ma łe jest pięk ne”, lecz
te ma łe ma swo je po wa żne pro ble -
my z re mon ta mi i no wy mi in we sty -
cja mi krót ko ter mi no wy mi.

Spół dziel nie miesz ka nio we zna -
la zły się w cięż kich wa run kach
do pra cy, za miast się roz bu do wy -
wać, in we sto wać, bu do wać no we
miesz ka nia dla kla sy śred niej, mło -
dych bied nych mał żeństw, mu szą
się kon cen tro wać na obro nie i wal -
czyć o prze trwa nie. Nie ma moż li -
wo ści bu do wa nia naj bar dziej po -
trzeb nych oby wa te lom nie dro gich
miesz kań lo ka tor skich, spół dziel -
czość zmu sza na jest do two rze nia

Pod rozwagę
w Nowym Roku

Jest to czas na no we po sta no wie nia, nie po wta rzaj my błę dów
mi nio ne go ro ku. No wy Rok czy ni no we po sta no wie nia…

dokończenie na stronie 5

W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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za so bu na wła sność wy od ręb nio ną
(tra cąc przy tym swą wła sność).

Jest to brak wo li po li tycz nej, by
do ko nać prze ło mu w miesz kal nic -
twie oraz upo rząd ko wać sy tu ację
praw ną grun tów.

Tak więc spół dziel nie miesz ka nio -
we, na „już” po win ny opra co wać
i wpro wa dzić w ży cie dłu go fa lo we
pla no wa nie i no wą stra te gię roz wo -
jo wą, uspraw nić win dy ko wa nie
opłat eks plo ata cyj nych, tak by za -
dłu że nie by ło mi ni mal ne, wpro wa -
dzać suk ce syw nie out so ur cing

w kosz tach sta łych w wy ko rzy sta niu
ze wnętrz nych firm, któ re osią gnę ły -
by wyż szą ja kość w ob słu dze spół -
dziel ni w stan dar dzie ISO -9001 (cer -
ty fi kat norm UE), dzię ki cze mu
wzro śnie efek tyw ność za rzą dza nia
struk tu rą, prze pro wa dzać sys te ma -
tycz nie szko le nia pra cow ni ków ad -
mi ni stra cji do ty czą ce funk cjo no wa -
nia w wa run kach go spo dar ki ryn ko -
wej. Przed sta wić czy tel ny i zro zu -
mia ły sta tut i re gu la min spół dziel -
ni, aby pod nieść ran gę tych prze -
pi sów.

Obec na sy tu acja eko no micz na
wy mu sza efek tyw ne, do bre za rzą -

dza nie i spraw ne funk cjo no wa nie
spół dziel ni dla do bra ich człon ków.

W tym wszyst kim po cie sza fakt,
że po ostat nich za wi ro wa niach
w WSM do cze ka li śmy się wy bra ne -
go w kon kur sie przez ra dę nad zor -
czą, pro fe sjo nal ne go, wszech stron -
ne go, wy kształ co ne go za rzą du –
pre ze sa za rzą du Ma cie ja Sta si ło wi -
cza, wicepre ze sa ds. eko no micz no -
-fi nan so wych Ur szu li Grzy bo wiec -
kiej,  wicepre ze sa ds. in we sty cji i re -
mon tów ka pi tal nych Ada ma Wal -
cza ka. Wy mie nio ny za rząd dał się
po znać, że po tra fi, chce i usi łu je do -
ko nać zmian na lep sze, lecz na po ty -

ka na ra fy i kło dy ze stro ny nie któ -
rych człon ków spół dziel ni i nie speł -
nio nych dzia ła czy spół dziel czych,
któ rzy ne gu ją re for my i upa tru ją bez
uza sad nie nia na stęp nych zmian
i dys funk cji, któ re da ło się za uwa żyć
w ano ni mach, ulot kach oraz
na ostat nim wal nym ze bra niu dot.
no we go sta tu tu i re gu la mi nu WSM.

Dla te go przy oka zji No we go
Ro ku zwra cam się do Na szych
Miesz kań ców, człon ków spół dziel -
ni, człon ków rad osie dli oraz no wo
wy bra nych człon ków ra dy nad zor -
czej, wspo ma gaj my na szych re for -
ma to rów, aby do pro wa dzi li do po -

zy tyw nych zmian, bo jest ku te mu
do bra oka zja, by utrzy mać do bry
kurs w uspraw nie niu funk cjo no wa -
nia spół dziel ni, by pod no sić ja kość
ży cia w na szych za so bach. Spół -
dziel czości na le ży bro nić, roz bu do -
wy wać, uspraw niać i re for mo wać
dla do bra na stęp nych po ko leń.

Z No wym Ro kiem Skła dam
Wszyst kim Ser decz ne Ży cze nia
i Łą cze wy ra zy sza cun ku

Tadeusz Cegiełka
wiceprzewodniczący Rady Osiedla

Żoliborz II WSM
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Ca ła eks po zy cja po dzie lo na jest
na ró żne okre sy twór czo ści,
z uwzględ nie niem te ma ty ki ob ra -
zów. Po cząt ki po szu ki wa nia sty lu
przez ar tyst kę uka zu ją ob ra zy, któ -
re w zu peł nie no wy i bar dzo cie ka -
wy spo sób przed sta wia ją wi ze ru nek
ma lar ki. Zna na ja ko in tro wer tycz -
na oso ba, któ ra pra cu je za za -
mknię ty mi drzwia mi swo jej pra -
cow ni, oka zu je się być za in te re so -
wa na opo wie ścią za war tą w ob ra -
zie, two rząc je go hi sto rię. Du ża
liczba ob ra zów ma lo wa nych w ple -
ne rze oraz ob szer na ga ma ko lo ry -
stycz na po ka zu je, jak ar tyst ka prze -
cho dzi ła ten po znaw czy pro ces.

Naj czę ściej wy ko rzy sty wa nym
mo ty wem był dla niej por tret. Ku ra -
to rzy wy sta wy (dr Ewa Bo brow ska
oraz Ur szu la Ko za kow ska-Zau cha)
sku pi li się nie ty le na opo wie ści
o po sta ci por tre to wa nej, co na opo -

wie ści o sa mej ma lar ce, któ ra pod -
czas swo je go ży cia spo ty ka ła wie lu
cie ka wych lu dzi.

Tak wła śnie za peł nia się 
jej ży cie

Za czy na jąc od przy pad ko wych
mo de li, po szu ku jąc świa tła i ko lo -
ru, prze cho dzi my do por tre tów
dzie ci, któ rych obec ność też nie
jest przy pad ko wa. Bo znań ska ma -
lo wa ła wszyst ko wo kół sie bie. Gdy
to wa rzysz ki od ser ca ro dzi ły dzie -
ci, to wła śnie one sta wa ły się głów -
ną in spi ra cją dla jej ob ra zów. Mo -
że my w ten spo sób po znać bli ską
ro dzi nę, ko chan ków oraz du żą
część ary sto kra cji pol skiej i fran -
cu skiej, z któ rą ar tyst ka ob co wa ła.

Ko lej nym roz dzia łem jej ży cia
jest dłu gi przy sta nek w Pa ry żu,
gdzie po zna je wie lu im pre sjo ni stów
i lu dzi sztu ki. Za in spi ro wa na Pa ry -

żem, wy cho dzi z pra cow ni, ma lu je
pej za że, któ re są rzad ko ścią w jej
zbio rach. Bo znań ska wo li bo wiem
pra co wać sa mot nie w za ci szu pra -
cow ni, tam też za pra sza swo ich mo -
de li. Zna czą cym mo men tem w od -
osob nie niu Bo znań skiej by ły skut -
ki I woj ny świa to wej, któ ra wie le
zmie ni ła w oto cze niu oraz po glą -
dach Po la ków.

Z cza sem Bo znań ska za my ka się
w za ci szu swo jej pra cow ni, co raz
bar dziej sa mot na. Od da je por tre to -
wa nych we fron tal nym uło że niu,
nie kie dy w przy pad ko wym świe tle.
Nie uka zu je ona ani po ry dnia, ani
ro ku, nie sku pia jąc się rów nież
nad usy tu owa niem po sta ci we wnę -
trzu. Nie do ma lo wa ne nie kie dy tło
oraz de li kat ne po cią gnię cia pędz -
lem uka zu ją oto cze nie ja ko nie istot -
ne, sku pia jąc uwa gę je dy nie na por -
tre to wa nej po sta ci.

In tym no ści wy sta wie do da ją
przed mio ty ar tyst ki ta kie jak szta -
lu ga, pa le ty, oraz in ne przed mio ty
uży wa ne przez Bo znań ską. Ara -
nża cja jej pro wi zo rycz nej pra cow ni
wśród licz nych au to por tre tów pre -

zen tu je oto cze nie Ol gi Bo znań -
skiej i po zwa la cho ciaż chwi lę po -
czuć wy jąt ko wą część twór czej du -
szy ar tyst ki.

Ol ga Bo znań ska, 26 lu -
tego–2 maja, Mu zeum Na ro do we
w War sza wie.

Ka ta rzy na Łu cja Mar ci niak

Ol ga Bo znań ska – ży cie ma lo wa ne por tre ta mi

Kul tur nik
Od 26 lu te go do 2 ma ja w Mu zeum Na ro do wym w War sza wie bę -

dzie mo żna obej rzeć bli sko 150 dzieł ma lar ki okre su mo der ni zmu Ol -
gi Bo znań skiej (1865–1940). Eks po zy cja za wie ra w du żej mie rze
dzie ła z pry wat nych ko lek cji, co two rzy wy sta wę uni ka to wą i god ną
po le ce nia. Wy sta wa zo sta ła zor ga ni zo wa na z oka zji upa mięt nie -
nia 150. rocz ni cy uro dzin Ol gi Bo znań skiej.



POD ZIĘ KO WA NIE 
W No wym, 2015 Ro ku chcia łam bar dzo po dzię ko wać War szaw skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej za bez -

płat ne udo stęp nie nie sa li na ćwi cze nia Tai' Chi. Był rok 1993, kie dy zgło si łam się do Pa na Szym cza ka, ów -
cze sne go kie row ni ka sek cji spor to wej, z proś ba o po moc. Ćwi czy li śmy wte dy w ki nie „Tę cza”, ale re or ga ni -
za cja nie po zwo li ła nam na dal sze ko rzy sta nie z te go lo ka lu. Przez ja kiś czas ćwi czy li śmy przed te atrem
na skwer ku, ale nad cho dzi ły zim ne dni i trze ba by ło szu kać cie płe go ką ta. Je stem od 1990 ro ku na uczy ciel ką
Tai' Chi i ćwi czy łam z dziew czyn ką tra cą cą wzrok. Do nas za czę ło do łą czać się co raz wię cej osób, tak że sa la
by ła nie odzow nie po trzeb na. Od Pa na Szym cza ka do sta li śmy wy go spo da ro wa ną sa lę z ko ry ta rza na uli cy Po -
pie łusz ki 16. Na na sze po trze by sa la jest du ża, wid na, cie pła i czy ściut ka. Jest nas kil ka osób i ćwi czy my co -
dzien nie o godz. 8 ra no. Ćwi cze nia Tai' Chi to coś wspa nia łe go, co mi się tra fi ło. Mam 77 lat, ale je żdżę
na ro we rze, nie spo ży wam le ków, nie na rze kam na bó le, i pro wa dzę na szą gru pę z en tu zja zmem! Po nie waż
ćwi cze nia pro wa dzę bez płat nie, WSM nie bie rze od nas opłat za sa lę! Pro szę o zło że nie od ca łej gru py wy ra -
zów wdzięcz no ści i ży czeń wszyst kie go naj lep sze go z No wym Ro ku 2015. Wan da Ro do wicz

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596
·PROBLEM Z Mieszkaniem Zadłużonym
/ problemem Eksmisji – Komornik / z Lokatorem
/ Proszę o tel. 500-205-923

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa pralek zmywarek w domu klienta tel.
730-997-531

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

KOMPUTERY
·Naprawa LAPTOPÓW I KOMPUTERÓW.
Najtaniej w Warszawie Dojazd 0 zł Tel.
506-901-121

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie 721-649-745

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV. 796-698-555
·www.malowanie-remont.pl 536-482-303

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Firma Fides Financial Services Sp. z o.o.
zatrudni PRACOWNIKA BIUROWEGO do
sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferuje
atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę,
narzędzia odpowiednie do pracy. Miejsce pracy:
ŁOMIANKI. Osoby zainteresowane prosimy
o przesyłanie CV na adres:
malgorzata.pilacinska@exactconsulting.pl
·Firma sprzątająca poszukuje osób do pracy przy
sprzątaniu sklepów odzieżowych w centrum
Warszawy (CH ARKADIA, CH UNIA, CH MYSIA).
Praca 7 dni w tyg. w godzinach porannych. Tel.
799-015-320
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46
·Pilnie zatrudnię panią do sklepu z odzieżą
używaną. Praca w Warszawie, dzielnica Żoliborz.
Cv z dopiskiem Żoliborz proszę przesyłać na
adres mailowy: office@nous.org.pl

FAUNA I FLORA
·SKLEP ZOOLOGICZNY NOWO OTWARTY
ELBLĄSKA 10. KARMY DLA ZWIERZĄT;
AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA I MORSKA
T. 791-778-838; 692-848-002

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Sprzedam kolekcje Monet Zastępczych
509-928-914
·Sprzedam monety Ćwierćdolarowe Stany USA
509-928-914
·Sprzedam płyty CD zagraniczne 509-928-914
·Sprzedam widoczki (typu trumiennego) 4 sztuki
509-928-914

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki, gotówka tel. 601-336-063
·OBRAZY, PLATERY, PORCELANĘ ORAZ INNE
KUPIĘ 501-050-948

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów). 

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana  ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW 
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz
fi zjo te ra peu ta,sze f ze -
spo łu te ra peu tycz ne go
fir my Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli 

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,
które odbędą się w dniach 30 stycznia - 11 lutego

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206

Da ry dla dzie ci z Kon stan ci na
Dnia 12.01.2014 prze ka za li śmy

da ry na rę ce pa na Pio tra Kru ka
z Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych.
Rze czy w po sta ci ubrań, puz zli,

ksią żek, ma sko tek oraz noc ni ka.
Pan Piotr w Kon stan ci nie wspie ra
ro dzi ny w po trze bie, a przy oka zji
do star cze nia na krę tek po da ro wa -
li śmy przed mio ty, któ re ucie szą
dzie ci i ich ro dzi ców.

Ser decz ne po dzię ko wa nia skła -
da my:
• Przyjaciołom z Izby Celnej

za odzież, puzzle, książki,
maskotki, nocnik.

• Pani Ani Kowalskiej

z Fundacji Agora za maskotki,
książki i puzzle.

• Pani Huyen Ngujen Thi Than
za nową odzież dla dzieci.

Komputery dla naszych
podopiecznych

Dnia 15.01.2015 Żo li bor skie
Sto wa rzy sze nie Dom Ro dzi na
Czło wiek otrzy ma ło 8 kom pu te -
rów od fir my SE NAR. Kom pu te -
ry w tym sa mym dniu prze ka za li -
śmy dla na szych pod opiecz nych.
Pięć z nich ode bra no z sie dzi by
Sto wa rzy sze nia, a ko lej ne trzy za -
wieź li śmy do do mów, gdyż nie ka -
żdy miał mo żli wość od bio ru.

Ten dar spra wił lu dziom bar dzo
du żo ra do ści i otwo rzył okien ko
na świat.

Oprócz kom pu te rów prze ka za -
li śmy żyw ność i sło dy cze oraz ple -
ca ki miesz kań com Żo li bo rza.

Ser decz ne po dzię ko wa nia skła -
da my:
• Firmie SENAR

za podarowane komputery
z oprogramowaniem.

• Firmie Liliana za słodycze.
• Dowództwu Sił Powietrznych

za słodycze.
• Pani Ani Kowalskiej

z Fundacji Agora za plecaki.

Da ry dla ośrod ka Baj ka
Dnia 18.01.2015 za wieź li śmy da -

ry dla miesz kań ców ośrod ka Baj ka
na war szaw skiej Bia ło łę ce. Dwa
sa mo cho dy wy pcha ne do ostat nie -
go cen ty me tra do tar ły wie czo rem,
aby spra wić ra dość i ulżyć w ży ciu
miesz kań ców. Po da ro wa li śmy
odzież, bu ty, ku chen kę mi kro fa lo -
wą, czaj nik, za baw ki i gry dla dzie -
ci oraz no we ple ca ki, ko szul ki oraz
ar ty ku ły spo żyw cze i sło dy cze.

Ser decz ne po dzię ko wa nia skła -
da my:
• Pani Ani z Fundacji Agora

za nowe plecaki, koszulki oraz
odzież.

• Pani Edycie Kostowskiej
za czajnik i odzież.

• Przyjaciołom z Izby Celnej
za art. spożywcze, odzież
i kuchenkę mikrofalową.

• Pani Kiturze ze szkoły
przy ul. Krasnołęckiej za art.
spożywcze

• Panu Grzegorzowi
Kumcki-Mochełło za odzież
dla dzieci zabawki i gry.

Zo fia Ko rze niec ka -Pod ruc ka

Żoliborskie Stowarzyszenie Dom,
Rodzina, Człowiek – najnowsze wieści
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Ni niej szym wy da niem roz po czy -
na my se rię pu bli ka cji ma ją cych
na ce lu przy bli żyć czy tel ni ko wi naj -
częst sze pro ble my z uzy ska niem
na le żnych so bie praw od ró żnych
in sty tu cji. Na po cząt ku zaj mie my
się naj częst szy mi pro ble ma mi, z ja -
kim spo ty ka ją się lu dzie w kon tak -
tach z za kła da mi ubez pie cze nio wy -
mi, tzw. Ubez pie czal nia mi. War to
więc za cząć od pod staw. Ubez pie -
cze nia dzie lą się na obo wiąz ko we
i do bro wol ne. Wa run ki tych pierw -
szych opie ra ją się na za pi sach ko -
dek so wych, dru gich – na twór czo ści
pra cow ni ków za kła dów ubez pie -
cze nio wych. Są skon stru owa ne tak,
by ogra ni czyć ry zy ko ubez pie czy -
cie la do mi ni mum. Jed nak w obu
przy pad kach od szko do wa nia wy -
pła ca ne są z opóź nie niem lub wca -

le. To wa rzy stwa uza sad nia ją to bra -
kiem ubez pie cze nia okre ślo ne go
ry zy ka, spóź nio nym po wia do mie -
niem o szko dzie, nie do star cze niem
ja kiś za świad czeń, wnio sków, nie -
poda niem li sty wszyst kich cho rób,
na wet licz by wy pa lo nych pa pie ro -
sów. Licz ba tzw. wy łą czeń jest nie -
ogra ni czo na. Mi mo to za kład ubez -
pie czeń mu si prze strze gać praw
kon su men ta i za pi sów usta wo wych,
a tym bar dziej nie mo że sto so wań
za pi sów wpi sa nych do re je stru
klau zul nie do zwo lo nych UOKiK,
ina czej klau zul abu zyw nych. Za -
zwy czaj więc wy star czy zło żyć od -
wo ła nie, po wo łu jąc się na obo wią -
zu ją ce pra wo i wy grać, sa me mu lub
z pro fe sjo nal nym peł no moc ni kiem.
Za chę ca my wszyst kich czy tel ni ków
– pisz cie do nas, bę dzie my pu bli ko -

wać naj czę ściej po ja wia ją ce się pro -
ble my z od po wie dzią, jak po ra dzić
so bie z ich roz wią za niem.

Oto jedno nadesłanych
niedawno pytań: Teresa K.
z Żoliborza

– Syn zo stał ka le ką po wy pad ku
sa mo cho do wym, w któ rym uczest ni -
czył ja ko pa sa żer. Za kład ubez pie -
czeń nie chce wy pła cić od szko do wa -
nia, ar gu men tu jąc, że za rów no syn,
ja k i kie row ca by li pod wpły wem al -
ko ho lu.

Odpowiada Grzegorz
Waszkiewicz

– Od mo wa wy pła ty od szko do wa -
nia jest cał ko wi cie bez pod staw na.
Je że li po szko do wa ny uczest ni czył
w wy pad ku ja ko pa sa żer, od po wie -
dzial ność za kła du ubez pie czeń
kształ tu je się tzw. na za sa dzie ry zy -
ka, czy li nie za le żnie od stop nia wi ny

kie ru ją ce go, je go za cho wa nia czy
po peł nie nie prze stęp stwa, ja kim
jest np. pro wa dze nie sa mo cho du
pod wpły wem al ko ho lu. Fakt, iż pa -
ni syn też znaj do wał się pod wpły -
wem al ko ho lu, nie mo że w tym wy -
pad ku sta no wić prze słan ki do od -
mo wy wy pła ty od szko do wa nia. Za -
kład ubez pie czeń mo że je dy nie
pod nieść za rzut przy czy nie nia się
do po wsta nia szko dy i sto sow nie
po mniej szyć od szko do wa nie. Ta kim
przy czy nie niem się mo gą być nie za -
pię te pa sy (pa sa żer do zna je więk -
szych ob ra żeń cia ła) lub wspól ne
spo ży wa nie al ko ho lu i na kła nia nie

pi ja ne go już kie row cy do pro wa dze -
nia au ta. W ta kich oko licz no ściach
ubez pie czy ciel mo że je dy nie ob ni -
żyć na le żne od szko do wa nie (z re gu -
ły nie wię cej niż 20–30 proc.),
w żad nym zaś wy pad ku od mó wić je -
go wy pła ty. Trze ba wie dzieć, że je -
że li za kład ubez pie czeń za rzu ca
przy czy nie nie się do wy pad ku,
po je go stro nie le ży cię żar do wo du
– nie wy star czą spe ku la cje, iż po -
szko do wa ny „na pew no” nie za piął
pa sów.

Piszcie do nas na adres redakcji lub
mailem:

grzegorz.waszkiewicz@kboru.pl

Zgod nie z pra wem…§§§
Grze gorz Wasz kie wicz – eks pert ds. od szko do wań i rosz czeń

ubez pie cze nio wych od po wia da na Pań stwa py ta nia.

Obie cu je my, że bę dzie też cie -
ka wie i smacz nie.

Oto pierw sza pro po zy cja z na -
szej se rii.

Skład ni ki:
1. Bulwa selera.
2. Jajko 1szt.
3. Zioła prowansalskie.
4. Bułka tarta orkiszowa.
5. Olej lniany.

Przy go to wa nie:
Se le ra umyć, obrać, po kro ić

na krą żki gru bo ści ok. 0,5 cm, na -
stęp nie mo czyć w „roz trze pa nym”
jaj ku i w buł ce tar tej wy mie sza nej
z zio ła mi pro wan sal ski mi.

Sma żyć po oby dwu stro nach
na zło ty ko lor.

Smacz ne go.
Se ler ma wie le wła ści wo ści min.:

oczysz cza or ga nizm z tok syn, po -
bu dza prze mia nę ma te rii, uła twia

tra wie nie i li kwi du je na wet za par -
cia wy ni ka ją ce ze złych przy zwy -
cza jeń ży wie nio wych. Die ta bo ga ta
w se ler za le ca na jest ta kże oso bom

cier pią cym na nad ci śnie nie tęt ni -
cze, bo po ma ga tra wić tłusz cze.
Dzię ki tej wła ści wo ści chęt nie się -
ga ją po nie go oso by chcą ce zgu bić
nie po trzeb ne ki lo gra my. Se ler
dzia ła ta kże mo czo pęd nie, po lep -
sza jąc pra cę ne rek i ser ca oraz koi
star ga ne stre sem ner wy.

Agniesz ka Pil

Me da lio ny św. Hil de gar dy
Od no we go ro ku In for ma tor Żo li bo rza za le ca swo im czy tel ni -

kom zdro we ży wie nie.




