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Wolski Kercelak 2016 

b    Mała ustawa reprywatyzacyjna    b    Aplikacja Moja Komenda    b    Warszawa w kwiatach    b

Na wrześniowej sesji rady Bemo-
wa wiceburmistrz Grzegorz Kuca oraz 
naczelnik Katarzyna Niedźwiecka pod-
sumowali tegoroczne „Lato w mieście”.

W dzielnicy w akcji uczestniczy-
ły trzy szkoły. W pierwszym terminie 
od 27 czerwca do połowy lipca pro-
wadziła ją podstawówka nr 357 przy 
ul. Zachodzącego Słońca. W przygo-
towanym przez nią programie wzię-
ło udział 840 dzieci. Atrakcji miały 
co niemiara. Skorzystać można bowiem 
było z warsztatów edukacyjnych Mały 
Einstein, z zajęć teatralnych „Teatru 
cieni”, kreatywnych w Centrum Sztuki 
Dalekowschodniej, jak i z typu „mały 
odkrywca w Blue City”. Dla uczestni-
ków przygotowano gry terenowe, za-
jęcia sportowe, taneczne, z gimnastyki 
artystycznej.

W kolejnych terminach od 18 lipca 
do 5 sierpnia frekwencja w szkole nr 82 
przy ul. Górczewskiej prowadzącej 
„Lato w mieście” oraz a od 8 do końca 
sierpnia w szkole nr 316 przy ul. Szo-
bera przekraczała 600 uczestników. 
Nie brakowało chętnych na wycieczki 
z przewodnikiem po Starym mieście, 
zwiedzanie muzeów, wyjść do centrum 

rozrywki Kolorado, Eldorado, do Manu-
faktury cukierków, do ZOO, na zajęcia 
przyrodnicze, gastronomiczne, kompu-
terowe, czy z robotyki.

W sumie w programie tegorocznego 
bemowskiego „Lata w mieście” uczest-
niczyło aż 2095 dzieci, czyli prawie trzy 
razy tyle co w ub. roku.

Zadbano o profesjonalną kadrę i o to, 
aby dla każdego było coś miłego i inte-
resującego. Np. dla przedszkolaków 3-6 
lat i młodszych dzieci przygotowano 
zajęcia ogólnorozwojowe, ale i hip-hop, 
zumba kids. Dla tych nieco starszych 
7-12 lat było – judo, MMA Kids oraz 
Cheerleaderki, a dla młodzieży 13-16 
lat zajęcia sportowe takie jak siatkówka, 
koszykówka.

Na rozliczenia wydatków czas jest 
do końca września. Niemniej jak wy-
nika ze wstępnych danych organizacja 
bemowskiego ”Lata w mieście”, w któ-
rą zaangażowane były wydziały: kul-
tury, sportu, oświaty, zdrowia (zadbały 
o kursy pierwszej pomocy przedme-
dycznej), jak i Ośrodek Sportu i Rekre-
acji z budżetu dzielnicy wydano ponad 
760 tys. zł.

(PON)

Niepowtarzalny klimat imprezie 
zapewniła Grupa Rekonstrukcyjna 
Warszawiaki, która swoim kilkugo-
dzinnym występem przeniosła nas 
w czasie do Warszawy z lat trzydzie-
stych. Aktorzy w historycznych stro-
jach zamienili fragment ul. Chłodnej 
w przedwojenny Kercelak. Ze starych 
budek bazarowych brzmiała muzyka, 
zobaczyć można było pełne warszaw-
skiej gwary scenki rodzajowe. Odważ-
ni mogli zagrać w 3 karty! Szyku ulicy 
dodały stare, stylowe samochody, jakie 
na co dzień można zobaczyć już jedy-
nie w muzeum.

Program tegorocznego Kercelaka 
był przepełniony atrakcjami i każdy 
mógł znaleźć w nim coś dla siebie. 

– Oprócz tradycyjnego jarmarku han-
dlowego powstało również miasteczko 
zdrowia, a dla najmłodszych utworzono 
specjalną strefę zabaw – mówi Krzysz-
tof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy 
Wola. Zespół Wolskich Placówek Edu-
kacji Kulturalnej przygotował pełen 
niespodzianek namiot działań twór-
czych, nie obeszło się bez malowania 
buziek, konkursów rodzinnych, zajęć 
rekreacyjnych oraz zawodów spraw-
nościowych. Powstała również strefa 
animacji ruchowych. W programie zna-
lazły się również warsztaty z sitodru-
ku. Na terenie imprezy ustawiona była 
również specjalna fotobudka, w której 
można było zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia.

Na Kercelaku funkcjonowało rów-
nież miasteczko zdrowia. Można było 
skorzystać z nieodpłatnych badań 
i konsultacji u specjalistów.

Na scenie odbyły się koncerty, 
przedstawienia i występy kabaretowe. 
Program poprowadził znany aktor, wo-
lak z Mirowa – Piotr Pręgowski.

Wystąpił teatrzyk dla dzieci, utalen-
towana wolska młodzież, formacja Big 
Bit, Kapela Praska oraz Warszawska 
Orkiestra Sentymentalna. Na scenie 
zobaczyliśmy także kabaret „Ławecz-
ka”. Gwiazdami tegorocznego Kercela-
ka byli: Marcin Wyrostek oraz Sylwia 
Grzeszczak.

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyj-
ne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka 
z o. o. serdecznie zaprasza na kolejny 
dzień otwarty dla pacjentów w ramach 
akcji Biały Weekend, który odbędzie 
się w dniu 8 października 2016 r. 
w godz. 1000 – 1400, w Poradniach 
Lekarskich w Warszawie przy ul. Gór-

czewskiej 89, pod hasłem promocji 
zdrowia „Szlachetne zdrowie…”, 
w trakcie którego udzielane będą oso-
bom dorosłym ogólnodostępne, bez-
płatne porady lekarskie, badania dia-
gnostyczne, a także wykłady i porady 
specjalistów oraz inne przedsięwzięcia 
służące promocji zdrowia.

Zapraszamy na nieodpłatne spo-
tkania edukacyjne w ramach projektu 
„Wesoła Akademia Rodzica Małego 
Dziecka” organizowanego przez Sto-
warzyszenie „Niebieska Linia” oraz 
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
na podstawie zwycięskiego projektu 
do Budżetu Partycypacyjnego 2016.

Spotkania kierowane są do rodzi-
ców i opiekunów dzieci do 5 roku 
życia oraz rodziców spodziewających 
się dziecka.

Najbliższe spotkanie: 27 września 
– pt. „Mój mały wulkan emocji – 
co czuje moje dziecko?” Godzina: 
17:00 – 19:00. Miejsce: Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, 
ul. Zawiszy 13

Chcemy, aby na spotkaniu rodzice 
mieli możliwość przyjrzeć się emo-
cjom swoich dzieci, lepiej je zrozumieć 
oraz znaleźć odpowiedź na pytanie, jak 
na nie reagować. Porozmawiamy m.in. 
o tym, skąd biorą się emocje, po co wła-

ściwie one są i jaką rolę pełnią w życiu 
dziecka, o wpływie rodziców na rozwój 
emocjonalny dziecka, czy warto chronić 
dzieci przed nieprzyjemnymi emocjami, 
czy dziecko może przeżywać emocje 
zbyt silnie, czy wybuchy emocji u dziec-
ka są powodem do zmartwień i jak so-
bie z nimi radzić, co znaczy „pomagać” 
dziecku w przeżywaniu emocji oraz 
o istotnej roli „buntu” w rozwoju dziecka.

Spotkanie jest nieodpłatne. Popro-
wadzą je: Paula Klemińska i Olga Ra-
dziwon.

Zapisy i informacje: tel. 22 499 37 
33 (od poniedziałku do piątku, 9.00 
– 15.00).

Na Bemowie

Udane „Lato w mieście”

Biała sobota

Na Woli

Akademia rodzica

W sobotę 17 września na ul. Chłodnej odbyła się tradycyjna wolska impreza – Kercelak 2016. Tego dnia 
Chłodna przeszła prawdziwą metamorfozę, aby można było poczuć czar dawnej Warszawy.



W tym roku dzielnica Bemowo po-
stanowiła zakończyć wakacje w ory-
ginalny sposób. – Już od pierwszego 
weekendu lipca, sobotnie potańcówki 
na deskach cieszyły się bardzo dużą 
popularnością – mówi Marek Lipiński 
zastępca burmistrza dzielnicy Bemo-
wo. – To tu mieszkańcy Bemowa przy-
chodzili i w miłej atmosferze spędzali 
wieczór, to tu nawiązywały się nowe 

znajomości, przyjaźnie, a nawet miło-
ści. Na jedną z pierwszych potańcówek 
przyszło dwoje nieznających się ludzi, 
na kolejne potańcówki przychodzili już 
razem. Takie historie i wiele innych 
życzliwych słów od mieszkańców, spra-
wiały, że na kolejnych zabawach było 
coraz więcej osób.

Dzielnica Bemowo w tym roku za-
równo zaczęła jak i skończyła wakacje 

tanecznym krokiem. Przez cały lipiec 
i połowę sierpnia na dziedzińcu urzę-
du bawiły się całe pokolenia. Tańczy-
li zarówno mieszkańcy Bemowa, jak 
i goście z dalszych dzielnic, którzy 
specjalnie przyjeżdżali na najlepsze 
potańcówki w Warszawie. Na strudzo-
nych tancerzy zawsze czekał skromny 
poczęstunek w postaci pysznego ciasta. 
Podczas sobotnich zabaw na Bemo-
wie gościli znakomici artyści, m.in. 
Andrzej Rybiński, grały i śpiewały 
na żywo zespoły muzyczne, Bemowo 
odwiedzili nawet Trubadurzy. Jednak-
że to na pierwszy weekend września, 
a tym samym zakończenie wakacji, 
na specjalną prośbę mieszkańców zo-
stały zaplanowane największe atrakcje.

Podczas ostatniej sobotniej potań-
cówki mogliśmy zobaczyć sobowtóry 
wielkich gwiazd nie tylko polskiej, ale 
też międzynarodowej sceny muzycz-
nej. Na Bemowie gościły sobowtóry 
takich gwiazd, jak Maryla Rodowicz, 
Czesław Niemen, Freddie Mercury, czy 
zespół Boney M. Artyści zostali przyjęci 
niezwykle entuzjastycznie. Mieszkań-
cy Bemowa jak zawsze nie zawiedli 
i przybyli tłumnie, bawiąc się od go-
dziny 18.00 do ostatniej sekundy wraz 
z zastępcą burmistrza Bemowa Mar-
kiem Lipińskim i pracownikami bejow-
skiego wydziału kultury, którzy czuwali 
nad przebiegiem wszystkich wieczorów.

Wola planuje rozbudowę Przed-
szkola nr 74, znajdującego się przy 
ul. Wolskiej 79. Obecnie ta placów-
ka składa się z czterech oddziałów 
przedszkolnych. – Chcemy jak naj-
szybciej przeprowadzić rozbudowę 
w technologii modułowej, która z jed-
nej strony gwarantuje wysoki standard 
i pełne zaplecze techniczne i sanitarne, 
a z drugiej- zapewnia krótki czas reali-
zacji – podkreśla Adam Hać, zastęp-
ca burmistrza dzielnicy Wola. Dzięki 
tej inwestycji będzie można utworzyć 
od 6 do 8 dodatkowych oddziałów 
przedszkolnych, czyli 150-200 nowych 
miejsc dla przedszkolaków.

Nowy obiekt będzie połączony 
ze starym budynkiem poprzez łącznik. 
Realizacja inwestycji planowana jest 
na lata 2017-2018, a dzielnica na ten 
cel chce przeznaczyć 8 mln zł. Kwota 
ta zostanie przeniesiona z planowanej 
budowy szkoły podstawowej i gimna-
zjum na Odolanach, na którą zarezer-
wowanych jest 35 mln zł. – W związku 
z zapowiadaną przez rząd reformą edu-
kacji, likwidacją gimnazjów i pozo-
stawieniem 6-latków w przedszkolach, 
musieliśmy zmienić nasze plany inwe-
stycyjne – mówi Krzysztof Strzałkow-
ski, burmistrz dzielnicy Wola. – W tej 

sytuacji zdecydowaliśmy, że na Odo-
lanach będziemy budować dużą szkołę 
podstawową. Natomiast część środków, 
przeznaczonych pierwotnie na budowę 
gimnazjum, przesuwamy na rozbudowę 
przedszkola przy ul. Wolskiej – dodaje 
Strzałkowski. Pierwsze dzieci zaczną 
uczęszczać do nowej placówki już 
w 2018 roku.

Na Woli odnotowuje się stały 
wzrost liczby dzieci w szkołach pod-
stawowych i przedszkolach. W roku 
szkolnym 2009/2010 do wolskich 
szkół podstawowych uczęszczało 4592 
uczniów, w roku szkolnym 2015/2016 
ta liczba zwiększyła się do 5956 
uczniów. Z kolei, w przedszkolach 
dane te przedstawiały się następująco: 
rok szkolny 2009/2010 – 2867 dzieci, 
rok szkolny 2015/2016 – 3002 dzieci. 
Ten trend się utrzyma. – Od 1 wrze-
śnia 2017 r. będziemy mieli obowiązek 
zapewnienia miejsca w przedszkolach 
wszystkim chętnym dzieciom w wie-
ku 3-6 lat. W dzielnicy Wola w 2017 
r. takie prawo będzie przysługiwało 
blisko 5500 dzieciom, zameldowanym 
na terenie naszej dzielnicy – mówi Gra-
żyna Orzechowska-Mikulska, zastępca 
burmistrza Woli. Aby zapewnić miejsca 
dla wszystkich dzieci w przedszkolach 

w przyszłym roku, wolski urząd będzie 
również rozpisywał konkurs dla placó-
wek niepublicznych.

Na Woli

Okrojona 
rada

Na początku obrad wrześniowej 
sesji rada Woli poruszona niedawną 
nagłą śmiercią radnego PiS Michała 
Serzyckiego minutą ciszy uczciła pa-
mięć kolegi.

Ten 45-letni samorządowiec i spo-
łecznik od lat związany był z Wolą, 
gdzie w latach 2002-2006 pełnił funk-
cję wiceburmistrza dzielnicy. W po-
przedniej kadencji 2010-2014 był rad-
nym rady Warszawy, a w obecnej wol-
skim radnym.

Po śmierci M. Serzyckiego rada 
Woli pracuje w okrojonym 24-oso-
bowym składzie. Czeka na nowego 
radnego wskazanego przez komisję 
wyborczą.

(PON)
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Sobotnie potańcówki

Gwiazdy na Bemowie

Na Woli

Rozbudowa przedszkola przy Wolskiej
W ciągu dwóch najbliższych lat Wola chce rozbudować Przedszkole nr 74. Powstanie zupełnie nowy 
budynek wybudowany w technologii modułowej. Dzięki temu Wola zyska nawet 200 nowych miejsc 
dla przedszkolaków. Inwestycja będzie kosztowała 8 mln zł.

Laboratorium ITA – TEST S.C. oferuje badania wody pitnej 
według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 wraz z późn. zm.). 

Oferujemy analizy mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia, wchodzące w zakres 
monitoringu kontrolnego i przeglądowego. W ramach kompleksowej obsługi klienta w zakresie badań wody, pobieramy 
próbki oraz transportujemy je do Laboratorium. Oprócz akredytacji PCA (AB1478) posiadamy zatwierdzenie badań wody  
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność naszych badań.

www.itatest.pl     Itatest@itatest.pl     22 837 28 20     22 877 36 00

Kupię tanio 
uzbrojoną działkę budowlaną 

800 – 1000 m kw. 
(może być z domem do rozbiórki lub remontu)

w Warszawskim Powiecie Zachodnim 
(okolice Ożarowa, Ołtarzewa, Błonia, 

Babic, Izabelina lub Puszczy Kampinoskiej)
z dobrym dojazdem do Warszawy, 
chętnie częściowo zadrzewioną. 

Telefon 513 352 334

NASZA REDAKCJA
poszukuje do pracy:

3 dziennikarzy   
3 handlowców   
3 kolporterów   

Zgłoszenia: 
rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Masz za Mało pieniędzy? 
Brakuje do pierwszego?

jeśli chcesz dorobić 
do pensji lub emerytury, 
zapraszam do wspólnego 

biznesu 
zadzwoń pod numer 

503 197 584
spotkamy się i porozmawiamy



Na powakacyjnej sesji rada Bemo-
wa w oparciu o nowe informacje i prze-
myślenia przyjęła kolejne, dalej idące 
stanowisko w sprawie budowy II linii 
metra w swej dzielnicy. Stanowi ono 
rozszerzenie i dopełnienie poprzednie-
go lipcowego.

Raz jeszcze rada powtarza 
w nim, że wszystkie decyzje władz 
miasta dotyczące całego odcinka metra 
na Bemowie powinny być podejmowa-
ne w oparciu wyłącznie o przesłanki 
merytoryczne, a nie polityczne racje 
przy wyborze lokalizacji stacji, mając 
na względzie wygodną dostępność dla 
użytkowników i rachunek ekonomicz-
ny. A także, jak dodano, uwzględniać 
skuteczną troskę o ochronę środowiska, 
w tym zwłaszcza intensywne działania 
na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza i natężenia hałasu.

Władze Bemowa zdecydowanie 
odrzucają koncepcję lokalizacji usytu-
owania wyjść/wejść do stacji Powstań-
ców Śląskich tylko na południowo-
wschodnim narożniku skrzyżowania 
ul. Górczewskiej i Powstańców Ślą-
skich. Przypominają, że miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Jelonki część I rejon ul. Gór-
czewskiej nie tylko ustala korytarz 
dla przebiegu metra, ale i wskazuje 
orientacyjny rejon lokalizacji stacji Po-
wstańców Śląskich oraz rejony wejść/
wyjść z/do stacji na każdym naroż-
niku skrzyżowania. Za nieprawdziwe 
uznano więc konieczność usytuowa-
nia stacji metra po wschodniej stronie 
skrzyżowania ze względu na kolizję 
z komorą kolektora ściekowego pod 
skrzyżowaniem, gdyż z graficznego 
załącznika planu wynika, że zlokali-
zowany jest na północno–zachodnim 
narożniku.

Zamiast stacji „Lazurowa” pro-
jektowanej w znacznej odległości 
od skrzyżowania ulic Górczewska/
Lazurowa w rejonie ul. Klemensie-
wicza za bardziej racjonalne rozwią-
zanie, zgodne z wcześniej przyjętymi 
ustaleniami w obowiązującym „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego m. st. 
Warszawy” uznano usytuowanie jej jak 
najbliżej skrzyżowania Górczewska/
Lazurowa, pod obecną pętlą autobuso-
wo-tramwajową. Nad stacją tą można 
byłoby zostawić samochód na wielo-
poziomowym parkingu P+R i przesiąść 

się do metra podobnie jak na stacji 
Młociny.

Jak przypomniano skrzyżowanie 
Górczewska/Lazurowa jest ważnym 
węzłem komunikacyjnym i punktem 
przesiadkowym Bemowa. Korzystają 
z niego nie tylko mieszkańcy północ-
nych i południowych obszarów Bemo-
wa, ale także okolicznych graniczących 
z Warszawą gmin: Babice, Lipków, 
Borzęcin, Leszno, wjeżdżający do sto-
licy drogą wojewódzką 580 samocho-
dami osobowymi lub autobusami linii 
podmiejskich np. 719, aby przesiąść 
się na pętli autobusowo-tramwajowej 
w kierunku Woli, centrum czy Pragi.

Idąc dalej rada Bemowa zwróciła 
też uwagę na kolejną stację metra Po-
łczyńska, która wymaga analizy pod 
względem funkcjonalności. Powinna 
bowiem stać się elementem ważnego 
węzła komunikacyjnego, który mocno 
splecie metro z trzema dużymi po-
tokami samochodów – głównie pry-
watnych, osobowych, autobusów linii 
podmiejskich i autokarów turystycz-
nych. Napływają one w ten rejon au-
tostradą A-2, drogą ekspresową S-8, 
drogą krajową 92 i wojewódzką 580 
głównie z kierunku Poznania, Socha-
czewa, Błonia i Ożarowa i kierują się 
dalej na Wolę, do centrum i na Pragę.

Mając na względzie powyższe rada 
uważa, że planowany przy stacji Po-
łczyńska parking P+R powinien umoż-
liwić parkowanie samochodów osobo-
wych i autokarów turystycznych.

Jak podkreślono w przyjętym sta-
nowisku – metro to jeden z elemen-
tów transportu publicznego z założenia 
przyjaznego dla środowiska, umożli-

wiający mieszkańcom szybki dojazd 
i powrót z pracy w godzinach szczytu. 
Jego budowa wraz z niezbędną, prze-
myślaną infrastrukturą towarzyszącą 
(dogodne przesiadki, dostępne parkin-
gi) powinna być nie tylko atrakcyjną 
możliwością wyboru w ruchu komuni-
kacyjnym, ale także widocznym czyn-
nikiem ochrony środowiska. W rezulta-
cie doprowadzić to może do zmniejsze-
nia liczby samochodów wjeżdżających 
do miasta od zachodu, zmniejszenie 
zatłoczenia ulic, do łatwiejszego par-
kowania, obniżenia poziomu spalin 
i zapylenia w mieście (zmniejszenia 
smogu) oraz do obniżenia poziomu ha-
łasu. To także przynieść może poprawę 
jakości życia i bezpieczeństwa miesz-
kańców.

W związku z tym rada Bemo-
wa w imieniu setek tysięcy przy-
szłych użytkowników metra oczeku-
je od władz Warszawy opracowania 
i wdrożenia racjonalnych rozwiązań 
zarówno w zakresie lokalizacji stacji 
metra Powstańców Śląskich (w tym 
wejść na stację), lokalizacji i funkcjo-
nalności stacji Lazurowa jak i poprawy 
w zakresie rozwiązań funkcjonalnych 
dla stacji Połczyńska i Chrzanów.

Rada Bemowa jako odpowiedzialny 
gospodarz dzielnicy zgodnie z oczeki-
waniami i potrzebami obecnych i przy-
szłych mieszkańców zapowiedziała, że 
w dalszym ciągu będzie pilnie śledzić 
przygotowania inwestycji dotyczącej 
budowy metra, tak ważnej dla obsługi 
komunikacyjnej Bemowa i zajmowa-
ła stanowiska na każdym etapie tego 
procesu. 

 (PON)
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Na Bemowie

Nie spuszczają oka z metra
Stowarzyszenie Masław zaprasza 

na kolejne spacery w ramach szóstej edy-
cji Po Woli do woli. Tematem tego se-
zonu jest Wola wielowyznaniowa – mo-
zaika przenikających się kultur i wyznań 
w zachodniej części Warszawy. Spacery 
pozwolą na zwrócenie uwagi na cha-
rakterystyczne dziedzictwo sepulkralne. 
Na Woli, jak w żadnej innej dzielnicy, 
mieści się aż 11 cmentarzy. Spacery, two-
rząc logiczną całość – tak ze względów 
topograficznych, jak i historycznych – 
dobitnie ukażą te tradycje wielowyzna-
niowości. Budowa obiektów sakralnych 
na Woli jest związana z jej rozwojem 
i zwiększaniem liczby ludności w drugiej 
połowie XIX wieku. W tej dzielnicy, 
jak i w całej Warszawie, mieszkało wte-
dy wielu przedstawicieli różnych religii: 
chrześcijan (katolików, ewangelików, 
prawosławnych), wyznawców judaizmu, 
muzułmanów, oraz narodowości z nimi 

związanych. W krajobrazie odnajdzie-
my kościoły katolickie, ale również 
inne świątynie. Przed II wojną światową 
na Woli funkcjonowały liczne żydowskie 
domy modlitwy, pod koniec XX wieku 
zaś powstał tu buddyjski ośrodek me-
dytacyjny. Zapraszamy jeszcze na dwa 
spacery.

Spacer 16: Cmentarz Powązkowski. 
Szlakiem najpiękniejszych nagrobków.

• 24.09.16. (sob.), godz. 12. Zbiórka: 
przed bramą św. Honoraty. Prowadzenie: 
Michał Szymański

• 24.09.16. (sob.), godz. 12. Zbiórka: 
przed bramą św. Honoraty. Prowadzenie: 
Michał Szymański

Spacer 17: Ulrychów wielowyznanio-
wy. Cmentarze prawosławny i karaimski.

• 08.10.16. (sob.), godz. 12. Zbiórka: 
przed bramą cmentarza prawosławnego, 
ul. Wolska 138/140. Prowadzenie: Wło-
dzimierz Maj

Zaproszenie na spacery

Po Woli do woli

Burzliwym tematem, który 
w znacznej mierze zdominował obrady 
ostatniej sesji rady Bemowa, był spór 
o parking przy ul. Obrońców Tobruku 
11 przy Bemowskim Ośrodku Piłki 
Nożnej. Dyrektor OSiR poinformo-
wał mieszkańców okolicznych osiedli 
od blisko 8 lat korzystających z ośrod-
ka, że wkrótce będzie on nieczynny 
do odwołania. Uzasadniał to potrzebą 
modernizacji BOPN oraz terenów przy-
należnych, w tym parkingu. W związku 

z tym prosił o usunięcie i nie parkowa-
nie samochodów, zapowiadając, że te 
pozostające na terenie parkingu będą 
odholowywane na koszt właściciela. 
Pozbawieni parkingu mieszkańcy osie-
dla Olszyny II zwrócili się o pomoc 
do władz dzielnicy. Liczą na to, że 
po konsultacjach umożliwi im się dal-
sze korzystanie choć z części odnowio-
nego parkingu.

(PON)

Na Bemowie

Sprawa parkingu
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 – Świętując dziś z Państwem roz-
strzygnięcie 33. edycji konkursu, pra-
gnę przede wszystkim wyrazić mój naj-
większy podziw i szacunek dla zaan-
gażowania i inwencji wszystkich tych, 
którzy czynią nasze miasto miejscem 
atrakcyjnym i przyjaznym. Wszystkim, 
biorącym udział w konkursie oraz pra-
cującym z tak znakomitymi wynikami 
nad jego organizacją, pragnę złożyć 
gratulacje oraz życzenia, by ich entu-
zjazm w tworzeniu Warszawy piękną 
w kwiatach i zieleni nigdy nie wygasał. 
– mówił Jarosław Jóźwiak, zastępca 
prezydenta m.st. Warszawy.

Jury nagrody prezydenckiej przy-
znało swoje wyróżnienia w trzech kate-
goriach: CZŁOWIEK, SĄSIEDZI oraz 
FIRMA/INSTYTUCJA, oraz specjalną 
Nagrodę im. Stefana Starzyńskiego 
za działania w szczególny sposób pro-
pagujące ideę konkursu.

A oto laureaci:
W kategorii CZŁOWIEK, przy-

znawanej za roślinność, którą można 
uprawiać indywidualnie na balkonie, 
parapecie, czy w ogródku przydomo-
wym: I miejsce zdobył Zygmunt Ga-
siuk (Żoliborz), II miejsce – Krystyna 
Lenartowicz (Żoliborz) a III – Teresa 
Jasińska (Praga Północ).

W kategorii SĄSIEDZI, przyzna-
wanej oddolnym inicjatywom sąsiedz-
kim i społecznym – za umiejętność 
komunikowania się i organizowa-
nia wśród sąsiadów: I miejsce zdo-
był ogród społecznościowy „Ogród 

na Paca” (Praga-Południe), II miejsce – 
Katarzyna Romańczuk (Śródmieście), 
III miejsce – ogród społecznościowy 
„Fort Bema” (Bemowo).

W kategorii FIRMA/INSTYTU-
CJA, za pasję właścicieli firm prywat-
nych, instytucji, spółdzielni i wspólnot, 
które wychodzą poza podstawowe roz-
wiązania estetyczne: I miejsce otrzyma-
ła restauracja „Pasta” (Praga-Południe), 
II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa 
„Dzieci Warszawy 25A i 25B” z Ursusa 
a III – Wspólnota Mieszkaniowa „Pod 
Koroną Alei Rzeczypospolitej 12” (Wi-
lanów).

Nagrodę im. Stefana Starzyńskie-
go otrzymała Spółdzielnia Budowlano-
Mieszkaniowa „Nowy Świat” (Śród-
mieście).

Swoje nagrody przyznało także 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. 
Komisja Zarządu Głównego TPW 
wybrała najpiękniejsze Balkony, log-
gie i okna, Ogródki przydomowe, 
Budynki i tereny ogólnodostępne, 
Inne formy zieleni miejskiej, Osiedla 
mieszkaniowe. Komisja przyznała też 
dwa wyróżnienia dodatkowe: Mister 
Kwiatów i Nagrodę Specjalną War-
szawską.

Nagrody TPW otrzymali: w kate-
gorii Balkony, loggie i okna: Małgo-
rzata i Włodzimierz Budniccy (Praga-
Południe), Anna Lewczuk (Praga-Pół-
noc) i Adam Szewczyk z Mokotowa.

Najpiękniejsze Ogródki przydo-
mowe stworzyli: Małgorzata Traczyk 
(Mokotów), Edward Grygo (Praga-Pół-
noc) i Joanna Staszewska z Ursusa.

W konkursie – Budynki i tereny 
ogólnodostępne zwyciężyli: Zespół 
Szkół Specjalnych nr 91 (Praga-Połu-
dnie), Przedszkole nr 18 (Targówek) 
i Centrum Pomocy Społecznej im. 
A. Tymowskiego ze Śródmieścia.

Inne formy zieleni miejskiej – 
tu najlepsi byli: Monika Chmielewska 
(Praga-Południe), restauracja Amigos 
(Praga-Południe) i restauracja Błękitny 
Zakątek (Ursynów).

Najładniejsze Osiedla mieszkanio-
we stworzyły: Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Przyczółek Grochowski” (Pra-
ga-Południe), Spółdzielnia Budowlano-
Mieszkaniowa Pracowników Kultury 
(Praga-Południe) i Wspólnota Mieszka-
niowa „Zielony Nugat III” z Ursynowa.

Mister-em Kwiatów zostali:Uni-
wersytet Warszawski, Biblioteka Uni-
wersytetu Warszawskiego (Śródmie-
ście) i indywidualnie – Marianna Grala 
(Włochy) i Henryk Myśliwiec z Ursu-
sa. Nagrodę Specjalną Warszawską 
otrzymał – Zarząd Oczyszczania Mia-
sta, Urząd Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy (Ursus) oraz Jadwiga Kamińska 
i Ewa Celińska (Ursus).

Magazyn „Zwykłe Życie” wyróżnił 
ogród społecznościowy Miejsca Ak-
tywności Społecznej „3 pokoje z kuch-
nią” (Białołęka).

Nagrody wręczone zostały naj-
lepszym spośród dwustu trzydziestu 
zgłoszeń, nadesłanych ze wszystkich 
dzielnic Warszawy. Galę konkursu 
w Nowym Teatrze prowadziła Joanna 
Drozda – aktorka filmowa i teatralna. 
O oprawę artystyczną zadbała War-
szawska Orkiestra Sentymentalna.

Od 28 sierpnia można obejrzeć 
wystawę zdjęć nagrodzonych obiek-
tów. Fotografie, wykonane przez Grze-
gorza Broniatowskiego, eksponowane 
są, do końca października 2016 r., 
na ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego 
UW przy Alejach Ujazdowskich 4.

Aplikacja Moja Komenda umożli-
wia wyszukanie każdego dzielnicowe-
go w Polsce. Aby to zrobić wystarczy 
wpisać np. adres zamieszkania, a apli-
kacja odnajdzie funkcjonariusza, który 
dba o nasz rejon zamieszkania oraz 
pokaże, w której jednostce on pracu-
je. Dzielnicowych możemy wyszukać 
także po ich imieniu lub nazwisku. 
Aby połączyć się z funkcjonariuszem 
wystarczy jedno kliknięcie. Wyszuki-
warka dzielnicowych działa w trybie 
offline. Użytkownik nie musi mieć do-
stępu do Internetu, aby odnaleźć swoje-
go dzielnicowego.

Aplikacja Moja komenda zawiera 
także bazę teleadresową wszystkich 
komend i komisariatów w Polsce. 
Dodano do niej dodatkowe jednostki, 

m.in. rewiry dzielnicowych oraz poste-
runki. Aplikacja została wyposażona 
w dwa tryby wyszukiwania informacji. 
Po włączeniu usług lokalizacyjnych 
w telefonie sama odnajdzie najbliższe 
policyjne obiekty. Po przejściu w tryb 
online wystarczy jedno kliknięcie, 
by wskazała trasę do najbliższej ko-
mendy lub komisariatu. Równie spraw-
nie połączy nas z dyżurnymi policjan-
tami z wybranej jednostki. Dodatkowo 
Moja komenda umożliwia wyszukanie 
po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie 
pocztowym.

Moja Komenda jest dostępna na te-
lefony z Android. Wersja na iOS zo-
stanie opublikowana w ciągu kilku 
najbliższych dni. Usługa jest bezpłatna.

Od 16 września na pl. Powstań-
ców Warszawy powrócił Targ Rybny. 
W każdy piątek w godz. 11–19 chętni 
mogą zakupić tam ryby i owoce mo-
rza, przetwory i rybne przysmaki oraz 
rzadko spotykane gatunki ryb. W tym 
roku Targ Rybny wystartował także 

z programem edukacyjnym „Bohater 
miesiąca”. Goście targu w każdym mie-
siącu od września do maja będą mogli 
dowiedzieć się więcej o tym, jak roz-
sądnie wybierać ryby i owoce morza 
na swój talerz.

Warszawa w kwiatach
28 sierpnia w Nowym Teatrze odbyła się gala finałowa 33. Konkursu 
Warszawa w kwiatach i zieleni. Nagrody przyznali organizatorzy 
konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy.

Kontakt z policją na wyciągnięcie ręki

Moja Komenda

Powrót Targu Rybnego 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło 
nową wersję aplikacji mobilnej Moja Komenda, dzięki której odnaj-
dziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszka-
nia. Aplikacja zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend 
i komisariatów w Polsce. Jest dostępna na telefony z Android. Wersja 
na iOS zostanie opublikowana w ciągu kilku najbliższych dni. Usłu-
ga jest bezpłatna, a użytkownik nie musi mieć dostępu do internetu, 
aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 
o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami i ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy wprowadziła 
wiele istotnych zmian w procesie re-
prywatyzacji. Miasto nie będzie już 
zwracało nieruchomości wykorzysty-
wanych i przeznaczonych na cele 
publiczne – szkół, przedszkoli, do-
mów opieki, placówek wychowaw-
czo-opiekuńczych, instytucji kultury, 
szkół wyższych, obiektów ochrony 
zdrowia, placów, promenad, parków 

oraz obiektów i urządzeń transportu 
publicznego.

– Nowe przepisy pozwoliły nam 
na wydanie decyzji odmownych. Dziś 
podpisaliśmy pierwszą z nich, doty-
czącą roszczeń do boiska IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mic-
kiewicza przy ul. Saskiej 59. A w naj-
bliższych dniach wydamy kolejne, 
dzięki czemu od roszczeń zwrotowych 
w stolicy zostanie zwolnionych po-
nad 150 nieruchomości – mówi Wi-

told Pahl, wiceprezydent Warszawy 
odpowiadający za sprawy związane 
z reprywatyzacją.

Miasto nie będzie również zwra-
cało nieruchomości, na których 
zabudowę, odbudowę czy remont 
wydatkowano znaczne środki pu-
bliczne – np. budynków wybudo-
wanych w całości na gruntach ob-
jętych roszczeniem, gdzie wartość 
nakładów przewyższyła wartość 
zajętego gruntu, czy budynków od-
budowanych w całości lub znacznej 
części ze środków publicznych. Bę-
dzie mogło również wydać decyzję 
o odmowie ustanowienia prawa użyt-
kowania wieczystego w przypadku 
realizacji przez podmioty publiczno-
prawne celów publicznych, zbycia 
gruntu na rzecz osób trzecich, czy 
niemożności podziału nieruchomości 
ze względu na istniejący ład prze-
strzenny. W tym ostatnim przypadku 
nie będą zwracane podwórka, prze-
strzenie wewnątrzosiedlowe oraz te-
reny zielone.

Nowe przepisy pozwalają również 
na umorzenie tzw. spraw uśpionych, 
które toczyły się formalnie od lat 

powojennych – gdzie wnioskodawcy 
od czasu złożenia wniosku nie kon-
taktowali się w żaden sposób z or-
ganem prowadzącym postępowanie. 
Pozwoli to wreszcie na uregulowanie 
stanu prawnego ponad 2 tys. nieru-
chomości, przeprowadzenie koniecz-
nych remontów i ochronę lokatorów 
przed zakusami nabywców roszczeń.

Mała ustawa reprywatyzacyjna 
wprowadziła także zapisy obligujące 
sądy do bardziej wnikliwej analizy 

wniosków dotyczących ustanawia-
nia kuratorów. Teraz nie będzie już 
można ich ustanawiać wobec osób, 
których miejsca pobytu nie sposób 
ustalić, lub istnieją przesłanki, że 
od dawna nie żyją. 

Ponadto wszelkie umowy do-
tyczące sprzedaży praw i roszczeń 
zwrotowych trzeba będzie dokony-
wać bezpośrednio u notariusza a mia-
sto zyska możliwość ich pierwokupu, 
jeśli dotyczą gruntów miejskich.

Mała ustawa reprywatyzacyjna

Szkoły i przedszkola pozostaną w zasobach miasta
W sobotę, 17 września, weszła w życie tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna. Miasto może wreszcie zakończyć postępowania dotyczące tzw. śpiochów i nie będzie 
już zwracało nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne. W poniedziałek 19 września podpisano pierwszą decyzję w tej sprawie.
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„Miasto Szkła” to nie potoczna, 
lecz oficjalna nazwa nadana Krosnu 
2 czerwca 2012 roku wraz z otwarciem 
w nim Centrum Dziedzictwa Szkła. 
Pierwszego w Polsce obiektu turystycz-
no-kulturalnego, który w sposób inte-

raktywny przedstawia hutnictwo szkła 
i twórczość w tym tworzywie. W ten 
sposób dołączyło ono do idei i rodziny 
Miast Szkła – Glass Cities, do której 
należą m.in. wenecka wyspa Murano, 
hiszpańskie Toledo i niemiecki Zwie-
sel. Utrwalając znaczenie szkła dla jego 
gospodarki, mieszkańców oraz współ-
czesnej turystyki.

Piękne tradycje
To niespełna 50-tysięczne miasto 

na Podkarpaciu, o kilkuwiekowej bo-
gatej historii, nazywane w przeszłości 
Małym Krakowem – po łacinie Parva 
Cracovia, niegdyś słynęło z dobrego 
średniowiecznego rzemiosła, zwłasz-
cza tkactwa płócien i wyrobu barcha-
nów oraz handlu winem z pobliskimi 
Węgrami. Później, w połowie wie-
ku XIX, stało się kolebką polskiego 
i światowego (!) przemysłu naftowego. 
To przecież w pobliskiej Bóbrce po-
wstała pierwsza na świecie kopalnia 
wydobywająca ropę naftową, nazywa-
ną wówczas olejem skalnym. W sa-
mym Krośnie zaś, w 1856 r., również 
pierwsza na naszym globie, spółka po-
szukiwania i wydobywania ropy.

Działał też wynalazca lampy naf-
towej Ignacy Łukasiewicz, aptekarz 
który odegrał pionierską rolę w desty-
lacji ropy. Co na kilka dziesięcioleci, 
aż do czasu wykorzystywania w tym 
celu gazu, a później epoki elektrycz-

ności, zmieniło sposób oświetlania 
domów, fabryk i ulic. Od roku 1923 
natomiast, gdy w Krośnie rozpoczęto 
budowę pierwszej w mieście huty szkła 
użytkowego i gospodarczego, która już 
w styczniu następnego roku dostarczyła 

na rynek pierwsze, wykonywane ręcz-
nie wyroby, zaczęła się tu epoka tego 
tworzywa i jego produkcji o znaczeniu 
nie tylko krajowym.

Już w 1513 roku
Przy czym tradycje wytwarzania 

szkła i wyrobów z niego w mieście 
położonym w widłach Wisłoka i Lu-
batówki, były wówczas już o ponad 
4 wieki starsze! Rzemiosło szklane ist-
niało tu bowiem co najmniej na począt-
ku XVI wieku. Księgi miejskie po raz 
pierwszy rzemieślników tego fachu – 
Wilgę i Maroskoleta wymieniły w roku 
1513. Przypomnę, że bardzo twarde 
szkliwo szklane powstaje w sposób 
naturalny w trakcie erupcji wulkanów. 
Jako obsydian wykorzystywane było 
do produkcji narzędzi już przez ludzi 
epoki paleolitu, czyli około 2 mln lat 
temu. Współcześnie zaś służy do wy-
twarzania przez artystów pamiątek dla 
turystów.

Dawnych wspomnień czar…
Z wykopalisk wiadomo, że wyroby 

ze szkła powstawały już w Mezopo-
tamii i starożytnym Egipcie. W Euro-
pie wytwarzali je m.in. Wenecjanie, 
ale także inne nacje, także w odle-
głych od tego nadadriatyckiego mia-
sta miejscach. M.in. w Krośnie. Szkło 
– przypomnę – powstaje w procesie 
topienia w wysokiej temperaturze pia-

sku kwarcowego z dodatkiem innych 
składników, głównie węglanów: sodu 
i wapnia. Tu nad Wisłokiem, dzięki 
hutnikom szkła, których warunki pracy 
i płace przyciągnęły do nowej huty 
z innych miejscowości kraju a nawet 
zagranicy, szybko uzyskano wysoką 
jakość ręcznie formowanych i dekoro-
wanych wyrobów.

Znalazły one najwyższe uznanie – 
Złoty medal na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu w 1929 r. – już 
w piątym roku produkcji! Niemiec-
cy okupanci wykorzystywali podczas 
wojny tutejsze szkło na swoje potrzeby. 
A wycofując się we wrześniu 1944 r. 
wywieźli co się dało i zakład zrujnowa-
li. Został on jednak szybko odbudowa-
ny, produkcję wznowił już w styczniu 
1945 r. Później w Krośnie powstawały 
kolejne zakłady. Huta Szkła Technicz-
nego „Polanka” stopniowo automaty-
zowana i inne, m.in. Zakład Włókna 
Szklanego. W szczytowym okresie roz-
woju Krośnieńskie Huty Szkła zatrud-
niały blisko 7 tys. pracowników.

Centrum Dziedzictwa Szkła
Były największym przedsiębior-

stwem tej branży w kraju i jednym 
z największych w Europie. Działała 
przy nim szkoła zasadnicza i technikum 
szklarskie. A dzięki wysokiej jakości 
wyrobów i nowoczesnemu wzornic-
twu, krośnieńskie szkło miało wysoką 
markę na rynku krajowym i międzyna-
rodowym. To już częściowo przeszłość, 
bo przemiany ustrojowe okazały się dla 
KHS zabójcze. Znalazły się one w sta-
nie upadłości, co nie oznacza, że cał-
kowicie zaprzestano produkcji. Rów-
nocześnie zaczęły powstawać, i trwa 
to nadal, małe huty, studia i warsztaty 
produkcji szkła zarówno użytkowego 
jak i dekoracyjnego. Wszystkiego tego 
dowiedziałem się z lektury krośnień-
skich wydawnictw Centrum Dziedzic-
twa Szkła dofinansowanych, podobnie 
jak realizacja jego projektu, z fundu-
szy Unii Europejskiej. Chociaż z ich 
mniejszościowym udziałem: około 
9,2 mln zł, w 23,7 mln zł jego ogól-
nej wartości. Okazały się to pieniądze 
świetnie zainwestowane, o czym może 
przekonać się każdy zwiedzający tę 
placówkę. Na krośnieńskiej Starówce, 
dosłownie kilkadziesiąt kroków od za-
bytkowego rynku, wzniesiono, a ściślej 
wbudowano w skarpę, czterokondy-
gnacyjny budynek.

Każdy może 
formować szkło

Zwiedzający mogą nie tylko ob-
serwować pracę hutników szkła, ale 
również, pod ich opieką, próbować 

naśladować. Co prawda już samo wy-
dmuchanie, nawet nieforemnych szkla-
nych baniek z płynnego surowca o tej 
temperaturze, jest trudną sztuką. Ale 
możliwość uczestniczenia w procesie 
tworzenia wyrobów szklanych, roz-
mów z hutnikami, dotykania narzędzi 
itp., jest wielką atrakcją.

A także oglądanie, jak z wielo-
barwnych szklanych prętów powstają 
przy pomocy palników gazowych oraz 
dzięki umiejętnościom rzemieślników, 
niewielkie wyroby sprzedawane póź-
niej w sklepie z pamiątkami: żabki, 
ryby i inne zwierzątka itp. Szalenie in-
teresujące są również różnorodne, go-
towe wyroby szklane z hut działających 
w regionie, wystawione na wyższych 
piętrach.

Można tu oglądać niezliczone na-
czynia szklane oraz egzemplarze szkła 
użytkowego, a także artystycznego. Jak 
również często zmieniane ekspozycje 
czasowe. Bywają one historyczne, 
ze zbiorów muzealnych i warsztatów 
artystów, ale również takie, na których 
poszczególne eksponaty można kupić. 
Część ekspozycji znajduje się w tzw. 
piwnicach przedprożnych pod przeciw-
ległą, zachodnią pierzeją rynku. Jest 
to siedem piwnic w amfiladzie, w któ-
rych kolejno znajdują się ekspozycje 
tematyczne.

Piękno szkła
Jest tu sala z makietą gazowego 

pieca hutniczego oraz eksponatami 
związanymi z produkcją szklarską, jak 
formy, prasa szklarska itp. W innej, 

atrakcyjnej ekspozycji, można obej-
rzeć „Światowe marki”: szkło użytko-
we i artystyczne wytwarzane w miej-
scowych hutach dla najsłynniejszych 
światowych producentów szkła. Dwie 
ostatnie piwnice poświęcono na pre-
zentację wyłącznie dzieł artystycznych, 

wykonanych przez najwybitniejszych 
twórców.

To w zasadzie koniec programu 
zwiedzania CDS. Ale nie możliwości 
poznawania wyrobów szklanych w in-
nych miejscach Krosna. Najbogatszą 
w Europie kolekcję lamp naftowych, 
oczywiście ze szklanymi kloszami, po-
siada bowiem tutejsze Muzeum Pod-
karpacie. A oprócz niej ekspozycję 
„Szkło Podkarpackie”. Sporo cieka-
wych eksponatów szklanych i szklane-
go dziedzictwa regionu obejrzeć można 
w Muzeum Rzemiosła. Ale aby je móc 
podziwiać, nie zawsze trzeba wchodzić 
do muzeów. W kilku częściach mia-
sta stoją bowiem, pod gołym niebem, 
szklane instalacje przestrzenne. Kro-

sno robi bowiem wiele, aby potwier-
dzić, że naprawdę jest Miastem Szkła. 
To tworzywo stało się jego wizytówką 
oraz, trzeba przyznać, bardzo udanym 
i silnym, magnesem przyciągającym 
tu turystów.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wedrówki z Naszą Gazetą

Krosno: Miasto Szkła

Anna German to fenomen pol-
skiej piosenki, przeszło trzydzieści lat 
po jej śmierci ta muzyka jest wciąż 
słuchana, wciąż fascynuje i to nie tyl-
ko w Polsce. W Rosji jest chyba na-
wet bardziej popularna niż w Polsce 
i dotyczy to chyba nie tylko Rosji, 
ale i innych krajów dawnego Związku 
Radzieckiego. W Polsce przez moment 
odrobinę zapomniana, ale udało się jej 
pamięć ponownie ożywić. Dlatego ten 
festiwal jest potrzebny. Na tle innych 
przedsięwzięć wyróżnia go to, że nie 
tylko w nazwie jest międzynarodowy. 
Zgodnie z założeniami ma się odbywać 
na przemian w Warszawie i Moskwie, 
stolicach krajów, gdzie Anna German 
była (i jest!) najpopularniejsza. Pierw-
sza edycja odbyła się w Warszawie, 

druga, która była wielkim sukcesem, 
w Moskwie, a w tym roku festiwal wra-
ca znów do Warszawy. Organizatorzy 
liczą, że będzie on równie udany, jak 
zeszłoroczny i jesteśmy przekonani, że 
tak właśnie się stanie.

Teraz przed nami eliminacje. Mło-
dzi wykonawcy w wieku od 18 do 28 
lat, dla których może być to pierwszy 
krok do wielkiej kariery, mogą zgłaszać 
się jeszcze do 26 września. Eliminacje 
odbędą się 29 września w Rosyjskim 
Ośrodku Nauki i Kultury. Należy przy-
gotować dwie piosenki z repertuaru 
Anny German, które, co jest uwagą 
raczej dla uczestników spoza Polski, 
można wykonać zarówno po polsku, 
jak i po rosyjsku. Można wystąpić 
z własnym zespołem, ale oceniany bę-

dzie tylko wokalista. Na stronie festi-
walu chętni do wzięcia w nim udziału 
znajdą nieskomplikowany formularz, 
który wypełnia się online. Link do nie-
go podajemy poniżej, może uda nam 
się kogoś zachęcić do wzięcia w nim 
udziału: www.festiwalpiosenki.pl/ for-
mularz zgłoszeniowy.

Finał odbędzie się Teatrze Polskim 
14 listopada. Oprócz uczestników wy-
łonionych podczas naszych krajowych 
eliminacji, wezmą w nim udział młodzi 
wokaliści z Rosji, Białorusi, a nawet 
z Chin. Zapowiada się wielka muzycz-
na uczta dla miłośników Anny German. 
I na co liczymy pewnie najbardziej, 
być może objawi się nowy muzyczny 
talent, może nawet na jej miarę?

Festiwal Anny German
Herbatka z Seniorem na Ma-

riensztacie to inicjatywa skierowana 
do mieszkańców Warszawy, a zwłasz-
cza do Seniorów. Ideą imprezy jest za-
proszenie do spędzania wrześniowych 
niedziel w urokliwej atmosferze Rynku 
Mariensztackiego.

Pragniemy stworzyć miejsce przy-
jazne seniorom, w którym przy herbat-
ce będą mogli porozmawiać, dzielić się 
swoimi doświadczeniami z młodymi 
i przekazać im swoją bezcenną wiedzę.

Będzie to także platforma, na której 
seniorzy inspirować się będą wzajem-
nie do aktywności sportowej, eduka-
cyjnej i kulturalnej, wymieniać się po-
mysłami na spędzanie wolnego czasu 
oraz uzyskają informacje związane 
ze zdrowiem.

Ofertę dla seniorów przedstawią in-
stytucje warszawskie, centra pomocy, 
domy kultury i kluby, biura podróży 
i inne. Na stoiskach ustawionych wo-
kół rynku kupić będzie można świeże 
warzywa i owoce, napić się prawdzi-
wej gorącej czekolady, odnaleźć smaki 
dzieciństwa: chałwy, oscypka, pajdy 
ze smalcem oraz waty cukrowej czy 
prawdziwych lodów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
na Rynek Mariensztatu w niedzielę 
25 września w godzinach 10.00 – 
17.00 do spędzenia czasu wśród uj-
mujących swą historią kamienic war-
szawskiego Mariensztatu. W ramach 
poczęstunku zapraszamy na herbatkę 
z ciasteczkiem.

Herbatka z Seniorem
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Od 26 września do 2 października starsi 
mieszkańcy stolicy będą mogli uczestniczyć 
w ponad 130 wydarzeniach. Wycieczki, wy-
kłady, koncerty, aqua aerobik, gimnastyka 
chińska, czy też bezpłatne badania – to tylko 
część propozycji skierowanych do seniorów.

Warszawa przez tydzień świętuje Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Starszych. W tym 
roku muzea, kina, teatry, biblioteki publiczne, 
ośrodki sportu i rekreacji, podmioty prywatne 
oraz organizacje pozarządowe przygotowały 
dla seniorów z okazji ich święta specjal-
ną ofertę. Przez cały tydzień będzie można 
uczestniczyć w wykładach, warsztatach, pro-
jekcjach filmowych, wycieczkach, przedsta-
wieniach, koncertach i wystawach w kilku-
dziesięciu miejscach w Warszawie. Na część 
wydarzeń obowiązują zapisy.

W trakcie Warszawskiego Tygodnia Se-
niora każdy znajdzie coś dla siebie. Zaintere-
sowani historią Warszawy będą mogli uczest-
niczyć w wycieczkach i spacerach tematycz-
nych z przewodnikiem, m.in. po Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie, poznać czar dawnych 
kawiarni czy Kolejowe Odolany, spacerując 
po terenach dawnej drogi warszawsko-wie-
deńskiej. Będzie można również bezpłatnie 
zwiedzić Centrum Sztuki Współczesnej, Mu-
zeum Warszawskiej Pragi, Bibliotekę Uni-
wersytecką, Centrum Nauki Kopernik, czy 
na co dzień niedostępne Centrum Bezpie-
czeństwa m.st. Warszawy. Kolejna ciekawa 
inicjatywa to Wzorcowe Mieszkanie Seniora 
na Bielanach z możliwościami, jakie oferują 
projektanci i producenci wyposażenia, aby po-
zostać jak najdłużej aktywnym i niezależnym 
w swoim mieszkaniu. Pałac Kultury i Nauki 
w wybrane dni zaprasza na Taras Widokowy 
i wystawę historycznych eksponatów.

Warszawskie kina i teatry uczestniczące 
w Warszawskim Tygodniu Seniora przygoto-

wały specjalną ofertę – tańsze bilety na seanse 
filmowe i przedstawienia teatralne.

Osoby lubiące aktywność fizyczną rów-
nież znajdą coś dla siebie. Ośrodki sportu 
i rekreacji proponują m.in. bezpłatne zajęcia 
z aqua aerobiku, gimnastyki, nordic walking. 
Korzystanie z basenu będzie kosztowało sym-
boliczną złotówkę. A w Muzeum Narodowym 
będzie można uczestniczyć w warsztatach 
qigongu, czyli prozdrowotnej gimnastyki 
chińskiej.

Przez cały tydzień w wybranych miej-
scach będą bezpłatne badania. Każdego dnia 
w innej dzielnicy będzie można spotkać się 
ze specjalistami i sprawdzić poziom tkanki 
tłuszczowej, glukozy oraz zmierzyć ciśnienie, 
zbadać słuch i skonsultować wybór aparatu 
słuchowego.

Warto wybrać się również na wykłady, 
m.in. o żywieniu w chorobach metabolicz-
nych, e-bankowości, bezpieczeństwie w sieci 
oraz na warsztaty językowe, komputerowe, 
decoupage, czy ćwiczenia pamięci.

W czasie Warszawskiego Tygodnia Senio-
ra samotni seniorzy będą mieli szansę znaleźć 
swoją drugą połowę w restauracji AiOLI in-
spired by MINI przy pl. Konstytucji 5, która 
zorganizuje tzw. „szybkie” randki i dancing 
międzypokoleniowy.

Warszawski Tydzień Seniora zakończy się 
2 października tradycyjnie piknikiem w Ogro-
dzie Saskim organizowanym przez Stowarzy-
szenie mali bracia Ubogich. W alejkach parko-
wych instytucje miejskie, firmy i organizacje 
pozarządowe przedstawią swoją ofertę skiero-
waną do seniorów. Oprócz bezpłatnych badań 
i konsultacji, będzie działał plenerowy punkt 
cyfrowego wsparcia seniora, w którym doradcy 
udzielą porad dotyczących obsługi tabletu lub 
smartfonu. Podczas dancingu, do tańca zachę-
cać będzie DJ Vika.

Warszawski Tydzień 
Seniora 2016

To będzie wyjątkowy weekend. Dla 
tysięcy dzieci, którym możemy dać 
w prezencie pyszny obiad i dla wszyst-
kich tych, którzy zdecydują się to zrobić. 
Piątek-sobota 23-24 września to dwa dni 
akcji Podziel się Posiłkiem. W prawie 
3000 sklepach w całej Polsce wolonta-
riusze z uśmiechem przyjmą dary od ku-
pujących. Lista sklepów jest dostępna 
na www.podzielsieposilkiem.pl.

Ogólnopolska zbiórka żywności Po-
dziel się Posiłkiem zorganizowana zo-
stanie w 456 miejscowościach w całej 
Polsce. Celem tej akcji, jak co roku, 
jest wsparcie dzieci i ich rodzin. Zebra-
na żywność trafi najpierw do magazy-
nów banków żywności, gdzie zostanie 
błyskawicznie posortowana, zważo-
na i policzona, a następnie przekazana 
sprawdzonym lokalnym organizacjom, 

które na co dzień zajmują się dożywia-
niem dzieci. – Początek roku szkolnego 
to bardzo trudny okres. Wielu rodziców 
właśnie wtedy staje przed dramatycz-
nym wyborem: kupić przybory do szkoły 
i ubrania na jesień, czy jedzenie dla 
dzieci. Dlatego, co roku organizujemy 
zbiórkę żywności Podziel się Posiłkiem. 
Liczymy na to, że dzięki temu będzie 
można przygotować milion posiłków 
dla dzieci. Zachęcamy do przekazywa-
nia oleju, płatków śniadaniowych, mleka 
UHT oraz przetworów mięsnych, wa-
rzywnych i owocowych, czyli produktów 
z długą datą przydatności do spożycia – 
prosi Marek Borowski, prezes Federacji 
Polskich Banków Żywności.

Życie wielu polskich rodzin jest za-
leżne właśnie od tej akcji. Przez 13 lat, 
w ramach programu Podziel się Posił-
kiem udało się przekazać już ponad 16 
milionów ciepłych posiłków!

Pomóc można również online. Za-
praszamy na charytatywni.allegro.pl. 
Za 5, 10, 15 i 50 zł można kupić potrze-
bującym dzieciom paczkę z jedzeniem. 
Każda paczka to odpowiednio 3, 6, 7 lub 
15 posiłków dla dzieci.

Więcej informacji o programie Po-
dziel się Posiłkiem znajdziesz na: www.
podzielsieposilkiem.pl.

Podziel się posiłkiem
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 MINI-
-informator

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

• POLICJA % 997
Komisariat Warszawa-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 55
Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 4, ul. Chłodna 3   % 22 596 71 60
Jednostka Ratunkowo-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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

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

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, 

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 
WYWÓZ I UTYLIZACJA zbędnych 
przedmiotów, mebli z mieszkań 
i piwnic. Tel. 607 663 330

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

•  ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI 
i inne rzeczy. Tel. 22 663 39 19, 
509 548 582

•  KUPIĘ MONETY, BANKNOTY, 
militaria, znaczki, zegarki, srebra, 
platery, inne starocie. Tel. 502 510 493

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

•  REGULACJA, 
USZCZELNIANIE, NAPRAWA, 
MONTAŻ – okien, rolet, żaluzji. 
Szybko, tanio, solidnie.  
Pro-Sol Plus tel. 509 746 584

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA 
+ składanie mebli. Tel. 503 150 991 

Ogłoszenia 
drobne

Kalendarz imprez
na Bemowie

we wrześniu:
•  24 września (sobota) w godz. 10.00 

– 12.00 i 13.00 – 15.00 – Urząd 
Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców 
Śląskich 70 – Warsztaty Etnograficz-
ne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat 
(z opiekunem) w godz. 10.00 – 12.00; 
dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat 
(z opiekunem) w godz. 13.00 – 15.00.

•  24 września (sobota) w godz. 12.00 
– 17.00 – Teren parafii pw. Mat-
ki Bożej Królowej Aniołów przy 
ul. Ks. B. Makiewicza 1 – Piknik ro-
dzinny „Bemowo z Aniołami”. Wstęp 
wolny

•  24 września (sobota) godz. 19.00 
– Sala widowiskowa Bemowskiego 
Centrum Kultury ul. Górczewska 201 
– Rok Radia Jazz.fm – koncert 3275 
kg Orchestra. Wstęp wolny

•  24 września (sobota) godz. 16.00 
– Wypożyczalnia dla Dzieci i Mło-
dzieży ul. Konarskiego 8 – Przed-
stawienie teatralne dla najmłodszych 
„W zaczarowanym lesie”

•  25 września (niedziela) godz. 11.00 
i 13.00 – Sala widowiskowa Bemow-
skiego Centrum Kultury ul. Górczew-
ska 201 – Teatralny Poranek Bajkowy 
„Teatr Baniek Mydlanych”. Bilety 
12 zł

•  Każda środa w 2016 roku w godz. 
16.00 – 19.00 – Środowiskowy Dom 
Samopomocy ul. Rozłogi 10 – Spo-
tkania klubu popołudniowego „Tę-
czowy Uśmiech” przeznaczone dla 
osób z doświadczeniem choroby psy-
chicznej

•  Do końca września – Urząd Dzielnicy 
Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 
I p. – Bemowska wymiana książek 
„Przynieś przeczytane książki wy-
mień je na inne”

•  Do końca września – Fort Bema od. 
ul. J. Waldorffa w godz. 10.00 – 20.00 
– Bezpłatna wypożyczalnia rowerów 
wodnych WOLA ul. Górczewska 176

tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

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

PEŁNY ZAKRES USŁUG   
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

14

  

 

 
 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

7

9

11

15

16 17 18

21

22

23

19 20

12

14

10

21

4

2

3

13

3 4 5 6

9

19

15

12

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

10

1

5

6

8

17

11

16

14
18

7

13

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) chory pod opieką lekarza, 7) urządzenie, 8) cecha osoby lub rzeczy 
odróżniająca ją spośród innych, 9) sojusznik, 10) bez liku, co niemiara, 12) sza-
leniec, 14) ostre zapalenie migdałków i gardła, 16) śledczy lub domowy, 19) kan-
ciarz, 21) wyznaje nierówność ras, 22) dziecko znalezione, 23) stan najwyższej 
szczęśliwości w buddyzmie.

Pionowo: 1) biblijny utwór poetycki mający charakter modlitwy 2) ładunek statku 
morskiego bądź jego ubezpieczenie, 3) zarodek, 4) ojciec, 5) czapka na… 6) robi 
garnki, 11) Odrodzenie, 13) najeźdźca 15) złudne wrażenie, 17) egzaminacyjna 
na uczelni, 18) zielony przysmak krowy, 20) leczniczy napój z wieloryba.

Horoskop
od 23 września do 5 października 2016 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Wkrótce czeka Cię nawał 
pracy i obowiązków i jeżeli 
nie załatwisz czegoś teraz, 

będziesz musiał to odłożyć na długo. 
Nawet jeśli jesteś zmęczony, nie możesz 
sobie pozwolić na luz. Musisz wytrzy-
mać. Na szczęście bliska Ci osoba nie 
zawiedzie i wesprze Cię w trudnych 
chwilach. Zdrowie w normie. Finanse 
coraz lepsze.

RYBY (19 II – 20 III)
Tym razem los wynagro-
dzi Ci odejście lata. Uda 
Ci się wreszcie zrealizować 

pomysł, który już bardzo długo czeka 
na materializację. A za tym pójdą zna-
czące gratyfikacje finansowe. Wszystko 
to sprawi, ze urosną Ci skrzydła i nawet 
kiepska pogoda nie będzie w stanie 
popsuć Ci humoru. Zdrowie także bez 
zarzutu.

BARAN (21 III – 20 IV)
Uparłeś się na coś i za nic 
nie chcesz odpuścić. Niestety 
nie uda Ci się osiągnąć celu. 

Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej 
dla Ciebie. Pomyśl o planie awaryjnym. 
Czasem warto nadłożyć drogi, żeby omi-
nąć przeszkodę i oszczędzić swoje siły 
i nerwy. Finanse w odpływie, ale nie 
na długo. Na serio zadbaj o swoje zdro-
wie, zwłaszcza o stan nerwów.

BYK (21 IV – 21 V)
Przysłowie mówi: raz 
na wozie, raz pod wozem. 
Powinieneś ciągle sobie po-

wtarzać, że urodziłeś się po to, żeby 
pomnażać pieniądze. Przychodzi Ci 
to przecież dość łatwo, tylko nie mo-
żesz wciąż o tym zapominać i skupiać 
się na przeszkodach zamiast na celu. 
Rozejrzyj się za jakimś współpracow-
nikiem. Zdrowie dobre.

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Jeśli potrzebujesz rady, kie-
ruj się raczej rozsądkiem niż 
emocjami. Chyba, że pra-

gniesz całkowitej zmiany swojego ży-
cia. W sprawach zdrowia powinieneś 
chyba przemyśleć związek pomiędzy 
samopoczuciem a prowadzonym przez 
Ciebie trybem życia. Wnioski nasuwają 
się same. Finanse dość dobre.

RAK (21 VI – 22 VII)
Uda Ci się sfinalizować ja-
kiś projekt, na którym Ci 
bardzo zależy, a już straciłeś 

nadzieję, że to możliwe. Znajdziesz też 
sposób, żeby zadbać o siebie, co niemal 
natychmiast poprawi Ci nastrój. Także 
w uczuciach zaskoczy Cię jakaś miła, 
nieco zakręcona niespodzianka. A w fi-
nansach – znaczna poprawa.

LEW (23 VII – 22 VIII)
Uwagi krytyczne ze stro-
ny otoczenia przyjmujesz 
z trudnością. Zanim ryk-

niesz, zastanów się, czy któreś z nich 
nie są trafne, a odpowiadając na za-
czepki, najpierw pomyśl, dopiero wtedy 
powiedz. Jedno jest pewne – jesteś zbyt 
zaganiany, żeby przewodzić innym. Żeby 
być przywódcą i wizjonerem potrzebne 
są siły. Musisz więc coś zmienić.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Powinnaś zadbać o swój wy-
gląd – może wybierzesz się 
do fryzjera i kosmetyczki – 

a także o zdrowie – sprawdź, czy masz 
aktualne wszystkie badania. Zrezygnuj 
ze znajomości, które przysparzają Ci 
zmartwień. Wymarzona podwyżka bę-
dzie dla Ciebie zaskoczeniem – nie 
spełni Twoich oczekiwań ani jej wyso-
kość, ani termin przyznania.

WAGA (23 IX – 23 X)
Nie załamuj się. Czekają 
Cię co prawda gorsze chwi-
le, ale jak zwykle dasz sobie 

radę. Powinnaś za to ulżyć swoim ner-
wom i skupić się wyłącznie na istotnych 
problemach, a z większą pobłażliwością 
patrzeć na mankamenty ludzi i świata. 
W uczuciach – chwilowy zastój, nato-
miast na kondycję fizyczną nie będziesz 
mogła narzekać.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Opanowanie nie jest Twoją 
specjalnością, a w najbliż-
szych dniach będzie wielo-

krotnie wystawiane na próbę. Postaraj 
się jednak zachować dystans i z wyro-
zumiałością patrzeć na słabości innych 
– zarówno współpracowników, jak 
i najbliższych czy przyjaciół. Finanse 
– bez większych zmian.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Trudno zmienić zły nastrój, 
ale chociaż spróbuj. Może 
jakieś jesienne porządki po-

mogą Ci stanąć na nogi? Chwytaj się 
wszystkich sposobów, żeby nie pogrą-
żyć się w marazmie i zniechęceniu, 
a powoli wszystko wróci do normy. 
Do spraw zawodowych nie będziesz 
miał głowy. Zdrowie – bez fajerwerków, 
ale za to finanse lepsze.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
W najbliższych dniach naj-
bardziej będą Cię zaprzątały 
sprawy zdrowia. A sprawa 

jest poważna. Jeżeli nie uświadomisz 
sobie, że Twoje kłopoty zdrowotne wy-
nikają z tego, jak postępujesz, to bę-
dziesz cierpiał bez końca. W sprawach 
zawodowych chwilowy zastój. A grożą 
Ci także konflikty z bliskimi. 




