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Nowe przedszkole na Bemowie

b    Miesiąc różowej wstążki    b    Tajemnice Sandomierza    b    Spotkanie z legendą w ratuszu    b

 Schody wykona Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY 
sp. z o.o., BUDOWNICTWO sp. k. 
w ciągu trzech miesięcy od podpisania 
umowy. Pomysł zgłoszony przez miesz-
kańców zakłada budowę schodów pro-

wadzących na nasyp ul. Górczewskiej 
w rejonie wiaduktu kolejowego. Dzięki 
temu mieszkańcy ulic Grodkowskiej, 
Kluczborskiej i Budy nie będą musie-
li łamać przepisów, przekraczając tory 
w miejscu niedozwolonym.

Tegoroczne Dni Pamięci Pawiaka od-
bywają się w ter minie 5-8 października 
2016 r. Jestto cykliczna impre za, która 
ma miejsce zawsze na początku październi-
ka W Muzeum Więzienia Pawiak, Oddział 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
przy ul. Dzielnej 24/26. Udział w Dniach 
jest bezpłatny, prosimy jedynie osoby, 
a zwłaszczai grupy młodzieży szkolnej 
zainteresowane udziałem, o wcześniejszą 
rezerwację na konkretną godzinę pod nr te-
lefonu: 22 831-92-89, e-mail: pawiak@
muzeumniepodleglosci.art.pl (biuro Mu-
zeum Więzienia Pawiak). Ilość miejsc jest 
ograniczona.

Obchody organizowane są z jednej stro-
ny dla Świadków – byłych więźniów Pawia-
ka i Ich rodzin, kombatantów, mieszkańców 

Warszawy, ale również do młodego poko-
lenia – młodzieży gimnazjalnej i li cealnej 
ze szkół współpracujących z Muzeum oraz 
harcerzy. Na program Dni składają się lekcje 
muzeal ne, spotkania ze świadkami historii, 
wykłady znanych warszawskich historyków, 
projekcje filmów historycz nych oraz spek-
takle historyczno-literackie w wykona niu 
artystów scen warszawskich.

Ważnym wydarzeniem będzie koncert 
pt. Oto jest chwila bez IMIENIA dedyko-
wany Bohaterom Pawia ka, który odbędzie 
się w sobotę, 8 października, o godz. 17.00 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
przy al. Solidarności 62. Koncert ma upa-
miętnić wszystkich byłych więź niów, za-
równo tych, którzy zginęli, zmarli po woj-
nie, jak i wszystkich żyjących wśród nas. 

Władze dzielnicy Bemowo w pią-
tek 30 września o godz. 12.00 
otworzyły nowoczesną placówkę 
dla 200 przedszkolaków. Uroczy-
stość odbyła się w towarzystwie 
prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz.

Przedszkole nr 63 na ul. Pełczyń-
skiego 24 do dyspozycji najmłod-
szych oddaje 1500 m² nowoczesnych 
i kolorowych sal dydaktycznych 
w pełni dostosowanych do ich po-
trzeb, sale rekreacyjne, zaplecze sa-
nitarne i administracyjne oraz duży 
plac zabaw. Oficjalnego otwarcia 
w dniu 30.09 o godzinie 12:00 doko-
nali prezydent Hanna Gronkiewicz-
Waltz oraz burmistrz Bemowa Mi-
chał Grodzki, przedstawiciele władz 
samorządowych, dyrekcji przedszko-
la oraz rodzice i ich dzieci. Zajęcia 
w przedszkolu dla najmłodszych roz-
poczęły się 3 października br.

Na wrześniowej sesji rada Woli 
większością 15 głosów (przy 1 prze-
ciwnym i 6 wstrzymujących) pozy-
tywnie zaopiniowała przedstawione 
przez burmistrza Krzysztofa Strzał-
kowskiego zmiany w załączniku bu-
dżetowym dzielnicy na 2016 rok.

Propozycje zarządu w głównej 
mierze dotyczyły wydatków ma-
jątkowych. Po zrewidowaniu tego-
rocznych planów inwestycyjnych 
okazało się, że trzeba je zmniejszyć 
o 5 mln zł. W głównej mierze (bo po-
nad 4,3 mln zł) dotyczy to zadań z za-
kresu edukacji. Powody były różne. 
I tak z uwagi na nowelizację ustawy 
o systemie oświatowym i koniecz-
ności wygospodarowania miejsc dla 
klas 7 i 8 w szkołach podstawowych 
zrezygnować trzeba było z zapla-
nowanego (za 700 tys. zł) dostoso-
wania dwóch podstawówek nr 148 
przy ul. Ożarowskiej i nr 166 przy 
ul. Żytniej do utworzenia oddziałów 
przedszkolnych.

Z powodu nieprzewidzianego za-
lania piwnic i potrzeby wykonania 
dodatkowych prac zmianie uległ też 
zmianie harmonogram prac zwią-
zanych z budową przedszkola przy 
ul. Boguszewskiej na Odolanach. 

Końcowe rozliczenie tej inwestycji 
z kwotą blisko 1,3 mln zł trzeba prze-
nieść na początek przyszłego roku.

Z powodu przedłużających się 
procedur przetargowych zmienić też 
trzeba było harmonogram i zmniej-
szyć tegoroczne wydatki na niektó-
re zadania. Dotyczy to modernizacji 
budynku Zespołu Szkół nr 36 przy 
ul. Kasprzaka, gdzie 2,3 mln zł 
z 2016 roku postanowiono prze-
nieść na rok 2018. Wtedy to bowiem 
zgodnie z nowym harmonogramem 
(rok później niż zakładano) nastąpić 
ma zakończenie tego zadania.

Dołożyli do fontann
Podobnie rzecz się ma z moderni-

zacją parku J. Sowińskiego (i przesu-
nięciem kwoty 370 tys. zł na 2018 rok) 
oraz z modernizacją fontann w parku 
E. Szymańskiego, gdzie tegoroczne 
241 tys. zł postanowiono wykorzy-
stać w 2017 roku. Ponowne ich uru-
chomienie i unowocześnienie to duży 
(i zdaniem opozycji zbędny) wydatek 
rzędu ponad 3,3 mln zł, który wymaga 
zwiększenia w 2017 roku do 2,6 mln zł 
i w 2018 roku o 620 tys. zł.

Aby temu sprostać postanowio-
no na ten cel przeznaczyć środki 

zaplanowane na utworzenie dodat-
kowych oddziałów przedszkolnych 
w dwóch podstawówkach, które nie 
dojdą do skutku (700 tys. zł) oraz 
poprzetargowe oszczędności z zadań 
z budżetu partycypacyjnego. Chodzi 
o 100 tys. zł z modernizacji wie-
lofunkcyjnego boiska szkolnego 
w Gimnazjum nr 46 przy ul. Ka-
sprzaka, o 60 tys. zł z realizacji pro-
jektu „Morska przygoda – plac zabaw 
i siłownia fitness u zbiegu ulic: Żyt-
nia/ Młynarska/Leszno” oraz o 16,6 
tys. zł z „Przyjaznego przedszko-
la nr 172 przy ul. Żytniej”. Pozo-
stały tysiąc złotych z tego zadania 
trafić ma do ZDM na rozpoczęcie 
tzw. „Rowerowych Powązek”, czyli 
na budowę łącznika pomiędzy ron-
dem Radosława a ul. Młocińską wraz 
z nasadzeniem zieleni.

Z kolei pozostałe 210 tys. zł z mo-
dernizacji siedziby urzędu postano-
wiono wykorzystać na zakup nowego 
samochodu dostawczo-osobowego 
(bo stary jest mocno wyeksploato-
wany) oraz dwóch wielofunkcyjnych 
urządzeń powielających i jednego 
powielacza do druków.

(PON)

Schody nad torami

Dni Pamięci Pawiaka

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na realizację projektu 
z budżetu partycypacyjnego 2016 „Dojście do ul. Górczewskiej z No-
wych Górc – przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra”.

Na Woli

Zmienili plany inwestycyjne 



Rada Woli podjęła uchwałę doty-
czącą zmian budżetowych.

Prezentujący projekt burmistrz 
Krzysztof Strzałkowski nie ukrywał, 
że tym razem powodem zwołania sesji 
była potrzeba uruchomienia. środków 
na realizację dwóch nowych oświato-
wych projektów finansowanych z fun-
duszy europejskich w ramach programu 
operacyjnego wiedza edukacja rozwój 
(POWeR) w ramach projektu „Staże 
zagraniczne dla uczniów i absolwentów 
szkół zawodowych oraz mobilność ka-
dry kształcenia zawodowego”.

W związku z tym wnioskowano 
o zwiększenie planu wydatków dziel-
nicowego Biura Finansów Oświaty 
o 95 tys. zł.

Środki te przeznaczone będą na pro-
jekt „Zwiększenie szans na podjęcie 
pracy w zawodzie technik informatyk 
dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 im. 
M. Kasprzaka przy ul. M. Kasprzaka 
(37,7 tys. zł) oraz na projekt „Pogłę-
bienie umiejętności zawodowych przez 
praktykę w Niemczech i w Hiszpanii” 
realizowany przez Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
przy ul. Księcia Janusza (57,2 tys. zł).

Komputery dla OPS
Na tej samej sesji wniesiono też 

o zwiększenie dochodów dzielnicy 
o 350 tys. zł. Dodatkowe środki pocho-
dzą z tytułu odszkodowania w zakresie 
ubezpieczenia (50 tys. zł, które posłu-
ży na remonty zniszczonych terenów 
na Kole i Muranowie) oraz z rezerwy 
celowej biura funduszy europejskich 
i rozwoju gospodarczego (300 tys. zł 
przeznaczone na remonty pustostanów 
mieszkalnych).

W wydatkach bieżących zapro-
ponowano zmniejszenie planu wy-
datków wydziału zasobów lokalo-
wych o 630 tys. zł. Blisko połowę 
(bo 300 tys. zł) z niewykorzystanych 
środków na dodatki energetyczne posta-
nowiono przeznaczyć dla Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Przydadzą się m.in. 
na zakup sprzętu komputerowo-biuro-
wego (w tym 28 komputerów wyma-
gających wymiany ze względu na pod-
łączenie światłowodu), na remonty kli-
matyzatora w serwerowni, garażu oraz 
na drobne naprawy i na zawarcie umo-
wy z nowym operatorem pocztowym. 
Z pozostałych uwolnionych środków 
po 50 tys. zł dodano wydziałowi spor-
tu, promocji i komunikacji społecznej 
na przeprowadzenie imprez sportowo-

rekreacyjnych w drugim półroczu oraz 
wydziałowi prawnemu na uzupełnienie 
środków na opłaty skarbowe.

Pozostałe 230 tys. zł postanowiono 
przeznaczyć dla Wolskiego Centrum 
Kultury na realizację – pierwszy raz 
w historii dzielnicy – ustanowionych 
przez sejm obchodów Dni pamięci 
ofiar cywilnych powstania warszaw-
skiego, które odbędą się w październi-
ku. Do dyspozycji Wolskiego Centrum 
Kultury postanowiono też przenieść 
45 tys. zł z zespołu kultury na dodatko-
we działania w amfiteatrze w ramach 
XII Wolskiej Jesieni Kultury.

Zgodnie z wnioskiem wydziału 
oświaty i wychowania postulowano 
o zmniejszenie o 2 mln zł środków 
na dotacje dla placówek niepublicz-
nych, których potrzeby trudno z góry 
prawidłowo oszacować. Niemniej 
pieniądze te pozostaną w oświacie 
i wykorzystane zostaną na inne cele. 
W głównej mierze będą to zakupy: 
komputerów dla szkół w ramach cyfry-
zacji placówek oświatowych oraz po-
mocy dydaktycznych dla przedszkoli, 
ale także posłużą na przeprowadzenie 
napraw i na pokrycie wydatków zwią-
zanych z wycinką i pielęgnacją drzew 
w Zespole Wolskich Placówek Eduka-
cji Kulturalnej.

Termomodernizacja 
budynku CKU

Sporo zaproponowanych zmian do-
tyczyło wydatków majątkowych.

Po przetargach okazało się, że ta-
niej niż planowano kosztować będzie 
modernizacja czterech ogrodów przed-
szkolnych w placówkach: nr 37, czyli 
w „Bajkowym świecie” przy ul. Szlen-
kierów, nr 74 „Przy zielonym wzgórzu” 
przy ul. Wolskiej, nr 350 „Jaśmino-
wy gaj” przy ul. Wieluńskiej, nr 403 
„Bajkowy świat” przy ul. Góralskiej. 
Zaoszczędzone 130 tys. zł postano-
wiono więc przeznaczyć na dodatkowe 
zadanie, jakim ma być wymiana ogro-
dzenia w ramach modernizacji ogrodu 
w przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno.

Wola kumuluje środki na dwie waż-
ne inwestycje. Dlatego też zaoszczę-
dzone 100 tys. zł z termomodernizacji 
budynku Szkoły Podstawowej nr 139 
przy ul. Syreny postanowiła przenieść 
na rok 2018 na zadanie związane z bu-
dową żłobka przy ul. Ciołka 26 A. Nie-
stety z jego realizacją są problemy. 
Przedłużające się procedury uzyskania 
przez wykonawcę wymaganych uzgod-

nień odnośnie opracowania dokumen-
tacji technicznej sprawiły, że zaszła 
konieczność przesunięcia procedur 
przetargowych na wyłonienie wyko-
nawcy robót budowlanych. W związku 
z tym zaproponowano zmniejszenie na-
kładów o 2,5 mln zł w 2016 roku oraz 
przedłużenie wykonanie tego zadania 
o rok na 2018 rok wraz z zabezpiecze-
niem nań środków.

W 2018 roku zakończyć się ma też 
budowa Wolskiego Centrum Kultu-
ry przy ul. Elekcyjnej, realizowane-
go w oparciu o wieloletnia prognozę 
finansową w latach 2015-2018. Jak 
poinformował zarząd, w lipcu br. pod-
pisano 3-letnią umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej wraz z pełnieniem funkcji nadzo-
ru. Zgodnie zaś z zaproponowanym 
harmonogramem prac w celu racjonal-
nego wydatkowania zabezpieczonych 
środków zaszła konieczność dokonania 
zmiany poprzez zmniejszenie planu za-
dania w 2016 roku o 600 tys. zł i prze-
niesienia jej na 2018 rok.

Nowym ważnym zadaniem inwe-
stycyjnym wprowadzonym na lata 
2016-2017 ma być za to termomoder-
nizacja pochodzącego z lat 70. budyn-
ku Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia 
Janusza. Biuro ochrony środowiska 
miasta przychyliło się w tej sprawie 
do wniosku dzielnicy i obiecało dofi-
nansowanie ze środków budżetu miasta 
pochodzących z tytułu opłat za korzy-
stanie ze środowiska i administracyj-
nych kar. Szacunkowy koszt realizacji 
tego zadania wynieść ma 675 tys. zł, 
a w tym roku na dobry początek 
5 tys. zł.

Aby pieniędzy nie zabrakło, 
do inwestycji tej postanowiono dodać 
też 5 tys. zł zaoszczędzone na mo-
dernizacji systemu przeciwpożarowego 
w budynku biblioteki publicznej przy 
ul. Solidarności 90.

Władze dzielnicy wnioskowa-
ły również o wprowadzenie innego 
nowego jednorocznego zadania re-
alizowanego w 2016 roku. Polegać 
ma ono na zwiększeniu środków dla 
dzielnicowego biura finansów oświaty 
o 250 tys. zł na zakup urządzeń do wy-
posażenia serwerowni: m.in. serwera 
wraz z oprogramowaniem. To pozwoli 
podwyższyć jakość pracy wydziałów 
i wpłynie na podwyższenie efektyw-
ności i jakości wykonywanych zadań 
na rzecz szkół i placówek oświato-
wych. Dodatkowe środki pochodzić 
mają ze zmniejszonych dotacji dla pla-
cówek niepublicznych.

(PON)

Od 8 lat w budynku hotelu Hil-
ton przy ul. Grzybowskiej na Woli 
działa kasyno gry. Do września br. 
prowadzi je Cassino Polonia Wrocław 
sp. z o.o. Jego lokalizacja jest zgodna 
z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego re-
jonu ul. Żelaznej, część północna A, 
gdzie ustalono, że to teren usług i za-
budowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej. O udzielenie nowego zezwolenia 
na prowadzenie kasyna wystąpiło czte-
rech oferentów. Ich obowiązkiem jest 
uzyskanie opinii rady dzielnicy o loka-
lizacji ośrodka gier. Tymczasem wolski 
Wydział architektury i budownictwa 

nie był w stanie ocenić stanu tech-
nicznego budynku, więc zwrócono się 
do policji i straży miejskiej o informa-
cje o stanie bezpieczeństwa w związku 
z dotychczas prowadzoną działalno-
ścią. Wynika z nich, że w ostatnim pół-
roczu nie było interwencji dotyczących 
zakłócenia porządku publicznego. Nie 
wpływały też skargi związane z dzia-
łalnością kasyna.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej 
wynika, że jest to budynek użytecz-
ności publicznej, hotel 4-gwiazdkowy 
z częścią usługową.

I choć kasyno w Hiltonie wygląda 
na bezpieczne miejsce, gdzie nic złego 

się nie dzieje, to zdaniem niektórych 
radnych taka jaskinia hazardu Woli 
nie przystoi. W obawie o deprawację, 
uzależnienie, zagrożenie patologią, aby 
uchronić mieszkańców przed pokusą, 
najchętniej by się go pozbyto. I nie 
wszystkich przekonały zapewnienia 
innych radnych, że kasyno to zabawa, 
rozrywka dla dorosłych ludzi powy-
żej 18. roku życia, zwłaszcza turystów 
i hotelowych gości. Ani też wyjaśnie-
nia, że władze dzielnicy nie wydają 
zezwolenia tylko opiniują lokalizację 
kasyna gry w budynku przy ul. Grzy-
bowskiej 63.

Po gorącym sporze o kasyno za po-
zytywnym przyjęciem uchwał opowie-
działo się 13 radnych, 6 było przeciw, 
a 3 wstrzymało się od głosu.

(PON)
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Na Woli

Zwiększone fundusze

Na Woli

Wola bez hazardu 
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

Nazwa świadczenia medycznego Miejsce świadczeń 
medycznych Personel 

Porady lekarskie u lekarzy pierwszego 
kontaktu dla dorosłych

gabinet nr 9 dr Danuta PaśnickaBezpłatna kwalifikacja lekarska do szczepień 
różnego rodzaju  i zaszczepienie (szczepionka 

płatna) 
Konsultacje lekarzy specjalistów:  

ginekolog gabinet nr  24 dr Hanna Łyszkowska-
Mękus 

laryngolog gabinet nr  45            dr Maria Balcerzak
dermatolog gabinet nr  21                     dr Marek Makarewicz
pulmonolog gabinet nr   17           dr Jacek Dąbrowski

ortopeda                                                                                                                                              
        promocja zabiegów wykonywanych 

w trybie chirurgii jednodniowej w Centrum 
ATTIS 

gabinet nr 54
w godz. 10.00–12.00                    dr Dariusz Grela

Porady lekarza ginekologa w zakresie 
problemu nietrzymania moczu  

– metody leczenia
gabinet nr  24 dr Hanna Łyszkowska-

Mękus 

Badania cytologiczne gabinet nr  24 położna 
mgr Renata Mędza

Nauka badania piersi – techniki samobadania gabinet nr  24 położna 
mgr Renata Mędza

Porady z zakresu higieny stomatologicznej 
oraz przegląd uzębienia dla dorosłych i dzieci 

realizowane przez lekarza stomatologa

gabinet nr 166                                   
(I piętro)    dr  Teresa Żak

Konsultacje psychologiczne 

gabinet nr 162                                   
(I piętro)                            

w godz. 10.00-14.00                
z przerwą na wykład                           

o godz. 11.00 

mgr Magdalena 
Kozłowska 

Edukacja w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie – gdzie szukać pomocy?

gabinet nr 55                                
w godz. 10.00-14.00                                      
z przerwą na wykład                           

o godz. 12.00 

 

Porady dietetyka                                                                                                                                        
  Profilaktyka otyłości                                                                                                      

Edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego 
stylu życia                                                    

gabinet nr 19 A mgr Milena Kuzaka

Profilaktyka cukrzycowa gabinet nr 12                                
w godz. 8.00 – 13.00  

 mgr Zdzisława 
Kielichowska 

Pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczanie 
poziomu cholesterolu oraz cukru glukometrem gabinet nr  56 pielęgniarki zabiegowe 

Spirometria gabinet nr  57 pielęgniarki zabiegowe 
Badanie słuchu gabinet nr 43 piel. Urszula Magiera

Profilaktyka epidemiologiczna: pielęgnacja 
ran przewlekłych, higiena rąk, zachowania 

bezpieczne w szpitalu i w środowisku.
gabinet nr 19                            mgr Dorota 

Tomaszewska

Cykl wykładów i prelekcji  (Sala Konferencyjna I piętro) w godzinach 11-14.
„Postawy wobec osób chorych psychicznie, 

chorób psychicznych i instytucji 
psychiatrycznych”

 godz. 11.00 mgr Magdalena 
Kozłowska 

„Przemoc wobec osób niepełnosprawnych 
i chorych psychicznie”  godz. 12.00  

„Komunikacja interpersonalna  
– Jak porozumieć się skutecznie?”  godz. 13.00  mgr Zdzisława 

Kielichowska 

Na stoiskach będą wyłożone materiały edukacyjne  dotyczące problematyki uzależnień.
Zapraszamy na kolejne dni otwarte dla pacjentów organizowane w Centrum ATTIS w 2017 r.

WIKTOR MASŁOWSKI Prezes Zarządu 
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

serdecznie zaprasza na

DZIeń OTWarTy
dla pacjentów w ramach akcji „Biały Weekend” 

w siedzibie Centrum ATTIS Spółka z o.o. przy ul. Górczewskiej 89
w dniu 8 października 2016 r. w godzinach 10.00–14.00.

W pomieszczeniach Przychodni odbędą się porady, konsultacje, badania 
diagnostyczne oraz wykłady specjalistów pod hasłem „Szlachetne zdrowie…”
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Zgodnie z życzeniem radnych 
na wrześniowej sesji rady Bemowa za-
stępca burmistrza Błażej Poboży (odpo-
wiedzialny za oświatę i edukację) zapre-
zentował obszerną informację dotyczą-
cą organizacji nowego roku szkolnego 
w bemowskiej oświacie.

Powiedział, że przygotowania nie 
były łatwe, bo wraz ze wznoszonymi 
w dzielnicy osiedlami przybywa miesz-
kańców z dziećmi, którym trzeba zapew-
nić miejsca w przedszkolach i szkołach. 
Na osiedlach deweloperskich brakuje 
placówek oświatowych. Tymczasem 
na budowę nowych, publicznych, oprócz 
nowego, otwartego od 1 października 
przedszkola dla 150 dzieci przy ul. Peł-
czyńskiego, trzeba poczekać. Dlatego 
też władze dzielnicy podjęły wysiłek 
organizacyjny, aby o 27 zwiększyć licz-
bę oddziałów w placówkach oświato-
wych. Wszystko po to, żeby w tych już 
funkcjonujących (21 przedszkolach i 9 
podstawówkach), pomieścić wszystkich 
chętnych.

Z przedstawionych statystyk wynika, 
że w roku szkolnym 2016/2017 na Be-
mowie uczyć się będzie 13 414 dzieci 
w 555 oddziałach.

Najwięcej, bo 7850 uczniów, w 338 
oddziałach mają podstawówki, w tym 
738 w 32 oddziałach przedszkolnych dla 
6-latków. W bemowskich przedszkolach, 
po oddaniu do użytku nowego, są miej-
sca dla 3242 dzieci w 132 oddziałach. 
Z danych wynika, że w dzielnicy mniej 
jest starszych uczniów. W 72 oddzia-
łach naukę pobiera 1950 gimnazjalistów 

oraz 371 licealistów w jedynym liceum 
nr 78 przy ul. A. Krzywoń, liczącym 13 
oddziałów.

Wakacje były okresem wytężo-
nej pracy w bemowskich placówkach 
oświatowych, po to aby odświeżone, 
odmalowane, doposażone w nowy sprzęt 
i pomoce naukowe mogły przyjąć dzieci. 
Za 2 mln zł przeprowadzano remonty, 
modernizacje i adaptacje wszelkich po-
mieszczeń, aby jak najlepiej przystoso-
wać je dla potrzeb uczniów i poprawy 
warunków nauki.

Z większych zadań udało się m.in. 
wyremontować salę gimnastyczną 
w gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy, wy-
konać wentylację mechaniczną w świe-
tlicach na parterze szkoły nr 321 przy 
ul. Szadkowskiego oraz przeprowadzić 
renowację boisk przy szkole nr 301 przy 
ul. Brygadzistów.

Za wyremontowanie i przystosowa-
nie dla osób niepełnosprawnych szkol-
nych sanitariatów podziękowała dyrek-
tor Grażyna Żółtowska z Zespołu Szkół 
nr 46 przy ul. Thomme/ego. Tam także 
już w przyszłym roku rozpocząć się 
ma nowa inwestycja polegająca na po-
łączeniu 2 z 3 budynków, dzięki czemu 
przy podstawówce dla 150 przedszkola-
ków powstaną nowe sale i pomieszcze-
nia. Niestety na drugi z dawna obiecy-
wany łącznik, prowadzący od szkolnego 
budynku do hali sportowej, trzeba będzie 
jeszcze poczekać.

Rodzice skarżyli się na zmiany 
i utrudnienia w Szkole Podstawowej 
nr 82 przy ul. Górczewskiej oraz inne 

niedogodności dla dzieci, m.in. wynika-
jące z powodu prac adaptacyjnych ma-
jących na celu przystosowanie pomiesz-
czeń Bemowskiego Centrum Kultury dla 
potrzeb uczniów.

Narzekających na dogęszczanie 
placówek oświatowych radnych zarząd 
dzielnicy zapewniał, że wkrótce będzie 
lepiej. Na przykład w placówce przy 
ul. Tkaczy, gdzie dyrektor udostępniła 
swój gabinet uczniom, trwa rozbudowa 
szkoły nr 306. Dodatkowo przybędzie 
tam 6 nowych oddziałów przedszkol-
nych oraz 2 place zabaw.

Jak zapewniano, jest coraz bliżej 
z fazy planów do realizacji kolejnych 
bemowskich oświatowych inwestycji. 
Należeć do nich ma rozbudowa Szko-
ły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzy-
kowskiego. Tam już w przyszłym roku 
do obecnego budynku dobudowane zo-
stanie nowe skrzydło. Będzie w nim 
8 sal lekcyjnych, stołówka, 4 świetlice, 
sala rekreacyjna, szatnie i przedszkole 
dla 6-latków.

Oprócz rozpoczętej budowy nowego 
żłobka dla 150 dzieci przy ul. Obroń-
ców Tobruku w planach jest też drugi. 
Powstać ma na terenie rozbudowujące-
go się Chrzanowa. Po latach zaniedbań 
właśnie tam władze dzielnicy, po zaku-
pie działki, w latach 2018-2019 planują 
realizację największej inwestycji oświa-
towej. Oprócz żłobka powstać ma tam 
bowiem szkoła podstawowa dla 1200 
uczniów i przedszkole dla 300 dzieci.

(PON)

Na Bemowie

Dogęszczanie placówek oświatowych

Rada Bemowa pozytywnie zaopinio-
wała z dawna oczekiwany projekt miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dotyczący rejonu ulicy Synów 
Pułku. Jak przypomniano, jest to konse-
kwencja podjętej w październiku 2006 
roku uchwały Rady Warszawy. Później-
sze zmiany sprawiły, że objęty pracami 
planistycznymi liczący 110 ha obszar Je-
lonek podzielony został na cztery części. 
Pierwsza z nich, związana z budową me-
tra, została już uchwalona. Na przyjęcie 
planów miejscowych czekają następne.

Gotowy projekt rejonu ul. Synów Puł-
ku, będący czwartą częścią miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Jelonek, obejmuje obszar 37 ha położony 
pomiędzy ulicami: Połczyńską, Powstań-

ców Śląskich, Człuchowską i projektowa-
ną trasą N-S i linią kolejową.

Przeważają tu tereny zabudowy 
mieszkaniowej, w znacznej mierze osie-
dla wielorodzinne z lat 70. z obiektami 
handlowo-usługowymi oraz placówkami 
oświatowymi. Pomiędzy zabudową Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Jelonki”, projek-
towaną trasą N-S i linią kolejową roz-
ciąga się teren zieleni – park osiedlowy, 
teren dawnej strefy ochronnej zakładów 
PZL Wola.

Jak podkreślili planiści, celem sporzą-
dzenia planu jest uporządkowanie obec-
nego zagospodarowania rejonu ul. Synów 
Pułku oraz ochrona istniejącej funkcji 
publicznej zieleni publicznej. To wyma-
ga uregulowania stanu prawnego gruntu. 

I choć w przeważającej części działki 
znajdujące się na terenie parku osiedlo-
wego należą do skarbu państwa to użyt-
kownikiem wieczystym po części jest 
także Polski Holding Obronny. Szacun-
kowy koszt wykupu gruntów i odszko-
dowań za wywłaszczenie wynosi około 
25,6 mln zł.

Projekt planu miejscowego rejonu 
ul. Synów Pułku jesienią ub. roku zo-
stał wyłożony do publicznego wglądu. 
Wpłynęło doń 400 uwag, z których część 
została uwzględniona. Po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez radę Bemowa 
ma być przedstawiony Radzie Warszawy 
do uchwalenia.

(PON)

Na Bemowie

Bronią parku przy ul. Synów Pułku

Na Woli powstają kolejne nowoczesne 
kompleksy sportowe. Zmodernizowane 
boiska są już gotowe przy szkołach przy 
ul. Grabowskiej i Olbrachta. Prace pro-
wadzone są jeszcze przy kolejnych pla-
cówkach oświatowych. Wola tylko w tym 
roku na modernizację boisk szkolnych 
wyda ponad 5 mln zł.

Zakończyły się prace związane z mo-
dernizacją zespołu boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej nr 132 (ul. Gra-
bowska 1) oraz Zespole Szkół nr 122 
(ul. J. Olbrachta 48/56). W ramach in-
westycji powstały boiska piłkarskie 
ze sztuczną murawą, a także boiska wie-
lofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
do koszykówki i siatkówki. Zbudowane 
zostały bieżnie: okólne 3-torowe oraz 
proste 4-torowe. Do dyspozycji uczniów 
będą również nowe zeskocznie do skoku 
w dal. – Zadbaliśmy także o infrastruktu-
rę towarzyszącą. Zainstalowaliśmy nowe 

oświetlenie, monitoring oraz piłkochwy-
ty. Zmodernizowane zostały ogrodzenia, 
zamontowano ławki, kosze na śmieci, 
a także dokonano nowych nasadzeń – 
mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola.

Dzielnica Wola tylko w tym roku 
na modernizację boisk szkolnych wyda 
ponad 5 mln zł. – Staramy się syste-
matycznie poprawiać stan infrastruktury 
oświatowej na Woli. Oprócz modernizacji 
boisk szkolnych Wola przeprowadza także 
termomodernizację budynków szkolnych 
oraz rewitalizuje ogrody przedszkolne – 
podkreśla Joanna Tracz-Łaptaszyńska, 
przewodnicząca komisji edukacji i infra-
struktury oświatowej.

W ubiegłym roku zakończyły się pra-
ce związane z modernizacją zespołu bo-
isk sportowych przy Szkole Podstawowej 
nr 238 przy ul. Redutowej 37. Wtedy na ten 
cel przeznaczonych zostało 600 tys. zł.

Na Woli

Modernizacja boisk
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Punkt powstał z inicjatywy władz 
m.st. Warszawy, organizacji pozarzą-
dowych i wielu środowisk działają-
cych na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. – Istotne jest to, że w jednym 
miejscu będzie można dowiedzieć się 

o wsparciu oferowanym nie tylko przez 
miasto, ale również przez organizacje 
pozarządowe i inne instytucje. PIKON 
ma być miejscem, które będzie inte-
grować wiele środowisk działających 
na rzecz osób z niepełnosprawnościa-

mi – mówi Michał Olszewki, zastępca 
prezydenta Warszawy.

PIKON współpracuje z instytucja-
mi i organizacjami zajmującymi się 
problematyką osób z niepełnospraw-
nością oraz ich rodzin, udzielając infor-
macji m.in. o miejscach pomocy (pla-
cówkach i organizacjach), uprawnie-
niach i przysługujących świadczeniach 
oraz kryteriach ich otrzymania. PIKON 
działa od poniedziałku, 3 października, 
w poniedziałki w godz. 14.00 – 18.00 
oraz od wtorku do piątku w godz. 10.00 
– 14.00. Informacje można również 
uzyskać telefonicznie pod numerami 
22 654 09 35, 734 167 421, mailowo: 
kontakt@pikon.org.p.pl i przez formu-
larz na stronie www.pikon.org.pl

Jest to projekt pilotażowy realizo-
wany przez Fundację Pomocy Ludziom 
Niepełnosprawnym i współfinansowa-
ny przez m.st. Warszawa. Stołeczny 
ratusz na ten cel przeznaczył do 2018 
roku 210 tysięcy złotych.

Z produktów zebranych podczas 
zbiórki żywności organizowanej przez 
banki żywności będzie można przygo-
tować 700 000 posiłków. Licznik zbiór-
ki wciąż bije. Do końca października 
można podzielić się posiłkiem online 
na charytawni.allegro.pl, ale już teraz 
wiemy, że klienci sklepów pokazali 
wielkie serce.

Przez dwa dni, 23 i 24 września 
w niemal 3 tysiącach sklepów w całej 
Polsce odbywała się akcja „Podziel się 
posiłkiem”. Do tej pory, bo w inter-
necie zbiórka jeszcze trwa, udało się 
zebrać aż 350 ton jedzenia dla dzie-
ci, głównie płatków śniadaniowych, 
odżywek dla najmłodszych, mleka 

i przetworów warzywno-owocowych. 
Banki żywności rozpoczęły już prze-
kazywanie darów adresatom pomocy. 
Produkty trafią do lokalnych organi-
zacji, które na co dzień zajmują się 
opieką nad potrzebującymi dziećmi, 
m.in. do: Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, świetlic, ognisk wychowaw-
czych, domów samotnej matki, oraz 
fundacji dla najuboższych rodzin. – 
Według ostatnich danych GUS z 2014 r. 
7,4 proc. Polaków żyło poniżej granicy 
skrajnego ubóstwa. To tak, jakby całą 
Warszawę zamieszkiwały wyłącznie 
osoby żyjące za kwotę poniżej 551 zł 
miesięcznie. Problem ten dotyczy także 
polskich dzieci. W skrajnym ubóstwie 
żyje 10 proc. dzieci i młodzieży do 18 

roku życia. To jest 
prawie milion. Dla-
tego bardzo zachę-
cam do tego, żeby 
być z nami. I po pro-
stu czasem podzielić 
się tym co mamy 
w koszyku – podkre-
śla skalę ubóstwa 
w Polsce Marek Bo-
rowski, prezes Fede-
racji Polskich Ban-
ków Żywności.

Zbiórka żywno-
ści nadal trwa online. 
Do końca paździer-
nika na portalu cha-
rytatywni.allegro.pl/
podzielsieposilkiem 
można wziąć udział 
w zbiórce żywności 
i kupować paczki 
z żywnością za 5, 
10, 15 i 50 zł. Każda 
paczka to odpowied-
nio 3, 6, 7 lub 15 
posiłków dla dzieci.

W dniu 15 października 2016 roku 
Fundacja „Z uśmiechem przez życie” 
we współpracy z Gabinetem Stomato-
logicznym dr Anny Kozik w Łomian-
kach, organizuje Dzień Otwarty „Pro-
filaktyka stomatologiczna, profilaktyka 
przeciwrakowa”.

W tym dniu zostaną przeprowa-
dzone badania kontrolne stanu uzębie-
nia osób zgłaszających się do gabinetu 
oraz badania przesiewowe w kierunku 

występowania zmian patologicznych 
na błonie śluzowej jamy ustnej.

Szczególnie zachęcamy do przyj-
ścia do gabinetu pacjentów z grupy 
wysokiego ryzyka: osoby palące, osoby 
nadużywające alkoholu, osoby powy-
żej 40 roku życia, osoby uwarunkowa-
ne genetycznie.

Zapisy na badania pod numerem 
telefonu: 22 353 10 26 

PIKON dla niepełnosprawnych
Od poniedziałku, 3 października przy al. Solidarności 93 zaczął działać PIKON, czyli Punkt Informacyj-
no-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością, który jest współfinansowany przez stołeczny ratusz. 
Celem Punktu jest gromadzenie i udzielanie informacji na temat wsparcia oferowanego osobom z nie-
pełnosprawnościami i ich rodzinom.

Polacy mają serce

Bezpłatne badania 
profilaktyczne

Październik obchodzony jest jako 
miesiąc walki z rakiem na całym świe-
cie. W tym roku Warszawa po raz 
kolejny została partnerem kampanii 
na rzecz walki z rakiem piersi. Pałac 
Kultury i Nauki jest jednym z kilkuset 
budynków na całym świecie, który 
od 1 października (od godz. 18.00 
do 24.00) został podświetlony różo-
wym światłem. Wśród budynków, któ-
re zostały również podświetlone znaj-
dują się m.in. Empire State Building 
w Nowym Jorku, Opera w Sydney czy 
Lotnisko LAX w Los Angeles.

– Wszystkie działania, które mają 
na celu zwiększenie świadomości 
warszawianek na temat choroby, jak 
i konieczności regularnych badań 
profilaktycznych, są istotne. Działając 
razem możemy pokonać raka piersi, 
dlatego też kolejny rok obejmuję ho-
norowym patronatem polską edycję 
kampanii, której celem jest szerzenie 
wiedzy na temat profilaktyki raka pier-
si i uświadomienie, że wcześnie wy-
kryty nowotwór to nie wyrok – mówi 
prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz- 
-Waltz.

W pierwszym tygodniu paździer-
nika, w ramach kampanii, pracow-
nicy stołecznego urzędu miasta bez-
pośrednio obsługujący mieszkańców 
umieszczą na klapach swoich ubrań 
charakterystyczne różowe wstążki 
symbolizujące kampanię na rzecz walki 
z rakiem piersi i będą zachęcać do pro-
filaktyki antynowotworowej. Kam-
pania, której realizacja jest wspierana 
przez stołeczny Ratusz, jest prowadzo-
na również za pośrednictwem krótkich 
spotów wyświetlanych w komunikacji 
miejskiej – SKM, tramwajach, autobu-
sach oraz na monitorach w wydziałach 
obsługi mieszkańców w poszczegól-
nych dzielnicach.

Wsparcie miasta w leczeniu 
nowotworów

Warszawiacy mają zapewniony do-
stęp do szerokiego zakresu świadczeń 
zdrowotnych oferowanych w szpita-
lach i przychodniach Warszawy zwią-
zanych z leczeniem i zapobieganiem 
chorobom nowotworowym. Miesz-
kańcy korzystają także z programów 
zdrowotnych, realizowanych w pod-
miotach leczniczych stolicy finanso-
wanych przez NFZ – specjalistycz-
nych świadczeń ambulatoryjnych 
z zakresu onkologii oraz świadczeń 
szpitalnych.

Miasto przyznaje dotacje inwesty-
cyjne podmiotom leczniczym zabez-
pieczającym takie świadczenia jak 
profilaktyka, diagnostyka i leczenie 
nowotworów. W ciągu ostatnich 10 lat 
szpitalom miejskim przyznano dotację 
na zakup 11 mammografów w wyso-
kości 8,5 mln zł. W latach 2007-2016 
na modernizację, wyposażenie i roz-
budowę trzech szpitali ginekologicz-
no-położniczych oraz modernizację 
oddziału ginekologiczno-położniczego 
w Szpitalu Solec oraz Szpitalu Bie-
lańskim przeznaczono 357,8 mln zł. 
W ramach tej kwoty Szpital Specja-
listyczny im. Św. Rodziny otrzymał 
5,6 mln zł na rozwój oddziałów onko-
logicznych. Za środki z budżetu m.st. 
Warszawy w przychodniach miejskich 
zmodernizowano również poradnie K, 
diagnostyki z mammografią i poradnie 
onkologiczne.

W 2015 r. miejskie podmioty lecz-
nicze udzieliły w poradniach specjali-
stycznych w zakresie onkologii prawie 
32 tysiące porad, a w zakresie chirurgii 
onkologicznej ponad 7,5 tysiąca po-
rad. W zakresie profilaktyki chorób 
piersi zostało przeprowadzonych ponad 
15 tysięcy badań, w zakresie profi-

laktyki chorób szyjki macicy – ponad 
10 tysięcy. W lecznictwie szpitalnym 
w zakresie onkologii i hematologii 
dziecięcej przeprowadzono blisko 1,3 
tyiąca hospitalizacji. Ponadto każdy 
miejski szpital ogólny: Czerniakowski, 
Praski, Solec, Bielański, Grochowski, 
Wolski posiada umowę z NFZ na re-
alizację leczenia w ramach pakietu on-
kologicznego w różnych dziedzinach 
medycyny.

Profilaktyka 
onkologiczna

Istotną rolę odgrywa również 
profilaktyka onkologiczna. Podmio-
ty lecznicze m.st. Warszawy realizu-
ją od kilku lat programy zdrowotne: 
Program Profilaktyki Raka Piersi oraz 
Program Profilaktyki Raka Szyjki Ma-
cicy wynikające z Narodowego Progra-
mu Zwalczania Chorób Nowotworo-
wych. Pierwszy z nich realizowany był 
na dwóch poziomach szczegółowości 
badań: etap podstawowy i etap pogłę-
bionej diagnostyki.

Miasto udzieliło również dotacji dla 
organizacji pozarządowych na reali-
zację zadania publicznego w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia w latach 
2014-2016. Na zapobieganie i rozwią-
zywanie problemów medyczno-spo-
łecznych dotacja wyniosła 219 750 zł, 
w tym m.in. dla kobiet po mastekto-
mii. Z dotacji na rzecz kobiet po ma-
stektomii skorzystały trzy organizacje 
– Stowarzyszenie „Amazonki” War-
szawa Centrum otrzymało 57 750 zł, 
Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil” 
Warszawa 107 250 zł i Warszawskie 
Stowarzyszenie Amazonek 54 750 zł. 
W zakresie promocji zdrowia wsparcie 
otrzymały 2 organizacje: „FENIKS” 
Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-
Targówek w kwocie 40 720 zł i Towa-
rzystwo Rozwoju Rodziny w kwocie 
57 593 zł.

Podmioty lecznicze Warszawy za-
bezpieczają mieszkańcom stolicy sze-
roki zakres świadczeń zdrowotnych 
związanych z leczeniem i zapobiega-
niem chorobom nowotworowym.

Miesiąc różowej wstążki
Już szósty rok z rzędu Pałac Kultury i Nauki w Warszawie w październiku 
jest podświetlony różowym światłem, by zwrócić uwagę na ważny cel, ja-
kim jest profilaktyka i pokonanie raka piersi. Patronat honorowy nad 
kampanią objęła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
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Sandomierz to jedno z najpiękniej-
szych polskich miast. Fantastycznie 
położone na wysokiej skarpie Wisły 
i kilku lessowych wzgórzach pociętych 
malowniczymi wąwozami, liczy już so-
bie ponad dziesięć stuleci.

Średniowieczny kronikarz Gall 
Anonim wymienia Kraków, Sando-
mierz i Wrocław jako równorzędne 
miasta. Pomimo burzliwej historii 
do naszych czasów zachowało się stare 
miasto z jedną z największych w Pol-
sce katedr, pięknymi kościołami, re-
nesansowym ratuszem i zabytkowymi 
kamieniczkami.

Fascynująca historia
W tym naturalnie obronnym miej-

scu, ludzie osiedlali się już w czasach 
kiedy powstawały piramidy egipskie. 
Prawa miejskie istniejącej od dawna 
osadzie nadał w XIII wieku Leszek 
Biały, a kolejni władcy przyznawali 
miastu liczne przywileje, m.in. prawo 
składu, bicia własnej monety, odbywa-
nia targów i jarmarków.

Sandomierz rozkwitł zwłaszcza 
za panowania Kazimierza Wielkiego, 
który często w nim gościł i, jak mówi 
miejscowa tradycja, smakowały mu 
zwłaszcza rosnące tu wielkie orzechy 
włoskie zwane jackami, na cześć świę-
tego Jacka Odrowąża, który przywiózł 
je ze słonecznej Italii. Król Kazimierz 
otoczył Sandomierz solidnymi murami 
obronnymi, sfinansował budowę ka-
tedry, przebudował warowny zamek. 
W czasie „potopu” Szwedzi wysadzili 
ten zamek w powietrze. Potężny wy-
buch wyrzucił za Wisłę pana Bobolę 
wraz z koniem, co obaj przeżyli ku zdu-
mieniu współczesnych.

Rozwój Sandomierza przerwały 
krwawe najazdy tatarskie, które trzy-
krotnie obróciły miasto w perzynę. 
Obraz zniszczeń i okrucieństwa wo-
bec mieszkańców miasta przedstawiają 
m.in. obrazy w kościele katedralnym. 
Z trzecim najazdem tatarskim (w 1287 
roku) związana jest legenda o młodej 

córce wójta Halinie Krępiance, która 
pod pozorem wskazania podziemnej 
drogi do obleganego miasta wprowa-
dziła napastników do rozległych lo-
chów rozciągających się pod Sando-
mierzem, do których wejście zasypali 
obrońcy. Bohaterska dziewczyna zgi-
nęła ratując swoje miasto przed znisz-
czeniem.

Atrakcje Sandomierza
Zwiedzanie miasta proponuję za-

cząć od panoramy szczytu gotyckiej 
Bramy Opatowskiej, jedynej zachowa-
nej z 4 bram wjazdowych do miasta. 
Widać stąd jak pięknie położone jest 
to miasto na lessowych wzgórzach nad 
błękitną wstęgą Wisły.

Stojący pośrodku Rynku, renesan-
sowy Ratusz zwieńczony attyką, jest 
jednym z najpiękniejszych w Polsce. 
W mieszczącym się w nim muzeum 
zobaczyć można kopię znalezionej 
tu gotyckiej korony króla Kazimierza 
Wielkiego oraz figurki prawie komplet-
nych, najstarszych w Europie szachów. 
Sam rynek też jest ciekawy, bo pochy-
ły. Najlepiej zasiąść na wysokim tara-
sie kawiarni „Kordegarda” i podziwiać 
stąd piękne kamieniczki. Okazała ka-
mienica z podcieniami na rogu ul. Ma-

riackiej nosi nazwę „pod Ciżemką” 
od znalezionej tu podczas remontu śre-
dniowiecznej cegły z odciskiem noszo-
nego wówczas obuwia. Nazwę tę noszą 
także kawiarnia, restauracja i hotel oraz 
mieszcząca się w piwnicach winiarnia

Najciekawszym muzeum jest 
mieszczące się w gotyckim domu Dłu-
gosza Muzeum Diecezjalne. Z wysta-
wionymi tu eksponatami obcuje się 
„na wyciągnięcie ręki”. Jest tu kilka 
dobrej klasy zabytków, warto zoba-
czyć zwłaszcza najcenniejszy obraz 
„Matka Boża z Dzieciątkiem i św. 
Katarzyną Aleksandryjską” Łukasza 
Cranacha Starszego oraz autentycz-
ne rękawiczki królowej Jadwigi zro-
bione z białej koźlej skórki, ciekawe 
kolekcje rzeźby sakralnej z gotycką 
kamienną figurą Matki Bożej z Goźlic, 
staropolskich portretów trumiennych, 
ornatów i tkanin, manuskryptów oraz 
relikwiarz grunwaldzki z drzewem 
Krzyża Świętego, ale też pukiel wło-
sów Napoleona i bułkę z czasów po-
topu szwedzkiego.

Wspaniałe świątynie
Odwiedzających miasto miłośni-

ków architektury interesuje przede 
wszystkim wzniesiony z czerwonej 
cegły romański kościół Św. Jakuba 
– najstarszy i najcenniejszy zabytek 
Sandomierza. Ze starego miasta prze-
chodzimy przez Ucho Igielne, wąskie 
przejście w murach i Wąwóz Świę-

tojakubski. Przez słynny, dwudzielny 
portal wykonany z ozdobnej, glazuro-
wanej cegły wchodzimy do surowego 
wnętrza późnoromańskiej bazyliki, 
jednej z pierwszych polskich świą-
tyń wzniesionej z cegły. W gotyckiej 
świątyni Narodzenia NMP ufundowa-
nej przez króla Kazimierza Wielkiego 
w 1360 roku najciekawsze są bizan-
tyjsko-ruskie polichromie na ścianach 
prezbiterium pokazujące życie Jezusa 
i Matki Bożej, fundacji króla Włady-
sława Jagiełły.

Specyficzną atrakcją jest spoczy-
wająca w krypcie pod kościołem św. 
Józefa zmarła w 1698 roku 18-letnia 
wojewodzianka Teresa Izabela Morsz-
tynówna. Przez szybkę w wieku trum-
ny zobaczyć można zmumifikowane 
zwłoki panienki, które mimo upływu 
ponad 300 lat nie uległy prawie roz-
kładowi. Z leżącej przy trumnie kartki 
wynika, że czynione są starania, żeby 
Teresę wynieść na ołtarze. Jak z tego 
widać niewiele potrzeba, żeby zostać 
świętym w Sandomierzu.

Średniowieczni rycerze 
i tajemnicze podziemia
Gości przybywających do Sando-

mierza na początku lipca zaskoczy wi-
dok spacerujących jego ulicami dam 
i rycerzy w barwnych strojach z epo-
ki oraz wjazd do miasta królewskiego 
orszaku. W tym czasie odbywa się 
tu bowiem jeden z licznych turniejów 

rycerskich o miecz Zawiszy Czarnego 
z pobliskiego Garbowa. Biorą w nim 
udział rycerze miejscowej chorągwi, 
widoczni zresztą także przy innych 
okazjach. Sandomierscy rycerze, któ-
rych jest ponad 80, asystowali papie-
żowi podczas jego wizyty w czerwcu 
1999 roku. Twórca i kasztelan rycer-
stwa chorągwi sandomierskiej Karol 
Bury, z zawodu sędzia, z dumą opowia-
da, że dysponuje formacjami zbrojnymi 
od wojów Mieszka, poprzez średnio-
wiecze, renesansowych halabardników 
i muszkieterów, aż po ułanów Księstwa 
Warszawskiego, na których jest duże 
zapotrzebowanie. – W Europie jest 
dużo stowarzyszeń żołnierzy z czasów 
napoleońskich – mówi kasztelan Karol 
Bury. – Odtwarzane są bitwy z tego 
okresu i dotąd brakowało tam naszych 
ułanów. Mamy także własną artylerię – 
10 dział z różnych epok i nasz ostatni 
nabytek – oddział ułanów II Rzeczy-
pospolitej.

Na zakończenie zwiedzania tego 
ciekawego miasta proponuję jedną z tu-
tejszych atrakcji – przejście Podziemną 
Trasą Turystyczną. Pod Sandomierzem 
ciągną się bowiem kilometry podziem-
nych korytarzy, piwnic i lochów. Nikt 
nie wie, dokąd one prowadzą i jak 
daleko sięgają. Miejscowe legendy mó-
wią, że prowadzą one do pobliskiego 
zamku, klasztorów lub nawet za Wisłę.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wedrówki z Naszą Gazetą

Tajemnice Sandomierza 

Współczesny świat to świat glo-
balnego pieniądza, zarządzanego przez 
wąską grupę oligarchów finansowych. 
Monopolistyczne prawo do jego emisji 
to władza nad współczesnym światem 
i rodzaj nowego ponadnarodowego pa-
nowania instytucji finansowych na ska-
lę globalną.

Kto rządzi pieniądzem, rządzi go-
spodarką każdego kraju, a co za tym 
idzie całymi społeczeństwami. Pieniądz 
jako krew obiegu gospodarczego może 
wywoływać zaplanowane stany inflacji 
lub deflacji, a te z kolei wpływają bez-
pośrednio na kondycje poszczególnych 
gospodarek, w których społeczeństwo 
pozbawione pełnej wiedzy o istocie 
i naturze pieniądza, którym się posłu-
guje, nie potrafi dokładnie zidentyfi-
kować problemu. Jeśli go nie potrafi 
dokładnie określić, to nie potrafi też 
znaleźć właściwego rozwiązania dla 
siebie – i tak olimpiada niewiedzy go-
spodarczej trwa w najlepsze. Czasami 
tylko ktoś zapyta: Jeśli jest tak dobrze, 
to dlaczego jest tak źle?

Dlaczego wciąż brak nam pienię-
dzy? Dlaczego tracimy z roku na rok 
tak dużo małych firm? Dlaczego rośnie 
nam bezrobocie? Dlaczego tak bardzo 
dzieli się nam społeczeństwo i rosną 

społeczne niepokoje? Dlaczego z roku 
na rok statystyka skutecznych samo-
bójstw w Polsce jest większa i większa?

Wiedza o naturze pieniądza dla 
wielu ekonomistów staje się w XXI 
wieku kluczem do rozwiązania wielu 
problemów gospodarczych, a co za tym 
idzie i społecznych. W swoich wykła-
dach oraz wystąpieniach publicznych 
wielokrotnie wskazywałem szereg pro-
blemów tkwiących w systemie mone-
tarnym, w ramach którego przyszło 
nam żyć i pracować. Budowanie świa-
domości na polu polityki monetarnej 
to długa droga. Świat wkoło nas nie 
wyobraża sobie życia bez pieniądza 
i wiedza dotycząca takiego świata już 
dawno została zniszczona. Ekonomiści 
głównego nurtu hołdują prostej zasa-
dzie: Nie ma innych możliwości, by coś 
znaczącego dla gospodarki zrobić, jak 
tylko pożyczać pieniądze i je wydawać. 
Oczywiście nie odpowiadają na pyta-
nia dotyczące zadłużenia niemożliwego 
do spłaty, które leży u podstaw nieko-
rzystnych decyzji gospodarczych. Nie 
odpowiadają na pytanie skąd biorą się 
pieniądze na spłatę odsetek od zacią-
gniętego długu skoro kreuje się tylko 
kwotę podstawową pożyczki itd. itp. 
Toczę te dyskusje od lat.

Dlatego też dziś opowiem wam 
o świecie bez pieniądza. Nie o wizji 
przyszłości, a o historii przeszłej i tej 
obecnej. Zacznijmy jednak od początku.

Zanim pojawił się pieniądz ludz-
kość od setek tysięcy lat używała naj-
prostszej formy handlu kompensacyj-
nego czyli barteru. Wykopaliska pro-
wadzone na całym świecie pokazują, że 
ta forma handlu była niezwykle mocno 
praktykowana i wykorzystywana przez 
całe społeczeństwa. Bałtyckie bursz-
tyny odnajdowane w osadach morza 
śródziemnego, muszle porcelanowe 
z okolic Oceanu Indyjskiego odnaj-
dowane na terenach Wielkiej Bryta-
nii, czy też skóry, naczynia, siekiery 
z brązu, haczyki wędkarskie odnajdo-
wane na terenach im nie właściwych 
po całym świecie – mogą być tu do-
statecznym dowodem na prowadzenie 
handlu bez użycia pieniędzy. Biblijne 
zapisy dotyczące Babilonu i jego za-
sad prawnych dotyczących handlu bez 
pieniędzy są już dowodem na istnienie 
gospodarki, w której pieniądz nie był 
podstawowym narzędziem rozwoju. 
Kodeks Hammurabiego jasno określa 
transakcje zamienne, czyli kompensa-
cyjne. Oczywiście rozwój innych staro-
żytnych kultur takich jak np. Starożyt-

ny Egipt również związany jest z formą 
handlu kompensacyjnego, w którym 
dominowała forma pieniądza towaro-
wego opartego na pszenicy. Mimo tego, 
że obwinia się Fenicjan o wynalezienie 
pieniądza, w takiej formie jakiej go dziś 
znamy, to należy wreszcie rozgrzeszyć 
tę społeczność bo ich kwity na psze-
nicę, które stały się od pewnego mo-
mentu podstawowym dobrem wymien-
nym, są bardzo dalekie od pieniądza 
typu FIAT miłościwie nam panującego. 
W naszym kraju taki rodzaj pieniądza 
towarowego również miał swój złoty 
wiek. Była nim sól i tak się złożyło, 
że mieliśmy największą kopalnię tego 
dobra w tej części Europy, a handel 
i rozwój kwitł w najlepsze w owym 
czasie. Warto o tym pamiętać podczas 
wycieczki do Wieliczki.

Kompensacyjny handel trwał w naj-
lepsze przez całe tysiąclecia i narody 
oraz społeczeństwa, które nie miały po-
jęcia o pieniądzu, potrafiły się rozwi-
jać gospodarczo i społecznie. Niestety 
media głównego nurtu, będące na krót-
kiej smyczy systemu finansowego, nie 
wspominają o tych historycznych fak-
tach. Dziś te media żyją z reklam niezli-
czonych instytucji finansowych, tłuma-
czących nam, że to co mają jest jedyną 
drogą do zdobycia tego czego chcemy 
my. Szkoda, bo historia rozwoju naszej 
cywilizacji oparła się o handel kom-

pensacyjny, a nie o pieniądz, który dziś 
rządzi światem wpędzając go w coraz 
gorszą sytuację gospodarczą. Należy 
w tym miejscu przytoczyć parę znanych 
w moim środowisku transakcji kom-
pensacyjnych. Wyspę Manhattan, serce 
dzisiejszej światowej finansjery, nabyli 
Holendrzy za szklane paciorki i trochę 
świecidełek od Indian Lenape w 1626r. 
Inkowie opierali swój system gospodar-
czy o wymianę kompensacyjno-bartero-
wą przez niemal 400 lat i jakoś dali radę 
się rozwijać bez pieniądza. Napoleon 
Bonaparte przeprowadzał transakcje 
wymienne na potężną skalę w 1811r 
wymieniając towary kolonialne na żela-
zo, itd. itp. Dziś przeciętny obywatel nie 
jest w stanie sobie wyobrazić znacze-
nia wspomnianych przykładów, bo żyje 
już w innej wykreowanej przez system 
monetarny rzeczywistości, i w zasadzie 
rozwój bez pieniądza dla niego nie jest 
możliwy, a w zasadzie to pewnie go już 
nie ma! Nie wspominają o tym znani 
ekonomiści, nie ma informacji na ten 
temat na uczelniach wyższych. Zresztą 
definicja barteru, czyli najbardziej popu-
larnej formy handlu kompensacyjnego, 
dostępna w Wikipedii również nie mówi 
zbyt wiele. Więc pewnie już świat nie 
używa tej formy handlu. Czyżby?

O tym opowiem w następnym wy-
daniu Naszej Gazety…

Dariusz Brzozowiec

Rzecz o handlu bez pieniądza
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MAKSIO – nieduży psiaczek, 
melanż rudo czarny. Wesoły, bardzo 
przyjazny i kontaktowy. Uszka sterczą-
ce, urocza mordka. Ma 3 lata. Piesz-

czoch i przyjaciel. Chodzi krok w krok 
za człowiekiem. Uroczy, kochany 
psiak. Z nadzieją czeka na gościnny 
domek. Tel: 604 531 952.

Maksio szuka domu

Cykl spotkań w urzędzie będzie po-
święcony legendom warszawskim w no-
wej wersji. Na opowiadanie baśni zapra-
szamy do sali 131 dzieci w wieku od 5 
do 10 lat, w soboty: 8 i 22 października, 5 
i 12 listopada oraz 3 i 10 grudnia, w godz. 
11.00 – 13.00. Legendy zaprezentują 
członkowie Stowarzyszenia Grupa Stud-
nia O. Zapisy na wydarzenia rozpoczynać 
się będą najpóźniej na tydzień przed ter-
minem na: www.um.warszawa.pl/rejestra-
cja_legendy

Powrót Bazyliszka. Nowe legendy 
warszawskie (8 października i 5 listo-
pada)

Akcja opowieści toczy się współcze-
śnie w warszawskich autobusach, tramwa-
jach oraz na przystankach i stacjach metra. 
To właśnie tam pojawił się Bazyliszek, 
który powrócił znów do Warszawy w no-

wej, zaskakującej postaci. Sojusznikami, 
a być może przeciwnikami smoka, będą: 
Syrenka, Złota Kaczka oraz Mr. Lindley.

Skarby Złotej kaczki. Warszawa 
wielokulturowa (22 października i 12 
listopada)

Pewnej nocy dwójka dzieci z Powiśla 
postanowiła sprawdzić, czy Złota Kaczka 
naprawdę istnieje, a jeśli tak, to jak chroni 
skarby. Jakież było ich zdumienie, gdy 
okazało się, że Złota Kaczka nie dość, 
że istnieje, to jeszcze ma niezwykły dar 
przenoszenia swoich gości w czasie… Tak 
więc uczestnicy spotkania w ratuszu także 
wyruszą w niezwykłą podróż w czasie 
i przestrzeni: odwiedzą pałac króla Jana 
i królowej Marysieńki, gdzie spotkają ka-
pelę cygańską, zajrzą na staromiejski ry-
nek, gdzie w XVIII wieku towary zachwa-
lali ormiańscy kupcy; powędrują na ulicę 

Krochmalną, gdzie przed wojną znajdował 
się Dom Sierot Janusza Korczaka... Będą 
opowieści, śpiewy i wspólne zaklinanie 
czasu. Może ktoś znajdzie swój własny 
skarb?

Opowieści świąteczne  (3 grudnia 
i 10 grudnia) 

Spotkanie będzie poświęcone opo-
wieściom bożonarodzeniowym z różnych 
stron świata. Skąd pochodził prawdziwy 
święty Mikołaj? Czy wszyscy lubią go 
za to, że jest bogaty, czy też za to, że 
jest brodaty? Jak wyglądają świąteczne 
przygotowania w niebie i kto naprawdę 
dostrzegł pierwszą gwiazdę? Kim mogli 
być trzej królowie? Historie z różnych 
stron świata wokół narodzin Jezusa i świąt 
Bożego Narodzenia z towarzyszeniem ko-
lęd granych na bluesowo i w afrykańskich 
rytmach, na egzotycznych instrumentach. 

Obecnie po stołecznych ulicach po-
rusza się blisko 11 200 licencjonowa-
nych taksówek. W Warszawie można 
jednak również trafić na nielegalnych 
przewoźników, którzy często próbują 
naciągnąć swoich klientów.

Dostrzegając powyższy problem, 
jak również w trosce o bezpieczeń-
stwo i komfort pasażerów, Urząd m.st. 
Warszawy po raz kolejny przeprowa-
dzi specjalną kampanię informacyjną 
– „Taxi. Sprawdź, zanim wsiądziesz”. 
Jej głównym celem jest uświadomienie 
mieszkańcom i turystom, że korzysta-
nie z licencjonowanych taksówek może 
uchronić przed przykrymi konsekwen-
cjami związanymi z działalnością nie-
uczciwych przewoźników.

W tym celu na plakatach, ulot-
kach i spotach kampanii wyekspo-
nowane zostały wszystkie elementy, 
które wyróżniają legalne taksówki.

Wszystkie licencjonowane war-
szawskie taksówki muszą posiadać 
dachowy „kogut” z napisem „TAXI”. 
Na przedniej szybie pojazdu obowiąz-
kowo znajdować się powinna tabliczka 
zawierająca hologram wraz z nume-
rem licencji warszawskiego taksów-
karza oraz numerem rejestracyjnym 
samochodu. Dodatkowo na przednich 
drzwiach powinien znajdować się 
żółto-czerwony pas z wyraźnym, pię-
ciocyfrowym numerem bocznym oraz 
herb Warszawy.

We wnętrzu pojazdu w widocznym 
miejscu musi znajdować się specjalny 
identyfikator opatrzony hologramem, 

zdjęciem kierowcy oraz opisany jego 
imieniem i nazwiskiem a także tak-
sometr wskazujący aktualną taryfę 
i opłatę. W lewym górnym rogu szyby 
tylnych, prawych drzwi pojazdu po-
winna znajdować się tabliczka zawie-
rająca szczegółowy wyciąg z taryfy, 
jak również informację o możliwości 
kierowania skarg.

Taksówkarz, po wykonaniu usłu-
gi zobowiązany jest wydać paragon 
fiskalny zawierający m.in. nr boczny 
i nr rejestracyjny taksówki.

W przypadku podejrzenia, że usługa 
została wykonana niewłaściwie pasażer 
może złożyć skargę do Urzędu m.st. 
Warszawy lub zgłosić ten fakt za po-
średnictwem portalu Warszawa 19 115.

Spotkanie z legendą w ratuszu
Na co dzień poważny gmach, gdzie zapadają ważne dla stolicy decyzje, w jesienne soboty zamieni się 
w miejsce, w którym podczas opowieści ożyją baśniowe postaci. Na „Warszawskie opowieści, czyli spo-
tkanie z legendą w ratuszu” zapraszamy na pl. Bankowy 3/5.

Kolejna edycja kampanii

„Taxi. Sprawdź, zanim wsiądziesz”
W poniedziałek, 3 października, rusza kolejna edycja kampanii informacyjnej „Taxi. Sprawdź, zanim 
wsiądziesz”. Dzięki ulotkom, plakatom, a także spotom emitowanym m.in. w pojazdach komunikacji 
miejskiej mieszkańcy i turyści dowiedzą się jak rozpoznać legalną warszawską taksówkę.

Zamawianie ogłoszeń
tel./faks: 22 877 25 66,

22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl



str. 77 października 2016Nasza GAZETA Woli i Bemowa    Nr  15

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

• POLICJA % 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

Wolskie Centrum Kultury
ul. Młynarska 35 A

tel. 22 836 22 15

w październiku:

•  8 października (sobota) w godz. 16.00 
– 20.00 – Wieczorek taneczny dla do-
rosłych. Prowadzi DJ Andrzej. Wstęp 
wolny

•  9 października (niedziela) godz. 16.00 
– „Szarotkowo” – Spotkanie miłośni-
ków robótek ręcznych (druty, szydeł-
ko, wiklina). Wstęp wolny

•  11 października (wtorek) godz. 11.00 
– „Wolskie pamiętniki” – Warsztaty 
dla Seniorów. Prowadzenie Ewa An-
drzejewska. Wstęp wolny

•  11 października (wtorek) w godz. 
10.30 – 12.30 – „Zostałam mamą” – 
Grupa warsztatowa dla mam dzieci 
do 10 m-ca życia. Zajęcia bezpłatne, 
obowiązują zapisy tel. 514 311 540

•  14 października (środa) godz. 15.00 
– „Wola z przyszłości” – Warsztaty 
dla młodzieży -warsztaty praktycz-
ne. Prowadzenie Ewa Andrzejewska. 
Wstęp wolny

•  18 października wtorek) godz. 15.00 
– „Wolskie pamiętniki” – Warsztaty 
dla seniorów, warsztaty praktyczne. 
Prowadzenie Ewa Andrzejewska. 
Wstęp wolny

•  22 października (sobota) godz. 10.00 – 
„Śniadanie po sąsiedzku” – Śniadanie 
z dietetykiem Justyną Marszałkow-
ską – Jakubik poświęcone żywności 
podnoszącej odporność organizmu 
w okresie jesiennym. Wstęp wolny

•  28 października (piątek) godz. 10.00 – 
„Sekrety ukryte w nazwach wolskich 
ulic” – Prelekcja. Prowadzenie Wal-
demar Prokop. Wstęp wolny

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
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.

•  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

Poziomo: 1) dawniej wesoła pień biesiadna; 7) komórka nerwowa; 8) łączy kartki; 
9) lana lub kładziona; 10) egipska urna; 12) długi i zobowiązania jednostki gospodar-
czej; 14) w dawnej Polsce stróżowanie w grodach; 16) ziele na krople walerianowe; 
19) dusigrosz; 21) hinduskie bóstwo bezosobowe, początek wszechrzeczy; 22) najja-
śniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Pegaza; 23) pies myśliwski.

Pionowo: 1) składany nożyk; 2) śmiałość, pewność siebie; 3) lekki, luksusowy pojazd 
konny; 4) piętno, stygmat; 5) pomoc, wsparcie dawniej; 6) grupa etniczna górali po-
chodzenia rusińskiego i wołoskiego; 11) zbiornik do sterylizacji materiałów opatrun-
kowych i narzędzi chirurgicznych; 13) smaczliwka; 15) wioślarska osada; 17) walenie 
w drzwi; 18) Antoni, rzeźbiarz zakopiański; 20) słynny szwedzki kwartet z lat 80-tych.

Horoskop
od 6 do 20 października 2016 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Będziesz się cieszył dobrym 
samopoczuciem – siłą, pew-
nością siebie i radością ży-

cia. Dzięki nim będziesz mógł aktyw-
nie zabrać się za wprowadzanie zmian 
w swoim życiu, czym zaskoczysz wielu 
ludzi, zwłaszcza w pracy. Kieruj się roz-
sądkiem, ale nie zapominaj o intuicji. 
Twojemu organizmowi potrzebna jest 
aktywność fizyczna.

RYBY (19 II – 20 III)
Na przekór jesieni poczuje-
cie przypływ energii, a życie 
przyniesie Wam nowe za-

interesowania. Dzięki temu będziecie 
mogły sprostać bardzo pracowitym 
dniom, które czekają Was w pracy. Nie 
podejmujcie decyzji bez zastanowie-
nia, a zwłaszcza pod wpływem innych. 
W życiu osobistym bez zmian. Na nad-
miar energii dobra będzie aktywność 
fizyczna.

BARAN (21 III – 20 IV)
Masz dużo spraw do zała-
twienia. Ponieważ równo-
cześnie poczujesz przypływ 

sił, będziesz mógł wcielić w życie stare 
i nowe plany. Będzie to związane z wie-
loma zmianami w Twoim życiu – oso-
bistym i zawodowym. Ale przecież tego 
chciałeś, prawda? Będziesz zadowolo-
ny, jeżeli wcześniej dokładnie wszystko 
zaplanujesz.

BYK (21 IV – 21 V)
Ten miesiąc jest ważny 
w sprawach osobistych. 
Gwiazdy sprzyjają stabili-

zacji w tej sferze życia – szczęście 
i porozumienie w długo znających się 
parach mogą zakończyć się poważnymi 
deklaracjami. Rodzinne kłopoty znajdą 
pomyślne rozwiązanie. Finanse – bez 
nagłych znaczących przypływów.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Korzystne samopoczucie 
pozwoli Ci na energicz-
ne działanie, koncentrację 

na własnych sprawach i lekceważe-
nie przeciwności losu. Taka mieszan-
ka przyniesie realizację odkładanych 
planów, sukces w pracy i nowe, cie-
kawe znajomości. Jeśli masz kłopo-
ty ze zdrowiem, teraz możesz liczyć 
na ich zakończenie.

RAK (22 VI – 22 VII)
Teraz najważniejsze spra-
wy będą się działy w sferze 
emocjonalnej. Czeka Cię 

wiele miłych spotkań towarzyskich. 
Będziesz chętnie słuchał bliskich Ci 
osób i udzielał im pomocy i wsparcia. 
Zyskasz wdzięczność i wiele dowodów 
uczuć i przywiązania. Możliwy niespo-
dziewany przypływ gotówki. Zdrowie 
w idealnym porządku.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Energia popycha Cię do ak-
tywności i działania. Mu-
sisz jednak uważać, bo nie 

wszystkie Twoje plany przyniosą Ci 
korzyści. Na pewno Ci się uda zachwy-
cić szefa i wzbudzić zazdrość współ-
pracowników. W finansach zachowaj 
ostrożność. Możesz liczyć na znaczącą 
poprawę w tej sferze. Możesz spróbo-
wać pomóc szczęściu, grając w totka.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Teraz na plan pierwszy wy-
suną się sprawy uczuciowo. 
Miłe spotkania, nowe znajo-

mości, atrakcyjni i nietuzinkowi ludzie 
sprawią, że z przyjemnością skupisz 
się na życiu osobistym. Będziesz się 
cieszyć dobrym samopoczuciem i zdro-
wiem, zadbasz o wygląd. Ludzie będą 
Cię doceniać i podziwiać. To najlepsze 
lekarstwo na jesienną depresję.

WAGA (23 IX – 23 X)
Wykorzystaj energię, któ-
ra będzie Cię teraz wprost 
rozsadzać. Najlepiej w pra-

cy – możesz zrealizować każdy plan, 
przeforsować każdy pomysł. Znajdziesz 
na to siłę i sposób. Taka okazja na speł-
nienie marzeń może się długo nie po-
wtórzyć. Możesz równocześnie nadrobić 
zaległości towarzyskie i uprawiać sport 
na świeżym powietrzu – dasz radę!

SKORPION (24 X – 22 XI)
Gwiazdy przygotowały Ci 
okoliczności sprzyjające 
awansowi lub zmianie pracy 

na atrakcyjniejszą. Skorzystaj z okazji, 
aby samodzielnie zadecydować o swo-
im losie. Zaufaj sobie i pewnie sięgnij 
po sukces. W dolegliwościach fizycznych, 
jeśli Cię trapią, szukaj pomocy u specja-
listów medycyny naturalnej. Ale przede 
wszystkim zadbaj o właściwą dietę.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Korzystne tygodnie w sferze 
zawodowej, dobre zmiany. 
Będą efektem Twoich dzia-

łań, ale i los szykuje Ci miłe nie-
spodzianki. Odważnie korzystaj z oka-
zji, nie będziesz żałować. Natomiast 
w uczuciach – ochłodzenie. Nieporo-
zumienia doprowadzą do konfliktu, ale 
uda Ci się go załagodzić, jeśli będziesz 
pamiętać o potrzebach partnera.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Uważaj, żeby nie podejmo-
wać zbytniego ryzyka – mo-
żesz stracić okazję i pienią-

dze. Ważna dla Ciebie sprawa, niestety, 
nie zakończy się dobrze. W sprawach 
uczuciowych możesz liczyć na przychyl-
ność gwiazd – Twój związek ma duże 
szanse na szczęśliwe zakończenie. Za-
interesuj się medycyną naturalną i su-
plementami.. 
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