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To miejsce czeka na Twoją reklamę

Na Bemowie

Osiecka w Amfiteatrze

b    Bombardier w Warszawie    b    Islandia – wyspa trzech żywiołów    b    Samochody do wynajęcia    b

W podjętej przez radnych uchwale 
budżetowej Bemowo wnosi o zwięk-
szenie środków bieżących o ponad 
1,3 mln zł na dotacje dla niepublicz-
nych placówek oświatowych w związ-
ku z planowanym wzrostem liczby 
dzieci w przedszkolach oraz uczniów 
w szkołach od nowego roku szkolnego.

W wydatkach majątkowych 
wnioskowano o zwiększenie planu 
o 101 tys. zł przekazane dzielnicy przez 

Zarząd Dróg Miejskich ze względu 
na konieczność wyposażenia w auto-
matyczną detekcję pieszych sygnaliza-
cji świetlnych na skrzyżowaniach ulic 
Powstańców Śląskich i Czumy oraz Po-
wstańców Śląskich i Człuchowskiej jak 
i Powstańców Śląskich i Borowej Góry. 
Dotyczy to chodnika wraz ze ścieżką 
rowerowo-biegową przy ul. Powstań-
ców Śląskich.

(PON)

W czwartkowy wieczór, w Amfite-
atrze już po raz ostatni odbył się kon-
cert z cyklu „Osiecka na Bemowie”. 
Jak zwykle nasza wspaniała publicz-
ność dopisała, szczelnie wypełniając 
wszystkie miejsca. Tematem przewod-
nim występu Anny Sroki Hryń była 
woda. Żywiołowe utwory symbolizu-
jące wzburzone morze przeplatały się 
ze spokojem górskiego jeziora. Grom-
kie brawa dla pani Anny świadczyły 
o tym, że klimatyczne wykonanie przez 
nią utworów Osieckiej zyskało uznanie 
widowni. Po występie, jak zwykle, ar-
tystka została obdarowana bukietem 
kwiatów, które wręczył jej Marek Li-
piński, zastępca burmistrza dzielnicy 
Bemowo.

W związku z dużym zaintereso-
waniem ze strony organizacji poza-
rządowych, zarząd dzielnicy Wola 
wyasygnował dodatkowe środki 
w wysokości 50 tys. złotych na reali-
zację zadań z zakresu kultury. Przed-
sięwzięcia muszą nawiązywać do ob-
chodów 100-lecia przyłączenia Woli 
do Warszawy i być w szczególności 
adresowane do uczniów wolskich szkół 
oraz osób starszych i niepełnospraw-
nych. – W tym roku przyznaliśmy już 
200 tys. złotych na realizację projek-
tów, w ramach dotacji celowych dla 
organizacji pozarządowych na działa-
nia z zakresu kultury. Pieniądze te 
zostały rozdysponowane pomiędzy je-
denastu wnioskodawców. Teraz udało 
nam się wygospodarować dodatkowe 
środki, dzięki którym będziemy mogli 
realizować kolejne projekty – podkreśla 
Mariusz Budziszewski, zastępca bur-
mistrza dzielnicy Wola.

Dotacja będzie przyznawana w ra-
mach tzw. małego grantu. – Oznacza 
to, że wnioskowane dofinansowanie 
nie może przekraczać kwoty 10 tys. zł. 
Z kolei termin realizacji danego za-
dania nie może być dłuższy niż 90 dni 
i musi się ono zakończyć w 2016 roku. 
W związku z tym, projekty można skła-
dać do początku września – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola.

Dotacje będą przyznawane do mo-
mentu wyczerpania puli przeznaczo-
nych na ten cel 50 tys. zł. Projekty, które 
wpłyną do urzędu dzielnicy Wola oce-
niać będzie specjalnie do tego powołana 
komisja, która składa się z przedstawi-
cieli urzędu dzielnicy oraz dzielnicowej 
komisji dialogu społecznego. Komisja 
oceniać będzie m.in., czy dany projekt 
spełnia wymagania formalne i czy na-
wiązuje do obchodów 100-lecia przyłą-
czenia Woli do Warszawy.

W Przedszkolu nr 134 przy 
ul. Leszno 24/26a zakończyły się już 
prace związane z modernizacją ogrodu 
przedszkolnego. Zamontowano m.in. 
bezpieczną nawierzchnię w okolicach 
urządzeń zabawowych, pojawiły się 
nowe ścieżki i nasadzenia. Do dyspo-
zycji najmłodszych są również nowe 
zabawki – m.in. piaskownice, samolot, 
ciuchcia, altanki, stoliki do rysowania 
oraz kompleks sportowy ze zjeżdżal-
niami.

To pierwszy z 23 ogrodów przed-
szkolnych, które w tym roku przej-
dą gruntowną modernizację. – Prace 
wykonawcze rozpoczęły się na przeło-
mie lipca i sierpnia, z uwzględnieniem 

przerwy wynikającej z dyżurów waka-
cyjnych, które były pełnione w przed-
szkolach. Na realizację zadania prze-
znaczyliśmy blisko 9,5 mln zł – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola.

Aby przeprowadzić rewitalizację 23 
z 27 ogrodów przedszkolnych, które 
znajdują się na Woli, trzeba było za-
stosować niestandardowe rozwiązania. 
– Ze względu na skalę przedsięwzięcia 
i krótki czas na realizację inwestycji 
podjęliśmy decyzję o powierzeniu funk-
cji inwestora dyrektorom przedszkoli. 
Bez ich zaangażowania nie bylibyśmy 
w stanie przeprowadzić aż tylu mo-
dernizacji – podkreśla Grażyna Orze-

chowska-Mikulska, zastępca burmi-
strza dzielnicy Wola. Dla dyrektorów 
przedszkoli było to również zupełnie 
nowe doświadczenie. – Nigdy wcze-
śniej nie realizowaliśmy tak dużych 
przedsięwzięć. Najważniejszą kwestią 
było skoordynowanie w czasie wszyst-
kich prac, a to można było osiągnąć 
przede wszystkim poprzez bieżący kon-
takt z wykonawcą inwestycji – mówi 
Anna Kasztelewicz, dyrektor Przed-
szkola nr 134.

Zakończenie prac modernizacyj-
nych w zdecydowanej większości pla-
cówek planowane jest jeszcze we wrze-
śniu.

Na Bemowie

Dodatkowe środki

Małe granty na kulturę
Dzielnica Wola przeznaczyła dodatkowe pieniądze na realizację 
przedsięwzięć kulturalnych. Organizacje pozarządowe otrzymają 
w sumie 50 tys. zł.

Na Woli

Modernizacja ogrodów przedszkolnych
Na przełomie lipca i sierpnia rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją 23 ogrodów przedszkolnych 
na Woli. Dzielnica na ten cel przeznaczyła blisko 9,5 mln zł. Pierwszy ogród przedszkolny dla najmłod-
szych jest już gotowy. Wkrótce zakończą się prace w pozostałych placówkach.



Na ostatniej sesji Bemowa zarząd 
wnioskował o zmiany w planie tego-
rocznych wydatków majątkowych. Po-
stulował sięgające o ponad 4,1 mln zł 
zmniejszenie środków inwestycyjnych. 
Ponad milion złotych pochodzić będzie 
z zadania związanego z modernizacją 
budynku przy ul. Waldorffa 22 na po-
trzeby Bemowskiego Centrum Kultu-
ry, ograniczonego do przeprowadzenia 
konkursu architektonicznego. Dalsze 
zaś prawie 3 mln zł jest z inwestycji 
drogowych.

Większość z tych środków dotyczy 
dwóch zadań: budowy ul. Waldorffa 
(na odcinku Powązkowska – ul. ks. Bo-
lesława za prawie 1,4 mln zł przełożonej 
na lata 2017-2018) i budowy ul. Pia-
stów Śląskich na terenie Fortu Bema 
(na odcinku ul. Osmańczyka-Waldorffa 
844 tys. zł).

Na lata późniejsze przesunięto też 
wykonanie dokumentacji projektowej 
planowanej budowy ulic: Mendelejewa 
i Newtona, ze względu na przedłużają-
ce się procedury uzyskania pozwolenia 
wodno-prawnego na odprowadzenie 
wód deszczowych z ulic osiedla WAT 
do kanału Lipkowskiego oraz z powodu 
zapowiadanej na 2017 rok wymiany 
gazociągu na całym osiedlu.

Z powodu sprzeciwu mieszkańców 
ul. Muszlowej odstąpiono od budowy 
w bezpośrednim sąsiedztwie ich budyn-
ku odcinka drogi od parku Górczewska 
do ul. Człuchowskiej. A ponieważ SM 
Górczewska nie przekazała terenu, więc 
zrezygnowano też z budowy ul. Wyki 
od pawilonu handlowego do ul. Raginisa.

W niezłym stanie jest podobno 
ul. Legendy (na odcinku ul. Drogomil-
ska -Muszlowa), dlatego też jej wyko-
nanie przesunięto na lata 2017-2018, 
a tegoroczne wydatki zmniejszono 
do 50 tys. zł na dokumentację projek-
tową.

Po zlikwidowaniu przejazdu ko-
lejowego u zbiegu ulic Zaborowskiej 
i Babimojskiej niedrożna jest ul. Ma-
rynin. Niestety, mimo starań, aby temu 
zaradzić władze dzielnicy z powodu 
braku współpracy ze strony właściciela 
bocznicy musiały na razie zrezygnować 
z budowy planowanej ul. Babimojskiej 
(na odcinku ul. Kazubów – ul. Strońska) 
i ul. Strońskiej i Marynin.

Mimo wielu trudności, przeznaczo-
ne na drogownictwo środki, jak i te 
zaoszczędzone (z budowy ul. Telefo-
nicznej, czy renowacji boisk przy szkole 
nr 301 przy ul. Brygadzistów) zostaną 
w pełni wykorzystane. Zarząd wnio-
skował bowiem o zwiększenie o prawie 
11,3 mln zł wydatków majątkowych.

Z puli tej dofinansowana będzie 
np. budowa miejsc parkingowych 
na skrzyżowaniu ulic Powstańców 
Śląskich i Człuchowskiej, wypłata 
odszkodowań za działki pod budowę 
drogi ul. Kopalnianej i opracowanie 
dokumentacji projektowej przebudowy 
ul. Arciszewskiego i ul. Leibniza.

Z blisko 7 mln zł przypadających 
na oświatę, prawie 6,3 mln przezna-
czone ma być na zadanie związane 
z budową zespołu szkolno-przedszkol-
nego na terenie Chrzanowa, a konkret-
nie na zwiększenie do 40 mln zł kwo-
ty na zakup działki pod tę placówkę. 
Za blisko 700 tys. zł wprowadzono też 
nowe zadanie, polegające na przebudo-
wie przy Gimnazjum nr 81 przy ul. Roz-
łogi szkolnych boisk (do koszykówki, 
do piłki ręcznej oraz dwóch do siatków-
ki), skoczni do skoków wzwyż i bieżni.

Z zakupów inwestycyjnych przed-
szkole nr 415 otrzymać ma zmywarkę, 
a Liceum nr 78 siłownik centralnego 
ogrzewania do sterowania tzw. „pogo-
dynką”, w celu efektywniejszego ko-
rzystania z ciepła i obniżenia kosztów 
energii cieplnej.

Ponad 3,3 mln zł przeznaczo-
no na zadania inwestycyjne związa-
ne ze sportem i rekreacją. W ramach 
nich o 1,9 mln zł (do ponad 2 mln zł) 
zwiększono środki na modernizację hali 
sportowej przy ul. Obrońców Tobruku. 
Pieniądze te przeznaczone będą na mo-
dernizację węzła c.o. budynku hali spor-
towej wraz z budową przyłącza do sieci 
ciepłowniczej, a także na modernizację 
parkingu i terenu przyległego, gdzie po-
prawiona ma być nawierzchnia, oświe-
tlenie i zewnętrzna instalacja elektrycz-
na. Dodatkowo zakupione będzie też 
profesjonalne nagłośnienie.

Do 1,2 mln zł zwiększono wy-
datki na modernizację pływalni przy 
ul. Oławskiej, gdzie odnowione mają 
być szatnie, natryski i wymienione szaf-
ki, a ponadto z zakupów inwestycyj-
nych wymienione jacuzzi. Natomiast 
w ramach modernizacji wentylacji 
wymieniona będzie automatyka i prze-
budowane centrale wentylacyjne, które 
wyposażone zostaną w system osusza-
nia powietrza. Wentylację mechaniczną 
zyskają też pomieszczenia biurowe.

Kolejnym nowym zadaniem 
(za 246 tys. zł) ma być też wykonanie 
węzła c.o. wraz z przyłączem do miej-
skiej sieci ciepłowniczej w obiekcie be-
mowskiego ośrodka piłki nożnej przy 
ul. Obrońców Tobruku. Dzięki temu 
obiekt ten zyska ciepłą wodę i zmniej-
szy koszty eksploatacji.

I choć było wiele wątpliwości odno-
śnie tak dużych nakładów inwestycyj-
nych dla bemowskiego ośrodka sportu 
i rekreacji, to po wyjaśnieniach, że wy-
nika to z potrzeby odrobienia moder-
nizacyjnych zaległości, rada większo-
ścią głosów pozytywnie zaopiniowała 
zaproponowane przez zarząd zmiany 
w tegorocznym załączniku budżetowym 
dzielnicy.

(PON)

Od zeszłego roku Nagrody Dobrej 
Woli przyznawane są osobom i in-
stytucjom mającym szczególny wpływ 
na rozwój, funkcjonowanie i dobry wi-
zerunek Woli. Co ważne, o tym jak 
ostatecznie wygląda lista nagrodzo-
nych, decydują mieszkańcy dzielnicy. 
To oni w głosowaniu wskażą, kto zosta-
nie uhonorowany tym wyróżnieniem. – 
W zeszłym roku otrzymaliśmy w sumie 
ponad 700 głosów – mówi Krzysz-
tof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy 
Wola.

Jak będzie w tym roku? – Każdy 
mieszkaniec naszej dzielnicy może zgło-
sić własną kandydaturę do Nagrody. 

W tym celu należy wypełnić specjal-
ny formularz, który będzie dostępny 
w intrenecie oraz w urzędzie – mówi 
burmistrz Strzałkowski.

Jedna osoba będzie mogła zgłosić 
maksymalnie trzy kandydatury. Trze-
ba będzie opisać za co nominujemy 
danego kandydata i zebrać minimum 
15 podpisów poparcia. Tak wypełnio-
ne formularze można będzie składać 
w urzędzie dzielnicy Wola od 5 do 30 
września. Następnie, od 10 do 17 paź-
dziernika będzie trwało głosowanie 
mieszkańców, którzy zdecydują, komu 
w tym roku zostaną przyznane Nagrody 

Dobrej Woli. Wygrają oczywiście kan-
dydaci, którzy uzyskają w plebiscycie 
najwięcej głosów.

Kto może otrzymać Nagrodę Do-
brej Woli? – Każdy, kto robi dla Woli 
coś pożytecznego – mówi Ewa Stat-
kiewicz, przewodnicząca rady Woli. – 
W ubiegłym roku wśród nagrodzonych 
i nominowanych znalazły się m.in. oso-
by prywatne, społecznicy, instytucje, 
stowarzyszenia itp. – dodaje.

W tym roku, z okazji setnej roczni-
cy stołeczności warszawskiej Woli, Na-
grody Dobrej Woli przyznane zostaną 
wszystkim wolskich 100-latkom.
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Na Bemowie

Modernizowanie sportowej bazy 

Druga edycja wolskiego plebiscytu
Przed nami druga edycja Nagrody Dobrej Woli. Kandydatury można zgłaszać od 5 do 30 września. 
O tym, kto otrzyma wyróżnienia, zdecydują mieszkańcy. Ponadto w związku z setną rocznicą stołeczności 
Woli, nagrodę otrzymają wszyscy wolscy 100-latkowie.

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
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– Cieszę się z tego, że przez cztery ko-
lejne lata znów będziemy współpracowali 
z naszym sprawdzonym partnerem Next-
bike Polska. W przyszłym roku Veturilo 
czekają poważne zmiany. Pojawi się 100 
nowych wypożyczalni, w tym 10 z rowe-
rami elektrycznymi i na ulice wyjedzie 
o 1500 rowerów więcej. Co ważne- będą 
to zupełnie nowe rowery i terminale – 
mówi Jacek Wojciechowicz, wiceprezy-
dent Warszawy.

Obecnie z rowerów miejskich korzy-
sta już ponad 420 tysięcy osób, a rowery 
są wypożyczane średnio co 10 sekund. 
W ciągu 4 lat użytkownicy skorzystali 
z nich blisko 8 milionów razy. Aż dwie 
trzecie warszawiaków wysoko ocenia 
Veturilo. System działa 
od 2012 r. – dotychczaso-
wa umowa z operatorem 
wygasa z końcem 2016 r.

– Czas, jaki upłynął 
od momentu urucho-
mienia Veturilo, to lata 
świetlne na płaszczyźnie 
rozwoju technologii. War-
szawski Rower Publiczny 
był flagowym projektem 
i wzorem do naśladowa-
nia dla polskich i zagra-
nicznych systemów – wi-
zytowali go choćby goście 
z Barcelony, Budapesztu 
czy Madrytu. Cieszy nas 
również, że w dużej mierze sukces rowe-
rów miejskich był inspiracją do myślenia 
i planowania car-sharingu. W przyszłym 
roku w Warszawie wykonamy prawdziwy 
skok technologiczny, zapewniając użyt-
kownikom m.in. ekrany dotykowe, pa-
nele płatnicze, umożliwiające płatność 
kartą czy rozbudowaną aplikację mobil-
ną. Veturilo będzie w ścisłej czołówce 
największych i najnowocześniejszych 
sieci wypożyczalni w Europie. Do tego 

dojdzie, pierwsze w Polsce i jedno 
z pierwszych na świecie, wdrożenie ro-
werów elektrycznych – mówi Tomasz 
Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska, 
operatora Veturilo. – Ostatnie lata za-
pewniły nam niezbędne doświadczenie, 
które jest bezcennym kapitałem w kon-
tekście zarządzania tak zaawansowanym 
projektem – dodaje.

100 nowych stacji
Nowa umowa będzie obowiązywała 

na lata 2017-2020. Użytkowników czeka-
ją zmiany. Liczba stacji wzrośnie do 300, 
a rowerów do 4455.

Nowe wypożyczalnie staną przede 
wszystkim w Śródmieściu, Pradze 

i na Woli. Stacje będą tutaj rozmiesz-
czone gęściej, średnio co około 200 m. 
Więcej stacji pojawi się również na Mo-
kotowie, Pradze-Południe czy Targówku, 
odległość między nimi będzie wynosiła 
średnio około 500 m. Kilka nowych sta-
cji trafi do dzielnic położonych dalej 
od centrum – m.in. na Białołękę, Bielany 
i Bemowo.

System będzie mógł zostać rozbudo-
wany o kolejne stacje, oczywiście w mia-

rę dostępnych środków (w tym z budże-
tów dzielnicowych).

Nowa aplikacja i rowery 
elektryczne

Nowinką będą rowery elektryczne. 
Pojawią się w 10 dedykowanych stacjach 
w rejonie Powiśla i Traktu Królewskiego. 
Rozwijana będzie sieć rowerków dziecię-
cych – 6 specjalnych stacji, na których 
będzie można wypożyczyć mniejszy ro-
wer dla swojego dziecka pojawi się w po-
bliżu parków. Do 45 zwiększy się liczba 
dostępnych tandemów.

Rowery zostaną wyposażone w dodat-
kowy hamulec ręczny, wyższą i wygod-
niejszą kierownicę dopasowaną do osób 

o większym wzroście, 
dzwonek obrotowy wsu-
wany na kierownicę, ba-
gażnik przedni i szerokie 
siodełko. Sztyca siodełka 
będzie wyposażona w po-
działkę, pozwalającą dopa-
sować wysokość do wzro-
stu. Na rowerze zostanie 
umieszczony również kod 
QR umożliwiający szybkie 
wypożyczenie bez korzy-
stania z terminali.

Nowy system będzie 
znacznie wygodniejszy dla 
użytkowników. Terminale 
będą wyposażone w no-

woczesne, kolorowe wyświetlacze z ekra-
nem dotykowym i obsługą płatności zbli-
żeniowych oraz w uniwersalną pompkę 
rowerową. Wprowadzona zostanie moż-
liwość wypożyczania i zwrotu rowerów 
za pomocą aplikacji mobilnej. Każdy 
stojak będzie miał diodę, sygnalizującą 
czy dany rower jest sprawny i można go 
wypożyczyć. Z nowych rowerów i stacji 
warszawiacy będą mogli korzystać już 
od 1 marca 2017 r.

– Warszawa bardzo aktywnie uczest-
niczy w pozyskiwaniu środków europej-
skich. Dzięki nim budujemy II linię metra, 
zmodernizowaliśmy tabor komunikacji 
miejskiej, wybudowaliśmy parkingi P+R, 
liczne drogi i most im. Marii Skłodow-
skiej-Curie, zrewitalizowaliśmy teatry, 
muzea i szpitale, powstało Centrum Na-
uki Kopernik oraz oczyszczalnia „Czaj-
ka”, jedna z najnowocześniejszych w tym 
regionie Europy. Łącznie pozyskaliśmy 
już ponad 11 mld zł środków z funduszy 
europejskich – mówi Michał Olszewski, 
wiceprezydent Warszawy.

Na Polu Mokotowskim, nieopodal 
zbiornika wodnego (od strony ul. S. Ba-
torego i J. i J. Rostafińskich), powstanie 
miasteczko namiotowe, gdzie mieszkań-
cy będą mogli zapoznać się z projektami 
współfinansowanymi ze środków UE. 
Prezentacje, warsztaty, pokazy i anima-
cje przygotowało aż 40 instytucji, w tym: 
Tramwaje Warszawskie, Metro Warszaw-
skie, Centrum Nauki Kopernik, Instytut 
Biologii Doświadczalnej PAN im. M. 
Nenckiego, Światowe Centrum Słuchu, 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu, 
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna 
Warszawa”, Teatr Powszechny oraz Pań-
stwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. Najciekawsze projekty, zre-
alizowane w stolicy ze środków unijnych, 
zostaną zaprezentowane na specjalnej 
wystawie fotograficznej.

Ponadto, w ramach „europejskie-
go miasteczka obywatelskiego”, bę-
dzie można liczyć na darmowe porady 
i profesjonalne, indywidualne wsparcie 
doświadczonych ekspertów, konsultan-

tów i prawników z takich instytucji, jak 
Europejskie Centrum Konsumenckie, 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 
Koalicja Infolinii, Centrum Praw Ko-
biet, Rzecznik Praw Pacjenta, Fundacja 
ITAKA, czy Krajowe Centrum ds. AIDS. 
Informacji i konsultacji będą udzielali 
również pracownicy Punktu Informacji 
Europejskiej Europe Direct – Warszawa.

O oprawę sceniczną zadbały urzędy 
dzielnic Bemowo, Bielany, Mokotów, 
Praga-Północ i Ursynów. Wystąpią liczne 
zespoły dziecięce i młodzieżowe, będą 
pokazy, animacje, quizy oraz konkursy 
z nagrodami (do wygrania m.in. bezpłat-
ne wejściówki do zoo). Najmłodsi uczest-
nicy, w sobotę, 10 września, będą mogli 
wziąć udział w grze miejskiej „Plan dla 
Europy”.

Nie zabraknie innych dodatkowych 
atrakcji. Przez cały weekend będzie 
można się wybrać w niezwykłą podróż 
Europejskim Tramwajem Promocyjnym 
– zaśpiewać z zespołem,,Mazowsze” i zo-
baczyć „Kopernika na kółkach”. Będzie 
można zwiedzić zabytkowe piwnice Sta-
rego Miasta, obejrzeć spektakle Teatru 
Małego Widza oraz udać się na spacer 
z przewodnikiem po parku Muzeum Pa-
łacu w Wilanowie. Szczegółowy program 
imprezy oraz plan miasteczka znajduje 
się na stronie: http://www.europedirect.
um.warszawa.pl/. Impreza plenerowa 
„Europa zmienia Warszawę” jest orga-
nizowana przez Punkt Informacji Eu-
ropejskiej Europe Direct – Warszawa, 
prowadzony przez Biuro Funduszy Euro-
pejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzę-
du m.st. Warszawy i współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej.

„Cieszymy się, że miesiąc po wpro-
wadzeniu samolotu Bombardier CS 
100 do floty Swiss International Air 
Lines, możemy witać ten piękny 
i nowoczesny samolot na naszym lot-
nisku. Fakt, że Warszawa jest jedną 
z pierwszych europejskich stolic, do któ-
rych CS100 lata z Zurychu świadczy 
o tym, że jesteśmy ważnym partnerem 
dla linii Swiss” – powiedział Grzegorz 
Michorek, zastępca dyrektora Biura 
Handlowego Lotniska Chopina w War-
szawie.

„Jesteśmy bardzo dumni z tego, że 
nasza flota powiększyła się o najnow-
szy typ maszyn, a przede wszystkim 
z faktu, że nowe samoloty latają re-
gularnie do Warszawy” – podkreśliła 
Iris Malich, dyrektor Swiss International 
Air Lines na Niemcy, Austrię i Europę 
Środkowowschodnią. „Oprócz wyso-
kiej jakości usług do jakiej są przyzwy-
czajeni pasażerowie SWISS, jesteśmy 
w stanie zaoferować im większy komfort 
i cichszą kabinę. Wyniki eksplo-
atacyjne tego nowego kanadyjskie-
go samolotu były bardzo pozytywne, 
a naszym pasażerom od razu przypadł 
do gustu” dodała.

 „SWISS operuje na trasie do War-
szawy trzy razy dziennie, jest to bar-
dzo ważne połączenie między Polską 
a Szwajcarią, zarówno dla osób podróżu-
jących służbowo, jak i turystów. Nowy 

typ samolotu SWISS ma również mniej-
szy wpływ na środowisko naturalne, 
przy jednoczesnym zapewnieniu kom-
fortu pasażerów”, powiedziała I. Malich.

„Cieszymy się, że nasz najnow-
szy samolot BOMBARDIER CS 100 
rozpoczął regularne loty do Warszawy 

w barwach Szwajcarskich Linii Lot-
niczych. Samoloty C-Series to obec-
nie najnowocześniejsze na świecie 
samoloty regionalne średniej pojem-
ności, charakteryzujące się wysokim 

komfortem podróżowania oraz ekono-
mią przewozów. Są też bardzo ciche 
i spełniają wszystkie najnowsze nor-
my w zakresie ochrony środowiska” 
– podkreślił Janusz Kućmin, General-
ny Przedstawiciel firmy Bombardier 
na Polskę. Andrej Motyl, Ambasador 

Szwajcarii zaznaczył: „Każde więzy, 
które łączą Szwajcarię z Polską, są 
ważne – tak samo te ekonomiczne jak 
i kulturalne. Cieszę się, że Lotnisko 
Chopina zostało wybrane jako jedno 

z pierwszych, do którego SWISS lata 
nowym modelem samolotu.”

Stephen de Boer, Ambasador Ka-
nady w swoim wystąpieniu powie-
dział: „To ważne wydarzenie zarówno 
dla Kanady, jak i Polski. Nowoczesna 
technologia, zastosowana w tym modelu 

samolotu, łączy standardy kanadyjskie 
i polskie. Okazja taka jak ta jest możli-
wością zaprezentowania tej technologii.”

SWISS oferuje już swoim pasaże-
rom, na trasie Warszawa-Zurych, 3 po-
łączenia dziennie, planowo wszystkie 
będą obsługiwane przez maszyny typu 
CS100.

Swiss International Air Lines 
(SWISS) otrzymał pierwszego no-
wego Bombardiera CS100 na począt-
ku lipca 2016 roku. Przewoźnik jest 
pierwszym klientem i operatorem za-
projektowanego na nowo samolotu 
C Series. CS100 wykonał pierwszy ko-
mercyjny rejs dla SWISS 15 lipca.

Charakterystyka 
samolotu

W konfiguracji opracowanej dla 
SWISS-a, Bombardier CS100 ma 125 fo-
teli. We wnętrzu kabiny znajdują się duże 
okna, które dostarczają do środka wię-
cej światła, dzięki czemu dają poczucie 
większej przestrzeni. Innowacyjne fotele 
projektu firmy ZIM są wyposażone w in-
dywidualne stoliki, zapewniają optymal-
ny komfort i więcej przestrzeni na nogi. 
Schowki nad fotelami pomieszczą wię-
cej bagaży podręcznych. Najnowocze-
śniejsza wersja kabiny i ergonomiczna 
kuchnia pokładowa – zaprojektowa-
ne w bliskiej współpracy ze SWISS-
em – powstały z myślą o potrzebach 
i oczekiwaniach zarówno załogi, jak 
i pasażerów.

Nowe rowery i terminale
Przez kolejne cztery lata za obsługę systemu Veturilo ponownie będzie odpowiadała spółka Nextbike 
Polska. W czwartek, 25 sierpnia podpisano umowę w tej sprawie. Z nowych rowerów i terminali będzie 
można korzystać już od 1 marca 2017 r.

Europa zmienia 
Warszawę
W najbliższy weekend, 10-11 września, w godz. 10.00-18.00 zaprasza-
my wszystkich mieszkańców na Pole Mokotowskie, na wielki, rodzin-
ny piknik „Europa zmienia Warszawę”. To już siódma edycja impre-
zy, podczas której zaprezentujemy, w jaki sposób członkostwo w Unii 
Europejskiej wpłynęło i wpływa na rozwój naszego miasta.

Lotnisko Chopina wita Bombardiera
We wtorek, 30 sierpnia br. odbyło się oficjalne powitanie samolotu CS100 Swiss International Air Lines (SWISS). Wydarzeniu towarzyszył 
tradycyjny salut wodny. Warszawa jest jedną z pierwszych europejskich stolic, do których CS100 lata z Zurychu.
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Islandia jest fascynującym krajem, 
w którym można zobaczyć prawdzi-
wy wulkan, gejzer i lodowiec oraz 
największe wodospady Europy, wyką-
pać się w termalnym źródle, podziwiać 
wieloryby i maskonury, a wszystko 
to w otoczeniu wspaniałej przyrody. 
Zimą potrafi być tu cieplej niż w Pol-
sce. W średniowieczu wierzono, że 
krater wulkanu Hekla jest wejściem 
do piekła.

W rejonie dzisiejszego Rejkiawi-
ku w 875 roku osiedlił się Ingólfur 
Anarson, uciekając przed jednoczącym 
ziemie Norwegii królem Haraldem 
Pięknowłosym. Dziś w samej stolicy 
i wokół żyje ponad połowa z 330 tysię-
cy mieszkańców wyspy. Stąd wywodzi 
się Björk (po islandzku brzoza), znana 
piosenkarka i aktorka filmowa. W mu-
zeach można oglądać zaskakująco cie-
kawe ekspozycje: od kolekcji sztuki 
nordyckiej i islandzkiej, przez Muzeum 
Sag aż po jedyne chyba w świecie mu-
zeum fallusów.

Rejkiawik i Złoty Krąg
Zasłużoną sławą cieszy się nocne 

życie w Rejkjawiku. W pubach posłu-
chać można muzyki w wykonaniu to-
powych gwiazd, a w weekendy miesz-
kańcy Rejkiawiku i przyjeżdżający 
tu często specjalnie w tym celu młodzi 
ludzie wyruszają w sławny już rund-
tur – całonocną wędrówkę po pubach 
i nocnych lokalach. Mimo sporej ilości 
wypijanego alkoholu trwająca do rana 
zabawa jest zwykle spokojna.

Miasto ma szeroko rozrzucone 
przedmieścia z niewielkich domków 
oraz niewielkie centrum, które można 
zwiedzać na piechotę. Warto zacząć 
od nowego ratusza, gdzie jest infor-
macja turystyczna i wielka plastyczna 
mapa wyspy. Z wieży dominującego 
ponad miastem protestanckiego kościo-
ła Hallgrimskirkja widać jak na dłoni 
całe miasto i zatokę. 

Przy porcie w pobliskim Hafnar-
fjördur jest stylizowana na karczmę wi-
kingów restauracja Fjörkurain, w której 
można zjeść różne islandzkie przysma-
ki: wędzonego maskonura, zgniłego 
rekina, czy jądra tryka w serwatce.

Z Rejkiawiku trzeba wybrać się 
na wycieczkę po tzw. Złotym Krę-
gu, żeby obejrzeć słynne gejzery, 
a zwłaszcza tryskający co kilka minut 
gorącą wodą gejzer Strokkur (Masel-
niczka), najpiękniejszy chyba islandz-
ki wodospad Gullfoss (Złoty Wodo-
spad), historyczną siedzibę islandz-
kich biskupów w Skalholt oraz sławną 
Równinę Parlamentarną Thingvellir, 
gdzie od 930 roku nad największym 
jeziorem na wyspie odbywały się po-

siedzenia Althingu – najstarszego par-
lamentu Europy.

Rajska kąpiel w Błękitnej 
Lagunie

Na Islandii jest mnóstwo źródeł 
z termalną wodą mineralną. Najsłyn-
niejszym kąpieliskiem i uzdrowiskiem, 
a zarazem jedną z największych atrak-
cji turystycznych Islandii jest Błękitna 
Laguna (Bláa Lónið) otoczona polami 

czarnej lawy bazaltowej. Jej nasycona 
minerałami gorąca woda w kolorze tur-
kusowym ma potwierdzone właściwości 
dermatologiczne, a piękny kolor nada-
je jej wysoka zawartość krzemionki. 
Oprócz kąpieli, w ciepłej wodzie (37-39 
st. C) można posmarować się pełnym 
minerałów, odmładzającym białym bło-
tem oraz wypocić się w naturalnej sau-
nie, ogrzewanej gorącym powietrzem 
wydobywającym się z głębi Ziemi. 
W sąsiedztwie laguny można zwiedzić 
wystawę geologiczną, z zainscenizowa-
nym trzęsieniem ziemi. Zdjęcia i filmy 
na: www.bluelagoon.com

Równina Parlamentarna
Do otoczonej przez trzy lodowce 

Thórsmörk (Puszczy Thora) można 
dojechać tylko samochodem z napę-
dem na cztery koła. Tylko tak można 
pokonać szeroko rozlane lodowcowe 
rzeki. Wygląda to dość groźnie, ale 
zwykle kończy się dobrze, a nagrodą 
jest spacer w kamiennym krajobrazie 
wśród najbujniejszych lasów na wy-
spie. Wprawdzie bardziej przypomina-
ją rachityczne mazowieckie laski, ale 
w tamtym klimacie to prawie puszcza.

Dla mieszkańców Islandii żadne 
miejsce nie jest tak święte jak Thin-
gvellir – Równina Parlamentarna nad 
największym w kraju jeziorem Thin-
gvellirvatn. To tutaj w roku 930 po-
wstał Althing, najstarszy parlament Eu-
ropy, w roku 1000 uchwalono przyjęcie 
religii chrześcijańskiej, a 17 czerwca 
1944 roku proklamowano niepodle-
głość Republiki Islandii.

W bazaltowym wąwozie o stro-
mych ścianach jest oznaczone flagą na-
rodową miejsce, gdzie urzędował prze-
wodniczący zgromadzenia i głosiciel 
prawa. Skała Prawa miała znakomitą 
akustykę. Głosiciel prawa recytował 
z pamięci przez kilka dni obowiązu-
jące prawo, a jego głos roznosił się 
daleko, do tysięcy zebranych na polach 
Thingvellir.

Sprawowano tu także sądy. Nie 
było więzień, więc przestępców skazy-
wano na karę grzywny, wygnanie z wy-
spy lub śmierć. Mężczyzn zrzucano 
ze skały, a kobiety topiono w płynącej 
nieopodal rzece. Działo się to wśród 

pól czarnej lawy sznurowej porośniętej 
zieloną trawą, z błękitną wodą jeziora 
aż po horyzont. Cały ten teren pokryty 
jest długimi szczelinami zwanymi gjá. 
Jest to pęknięcie skorupy ziemskiej 
na styku płyt tektonicznych Europy 
i Ameryki.

Wodospady i gejzery
Słowo gejzer pochodzi z języka 

islandzkiego i znaczy: tryskający wodą. 
Wielki Geysir jeszcze nie tak dawno 
regularnie wyrzucał gorącą wodę i kłę-
by pary na wysokość 80 metrów. Dziś 
jest mało aktywny. Latem Islandczycy 
organizują wybuchy gejzeru, wlewa-
jąc mu do gardzieli wiadra mydlin. 
Za to jego sąsiad, Strokkur, wybucha 
regularnie co kilka minut.

Zaledwie kilka kilometrów dalej 
jest Gulfoss, jeden z najbardziej ma-
lowniczych wodospadów Islandii. Ka-
skady spienionej wody spadają z dwóch 
progów. Ziemia aż drży od uderzeń 
mas wody o dno kanionu, a welon 
wodnego pyłu widoczny jest z daleka. 
Ale Islandia to także kraina wodo-
spadów zasilanych przez topniejące 
lodowce. Górskie rzeki niosą zwy-
kle wiele wody i z dużą siłą drążą 
skaliste kaniony. Efektowny Skoga-
foss (foss to po islandsku wodospad) 
ma 60 metrów wysokości, Detifoss 
niesie najwięcej wody a Svartifoss – 
jeden z najpiękniejszych islandzkich 
wodospadów, spada z progu wspaniale 
ukształtowanych słupów bazaltowych.

Wrzące błoto
Na Islandii jest około 200 wulka-

nów, z czego 30 wybuchało w czasach 
historycznych, czyli w ciągu ostatnich 
1100 lat. Najtragiczniejsza była pół-
roczna erupcja wulkanu szczelinowego 
Laki w 1783 roku. Lawa pokryła po-
wierzchnię prawie sześciuset km kwa-
dratowych.

Koło Myvatn, Jeziora Komarów, 
w rejonach aktywnych geotermicznie 
zbudowano nawet elektrownię wy-
korzystującą gorącą wodę z wnętrza 
ziemi. W okolicy w wielu miejscach 
na powierzchnię wydobywa się bul-
goczące błoto, a zbocza ożywających 
co parę lat kraterów pokrywa świeża 
lawa, spod której wydostają się opary 
związków siarki. W kraterach i skal-
nych szczelinach wciąż coś syczy i bul-
gocze.

Oczka kipiącej niebieskiej mazi 
o konsystencji rzadkiego cementu 
to słynne wulkany błotne. Trzeba zwra-
cać uwagę na znaki ostrzegawcze i stą-
pać tylko po brązowej ziemi. Fałszywy 

krok grozi wpadnięciem do gotującego 
się błota.

Lodowe góry i maskonury
Na spotkanie z lodem najlepiej 

wybrać się do Laguny Jökulsárlón 
do której spływa lodowy jęzor Vatna-
jökull – największego lodowca Europy 
(prawie 8,5 tysiąca kilometrów kwa-
dratowych powierzchni). Laguna przy-
pomina Grenlandię. Bryły lodu wiel-
kości kilkupiętrowego bloku odrywają 
się od czoła lodowca, ale nie mogąc 
spłynąć do morza dryfują po zatoce. 
Pływa się pomiędzy nimi łodziami, 
podziwiając fantastyczne kształty i ko-
lory. Urodę laguny docenili filmowcy 
kręcąc mrożące krew w żyłach sceny 
do dwóch filmów z Jamesem Bondem. 
Wyjątkowo smakuje tu whisky z dodat-
kiem liczącego ponad tysiąc lat lodu.

Stada maskonurów, ptaków przypo-
minających papugi, żyją na stromych 
nadmorskich klifach. Nie są bojaźliwe 
i łatwo dają się fotografować. Najła-
twiej obserwować je na nadmorskim 
klifie w rezerwacie Dyrholaey koło 
Vik. Kto lubi większe zwierzęta, może 
wybrać się stateczkiem na obserwacje 
wielorybów i delfinów koło Akureyri 
lub Husaviku na północy wyspy.

Islandia dla aktywnych
Wielu turystów przyjeżdża na Is-

landię specjalnie po to, żeby objechać 
ją rowerem, przedzierać się przez pu-
stynny interior pieszo, na końskim 
grzbiecie albo terenowym samocho-
dem, uprawiać kajakarstwo lub rafting 
na wartkich lodowcowych rzekach 
lub łowić w potokach taaaakie łososie 
i pstrągi.

Treking w interiorze, a zwłaszcza 
na lodowcach wymaga dobrego przy-
gotowania i odpowiedniego ekwipun-
ku. Tutaj możemy liczyć tylko na sie-
bie. Popularne są wędrówki w rejonie 
Thorsmörk (Puszczy Thora w kotlinie 
otoczonej trzema lodowcami) oraz 
Landmannalaugar (krainy kolorowych 
skał i gorących źródeł), w termalnym 

rejonie Krisuvik, a także w okolicy 
Jeziora Komarów (Myvatn). Jednym 
z najciekawszych jest szlak wzdłuż 
zachodniego brzegu rzeki Jokulsa 
a Fjörum; od wodospadu Detifoss po-
przez skalne rezerwaty Hljodaklettar 
(Echo skał) do kanionu Asbyrgi.

Niezłym sposobem zwiedzania Is-
landii jest rower. Można przyjechać 
z własnym pojazdem lub wypożyczyć 
na miejscu. Rower jest też dobrym roz-
wiązaniem przy zwiedzaniu najwięk-
szych miast: Rejkiawiku i Akureyri.

Śliczne konie islandzkie trafiły 
na wyspę z pierwszymi osadnikami 
przed tysiącem z górą lat. Żyje ich 
tu około 70 tysięcy. Mają minimalne 
wymagania co do paszy i opieki. Są 
niewielkie (około 140 cm wysokości), 
łagodne, silne i jako jedyne kuce eu-
ropejskie potrafią poruszać się 5 ro-
dzajami chodów. Słyną z umiejętności 
poruszania się chodem, który polega 
na tym, że zwierzę jednocześnie unosi 
obie nogi po tej samej stronie ciała 
(jak wielbłąd!). Taki chód ułatwia mu 
wędrówkę po kamienistym terenie i po-
lach zastygłej lawy. Dla zachowania 
czystości rasy żaden koń, który opuści 
wyspę, nie może tu wrócić. Stadniny 
rozsiane są po całym kraju, a agencje 
turystyczne proponują wycieczki kon-
ne nawet tym, którzy nigdy wcześniej 
nie dosiadali koni. Wrażenia po kilku-
dniowej wycieczce na końskim grzbie-
cie są niezapomniane.

Islandzkie rzeki i jeziora pełne są 
ryb, głównie łososi i pstrągów. Czę-
stym gościem bywał tu Ernest Hemin-
gway. Sezon wędkarski trwa od kwiet-
nia do września. Najokazalsze łososie 
można złowić w rzekach Laxá i Rangá. 
W jeziorze Thinvallavatn łowiono na-
wet 15-kilogramowe okazy. Na węd-
kowanie trzeba wykupić pozwolenia. 
Ich ceny są niewygórowane jeśli chodzi 
np. o pstrągi. Na łososie są dużo droż-
sze i należy zgłosić się wcześniej, aby 
niejako zarezerwować sobie miejsce, 
gdyż są limity wędkujących w danej 
rzece. Na północy i zachodzie wyspy 
jest wiele miasteczek i wiosek rybac-
kich, gdzie można wybrać się na połów 
z rybakami, a następnie upiec złowione 
ryby na ognisku.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wedrówki z Naszą Gazetą

Islandia – wyspa trzech żywiołów
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Bez Canaletta nie byłoby Warsza-
wy. Przesada? Nie do końca.

Kiedy opadł wojenny kurz i od-
słonił miasto w gruzach, szybko oka-
zało się, że jego odbudowa byłaby 
niemożliwa bez pełnych detali pejza-
ży włoskiego artysty…

Wystarczy nieco wyobraźni, 
by,w miejscach uwiecznionych pędz-
lem Canaletta, dostrzec obraz daw-
nej stolicy. Karety i dorożki na war-
szawskich ulicach, mieszczańskie 
stroje, pudrowane peruki, stogi siana 
w miejscu kiosków ruchu. Zamiast 
kolumny Zygmunta... taka sama 
kolumna, tylko kilka metrów dalej. 
Po spacerze śladami Canaletta, już 
nigdy nie spojrzycie na Warszawę jak 
na zwykłe, współczesne miasto.

Zamek Królewski w Warszawie, 
przy współpracy z AudioTrip, przy-
gotował dla turystów, odwiedzają-
cych stolicę, wyjątkowy audioprze-
wodnik. Do jego stworzenia posłu-
żyły, znajdujące się w zamkowej 
kolekcji, obrazy włoskiego malarza, 
Bernarda Bellotta. Nie jest to jed-
nak typowy przewodnik, lecz barwna 

opowieść o pełnym życia mieście, 
malarzu i jego pasji, wzbogacona in-
trygującymi ciekawostkami o osiem-
nastowiecznych zwyczajach, techno-
logii i modzie.

Co należy zrobić? Wystarczy za-
instalować w swoim smartfonie dar-
mową aplikację AudioTrip, dostęp-
ną w Sklepie Play oraz AppStore, 
wyszukać w katalogu trasę „Spacer 
śladami Mistrza Bernarda Bellotta, 
zwanego Canalettem” i ją pobrać. 
Wędrówka rozpoczyna się na No-
wym Świecie, od historii związa-
nej z kościołem Świętego Krzyża, 
a następnie lektor prowadzi ślada-
mi słynnego malarza w głąb Stare-
go Miasta. AudioTrip posługuje się 
technologią GPS, dzięki czemu raz 
pobrana trasa, nie wymaga dostępu 
do Internetu. Przewodnik odtwarzany 
jest automatycznie, gdy zwiedzają-
cy dotrze do odpowiedniego punktu, 
a jego wielką zaletą jest to, że zawar-
te w nim materiały można zachować 
po zakończeniu spaceru.

Aplikacja dostępna jest od 18 sier- 
pnia 2016 r. 

Audioprzewodnik na telefony komórkowe

Śladami Mistrza
– Na początek będzie to od 300 do 500 

niskoemisyjnych samochodów, dostęp-
nych dla wszystkich posiadających pra-
wo jazdy i zarejestrowanych w systemie. 
Takie systemy działają z powodzeniem już 
w kilkudziesięciu miastach Europy. Teraz 
czas na Warszawę – mówi Jacek Wojcie-
chowicz, wiceprezydent Warszawy.

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął wła-
śnie poszukiwania firmy, której udzieli kon-
cesji na obsługę systemu publicznych aut.

Czym jest carsharing?
Usługa będzie polegała na bezobsłu-

gowym, krótkoterminowym wypożycza-
niu samochodów. Aby skorzystać z pojaz-
du, trzeba będzie się zarejestrować w sys-
temie (potwierdzając posiadanie prawa 
jazdy) i znaleźć lub zarezerwować wolny 
pojazd. Wypożyczanie będzie maksymal-
nie proste – za pomocą aplikacji mobil-
nej, strony www lub infolinii. Samochody 
nie będą zaparkowane na dedykowanych 
stacjach, można je będzie wypożyczyć 
i oddać w dowolnym legalnym miejscu 
parkingowym, na obszarze centrum mia-
sta (obejmującym co najmniej dzielnice 
Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga 
Północ, Śródmieście, Wola i Żoliborz). 
Korzystając z auta, można się będzie 
poruszać także poza tą strefą.

Opłata za wypożyczenie będzie skal-
kulowana tak, by było ono konkurencyjne 
w porównaniu do sporadycznego korzy-

stania z własnego auta. Ostateczna staw-
ka zostanie określona w negocjacjach 
pomiędzy miastem a firmami zaintereso-
wanymi prowadzeniem systemu. Co waż-
ne, będzie to jedyna opłata jaką ponosi 
użytkownik – nie trzeba będzie płacić 
za benzynę czy parkowanie w strefie 
płatnego parkowania, odpadną też koszty 
typowe dla utrzymania własnego auta: 
serwis, ubezpieczenie, utrata wartości po-
jazdu itd. Dla osób korzystających z auta 
sporadycznie, kilka razy w miesiącu, wy-
pożyczenie miejskiego samochodu bę-
dzie więc bardzo opłacalną alternatywą.

Po co carsharing?
Podstawowym celem wprowadzenia 

publicznych aut jest paradoksalnie… 
zmniejszenie liczby samochodów w cen-
trum miasta. Już dziś jest ich w Warszawie 
ponad 600 na 1000 mieszkańców a liczba 
ta z każdym rokiem rośnie. W Berlinie, 
gdzie carsharing działa z powodzeniem 
od lat, samochodów jest niemal 2 razy 
mniej a ich liczba stale maleje.

Dlaczego tak się dzieje? Możliwość 
wypożyczenia samochodu, na przy-
stępnych warunkach, może zachęcić 
osoby korzystające z auta sporadycznie 
do zmiany przyzwyczajeń. Jeden samo-
chód publiczny może zastąpić dziesięć 
prywatnych samochodów – tak stało się 
w wielu miastach Europy. Ich właściciele, 
korzystający dotąd z własnych pojaz-

dów kilka razy w miesiącu, decydują 
się na sprzedaż auta – ponieważ koszty 
jego utrzymania są wyższe niż okresowy 
wydatek na wypożyczenie miejskiego 
samochodu. Inni rezygnują z zakupu dru-
giego samochodu dla rodziny i zamiast 
tego korzystają z carsharingu. System jest 
też atrakcyjną ofertą dla tych firm, które 
muszą korzystać z auta w centrum a nie 
chcą ponosić związanych z tym kosztów.

Liczba samochodów w Warszawie 
z roku na rok rośnie, za to ruch samocho-
dowy (zwłaszcza w centrum) pozostaje 
na zbliżonym poziomie – to tylko ok. 1/3 
wszystkich podróży. To oznacza, że co-
raz więcej aut jest używanych rzadko – 
na co dzień zajmują one za to miejsca 
postojowe na ulicach. Każde takie auto 
potrzebuje ok. 15 m kw. przestrzeni, którą 
w centrum można wykorzystać znacznie 
lepiej. Jeżeli część właścicieli zdecyduje 
się na wymianę własnego auta na miej-
skie – pozostali łatwiej znajdą wolne 
miejsce postojowe.

Skorzystamy już w 2017 r.
Firmy zainteresowane prowadzeniem 

systemu mają teraz 45 dni na zgłoszenie 
się do negocjacji. Po ich zakończeniu, 
prawdopodobnie na początku 2017 r., 
planowane jest podpisanie umowy z kon-
cesjonariuszem. Z publicznych samocho-
dów będzie więc można skorzystać już 
w przyszłym roku.

Samochody do wynajęcia
Carsharing, czyli miejska wypożyczalnia samochodów, w przyszłym roku pojawi się w Warszawie. System 
ma dać mieszkańcom stolicy alternatywę dla posiadania własnego samochodu.

 Zamawianie ogłoszeń
tel./fax: 22 877 25 66, 22 877 25 67 

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

– Mojemu synowi dokuczano w szko-
le, więc mąż zapisał go na Karate. Z po-
czątku się sprzeciwiałam. Jako psychiatra 
i pacyfistka obawiałam się, że to rozwinie 
u dziecka agresję. Cieszę się, że zdanie 
mego męża przeważyło. Mój syn zaczął 
zachowywać się w sposób, który zyskał 
mu uznanie u innych dzieci. Teraz wierzę, 
że dzieci, które czują się mniej zagrożone, 
są mniej narażone na agresję – mówi 
dr Joanna Zatorska.

Jak twierdzi Piotr Sztencel – głów-
ny instruktor Karate w Stowarzyszeniu 
SMOK, trener mistrzów Europy: – Bar-
dzo ważne jest to, że system działa 

w dwie strony. Osoby agresywne, pod 
wpływem treningu, zdają sobie sprawę, 
że agresja jest dowodem ich słabości. 
Karate podnosi ich samoocenę dzięki cze-
mu nie muszą już szukać potwierdzenia 
swojej siły atakując innych.

Wiele osób może obawiać się kontu-
zji, uszkodzenia ciała podczas ćwiczeń. 
Wbrew takim opiniom karate bardzo ko-
rzystnie wpływa na nasz organizm. Po-
zwala nam zachować prawidłową wagę, 
kondycję, wydolność. Trening spra-
wia, że stymulowane są mięśnie stóp, 
co ma zbawienny wpływ w przypadku 
osób z płaskostopiem, korygują też wady 
postawy, takie jak skolioza. Regularne 

ćwiczenia mogą obniżyć aż o 64% ryzyko 
zawału serca. 

Technika karate przyczynia się 
do rozwoju: motoryki, koncentracji, ko-
ordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci 
ruchowej, logicznego myślenia. Wszyst-
ko to przekłada się na komfort nasze-
go codziennego życia i wyniki w nauce 
oraz pracy. Karate uczy kontroli wła-
snych emocji, opanowania, radzenia sobie 
z problemami. Etykieta uczy szacunku, 
co poprzez treningi w stałej grupie rozwija 
współpracę między uczestnikami.

Istotną zaletą jest zwiększenie samo-
akceptacji i pewności siebie – spowo-
dowane zarówno kontaktami z ludźmi 
mającymi tę samą pasję, jak i większym 
poczuciem bezpieczeństwa. Karatecy 
często są liderami w swoich grupach.

Dlaczego KARATE? 
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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

•  JESIENNY WYPOCZYNEK 
DLA SENIORA w Krynicy Morskiej
Turnus 7 dniowy już od 549 zł/os., 
turnus 14 dniowy już od 1 099 zł/os. 
Cena obejmuje zakwaterowanie, 
pełne wyżywienie oraz zabiegi 
rehabilitacyjne.  
Zapisy: ul. Marszałkowska 81 lok. 25 
Tel. (22) 834 95 29

•  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

Wolskie Centrum Kultury
ul. Młynarska 35 A

tel. 22 836 22 15

we wrześniu:
•  16, 23, 30 września (piątek) w godz. 

10.30 – 12.30 – Spotkania między-
pokoleniowe z tańcem i ruchem. Ta-
niec i ruch dla młodzieży, dorosłych 
i seniorów. Informacje i zapisy tel. 
22 631 30 51

•  10, 17, 24 września (sobota) w godz. 
16.00 – 20.00 – Wieczorki taneczne 
dla dorosłych. Przeboje od lat 60 
do lat współczesnych. Prowadzi DJ 
Andrzej. Wstęp 10 zł

•  11 września (niedziela) w godz. 16.00 
– 20.00 – Szarotkowo – spotkania 
miłośników robótek ręcznych (druty, 
szydełko, wiklina). Wstęp wolny

•  15 września (czwartek) godz. 17.30 – 
Dawni wolscy biznesmeni. Prelekcja 
(bracia Hennebergowie, Michlerowie 
i inni). Prowadzi Ewa Andrzejewska. 
Wstęp wolny

•  16 września (piątek) godz. 16.00 – 
100 lat temu na Woli. Prelekcja po-
przedzająca warsztaty + I cz. Warsz-
tatów dla młodzieży przygotowującej 
grę miejska dla seniorów. Prowadze-
nie Ewa Andrzejewska. Wstęp wolny

•  20 września (wtorek) godz. 17.30 – 
Nie czytaj – doświadczaj! – warsztat 
MNO czyli zaprojektuj siebie do dzia-
łania. Prowadzenie Agata Kaczmarek. 
Zapisy bezpłatne

•  22 września (czwartek) godz. 16.00 
– Seniorzy i Młodzi w twórczym 
działaniu. Spotkanie informacyjne da 
młodzieży i seniorów na temat cy-
klu spotkań międzypokoleniowych, 
podczas których będziemy tworzyć 
wspólne opowieści o dzielnicy i mie-
ście. Wstęp wolny

•  22 września (czwartek) godz. 17.30 – 
Wolscy dobroczyńcy – prelekcja. Pro-
wadzenie Ewa Andrzejewska 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 12 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) polowa lub gazowa; 7) dawny trzykonny zaprzęg rosyjski; 
8) koński wyścig; 9) podstawowa część statku; 10) strateg wojskowy; 12) pa-
nowanie; rządzenie 16) banderola; 19) okamgnienie; 21) kobieta unikająca 
uciech życiowych, pokutniczka; 22) szkoła średnia; 23) sportowe półbuty.

Pionowo: 1) pieje o świcie; 2) kpi z uznanych wartości; 3) tusz; 4) agresja; 
5) zwykle za krótka do podziału; 6) drobny odłamek, kapka czegoś; 11) me-
tafora, przenośnia; 13) Andrzej, aktor i reżyser; 15) intensywna wiosną; 
17) „miara” wódki; 18) główne ćwiczenia jogi; 20) zapora.

Horoskop
od 9 do 22 września 2016 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Teraz decyduje się Twoja za-
wodowa przyszłość. Postaw 
na to, co pewne, stabilne 

i bezpieczne. A jeżeli spotka Cię niemiłe, 
zaskakujące wydarzenie, nie trać wiary 
w to, że los prowadzi Cię do najlepszego 
dla Ciebie rozwiązania. Bo tak właśnie 
jest. W pracy i w uczuciach Twój sukces 
związany jest przede wszystkim z odcię-
ciem się od przeszłości.

RYBY (19 II – 20 III)
Początek roku szkolnego jest 
dla Ciebie korzystny: dla no-
wych wyzwań, rozwoju zawo-

dowego i osobistego. Otworzą się przed 
Tobą nowe możliwości. Jeśli chcesz coś 
zmienić w swoim życiu, to właśnie te-
raz jest na to właściwe „pięć minut”. 
Gwiazdy Ci sprzyjają, tylko nie zwlekaj 
z podejmowaniem konkretnych decyzji. 
Zdrowie w porządku, a w sprawach ser-
cowych – gorąco.

BARAN (21 III – 20 IV)
W sprawach zawodowych jak 
zwykle staniesz na wysokości 
zadania, ale tylko wtedy gdy 

uda Ci się ograniczyć nawał obowiązków, 
które spontanicznie bierzesz na siebie.
Niestety, swoje długoterminowe cele bę-
dziesz musiał odłożyć na później. Przy-
gotuj się na przeszkody, być może także 
finansowe. A sprawy sercowe pozostaw 
losowi i gwiazdom. Korzystna forma fi-
zyczna.

BYK (21 IV – 21 V)
Czas na życie towarzyskie 
i nowe znajomości. Będziesz 
przyciągać ludzi. Nieko-

rzystnym efektem tej sytuacji mogą być 
kłopoty z oddzieleniem życia zawodowe-
go od prywatnego, co często prowadzi 
do pewnych komplikacji. W sferze uczuć 
gwiazdy szykują Ci sprawdzian trwałości 
i sensowności związku. Jedno jest pewne 
– będziesz wiedział na czym stoisz i czy 
warto inwestować w tę relację.

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Gorsza forma fizyczna nie 
powstrzyma Cię przed wy-
konaniem tego, do czego się 

zobowiązałeś. Satysfakcja z własnej kon-
sekwencji nieco osłodzi Ci konieczność 
poświęcenia się sprawom, które Cię nie 
fascynują. W sprawach sercowych przyda 
się nieco dystansu – spójrz na związek 
i partnera z innej perspektywy i upewnij 
się, że to jest właśnie to, czego pragniesz.

RAK (21 VI – 22 VII)
W pracy skup się na swo-
ich obowiązkach, nie daj się 
wciągnąć w intrygi i uważaj 

na ukrytych wrogów – jeśli będzie trzeba, 
nie wahaj się i atakuj. Natomiast w uczu-
ciach raczej postaw na przeciwdziałanie 
ciemnym chmurom i konfliktom. Jeśli po-
stawisz na zdrowy rozsądek, uda Ci się 
opanować sytuację. Uważaj na finanse. 
Zdrowie – w normie.

LEW (23 VII – 22 VIII)
O tym, co czeka Cię w naj-
bliższych dniach, zadecydu-
jesz Ty sam. Tak więc przede 

wszystkim nie podejmuj nieprzemyślanych 
decyzji. Kieruj się tym, czego jesteś pe-
wien. W sprawach sercowych także wszyst-
ko może się zdarzyć. Romans, pogłębie-
nie relacji, rozstanie – decyduj. Gwiazdy 
otworzyły przed Tobą wszystkie drzwi. 
O zdrowie i formę powinieneś zadbać.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Możesz spać spokojnie – los 
nie szykuje dla Ciebie nie-
korzystnych niespodzianek. 

W pracy wszystko bedzie przebiegać po-
myślnie. Możesz się spodziewać ciekawej 
propozycji zawodowej. W uczuciach – 
lekkie ożywienie, czekają też na Ciebie 
udane spotkania towarzyskie. Jedyna 
rysa na tym kryształowym obrazie, nieste-
ty dotyczy finansów – ich stan będzie sta-
bilny, ale nie podejmuj żadnego ryzyka.

WAGA (23 IX – 23 X)
Czeka Cię nowe życie, ale 
jeszcze musisz uzbroić się 
w cierpliwość. Jeszcze nie 

jest odpowiedni czas. Nie spiesz się więc. 
Najpierw musisz zmienić swój sposób 
myślenia. Przemyśl więc wszystko i ob-
serwuj, co i jak myślisz o ważnych dla sie-
bie sprawach. Dotyczy to również uczuć. 
Czas na wielkie porządki. Możesz zacząć 
od szczerej rozmowy z partnerem. Zdro-
wie niestabilne.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Najbliższe dni przyniosą do-
brą, przyjazną atmosferę. 
Rozpłyną się w niej nieporo-

zumienia, konflikty, wspomnienia kłótni, 
pretensje i zranienia. Dotyczy to zarów-
no spraw zawodowych, jak i sercowych. 
Spokój, który się pojawi, umożliwi Ci 
sfinalizowanie spraw ważnych dla Twoich 
finansów i rozwoju zawodowego, a także 
odnowienie relacji lub nawiązanie nowej.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Oszczędnie – tak powinieneś 
teraz postępować. Nie trwoń 
energii w pracy – zajmij się 

tylko tym, co wymaga natychmiastowej 
interwencji. Taka sama strategia będzie 
korzystna w sprawach sercowych. Upór 
partnera nie daje Ci perspektywy na suk-
ces. Musisz chyba poczekać na lepsze 
czasy, żeby osiągnąć coś więcej. I staraj 
się ograniczyć wydatki.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
W pracy pojawi się oka-
zja, żeby udowodnić swoją 
przydatność, niezawodność 

i kompetencję. Oznacza to oczywiście 
więcej obowiązków, ale warto będzie. 
W uczuciach może Cię zaskoczyć burzli-
wy romans albo chęć wyjazdu na koniec 
świata w pogoni za ukochaną osobą. Jeśli 
nie – zrób więcej miejsca dla swojego 
partnera. Miły przypływ gotówki. Uważaj 
na zaziębienia.
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