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Na Bemowie

Dzień Edukacji Narodowej

b    Poradnik dobrych manier    b    Czwarty Cmentarz Katyński    b    Komunikacja w czasie Świąt    b

Teren przy ul. Prądzyńskiego 14A 
wraz z zabytkowymi, XIX-wiecznymi 
zbiornikami gazu przeszedł w prywatne 
ręce w 1991 roku. Właścicielem terenu 
stała się Fundacja „Wystawa Warszawa 
Walczy 1939-1945”, a użytkowanie wie-
czyste zostało ustalone na 99 lat. Nie-
ruchomość została ponownie sprzedana 
w prywatne ręce w 1996 roku. Umo-
wa użytkowania wieczystego nakładała 
na właścicieli obowiązek utrzymania te-
renu w należytym porządku oraz moder-
nizacji zabytkowych zbiorników gazu.

Teren i budynki od wielu lat ulegają 
degradacji, są opuszczone i zaniedba-
ne. W związku z tym, w zeszłym roku 
przeprowadzona została wizja lokalna, 
która miała na celu ustalenie, czy użyt-
kownik wywiązuje się z umowy. – Kon-
trola wykazała, że użytkownik wieczysty 
nie przeprowadził adaptacji budynków, 

a na terenie nieruchomości nie są pro-
wadzone żadne prace modernizacyjne – 
mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola. – Użytkownik korzy-
sta z gruntu w sposób sprzeczny z jego 
przeznaczeniem określonym w umowie 
– dodaje.

W związku z wynikami kontroli te-
renu oraz w trosce o jego dobro, zarząd 
dzielnicy Wola podjął uchwałę, w której 
wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy 
o podjęcie działań zmierzających do roz-
wiązania umowy użytkowania wieczyste-
go zabytkowych obiektów. – Mamy na-
dzieję, że ten krok zapobiegnie dalszemu 
niszczeniu wolskiego Koloseum – mówi 
Adam Hać, zastępca burmistrza dzielnicy 
Wola. – Chcemy, aby zabytkowe obiekty 
przy Prądzyńskiego 14A w przyszłości 
mogły służyć mieszkańcom dzielnicy – 
dodaje.

Jednym z wolskich priorytetów edu-
kacyjnych na najbliższe lata jest poprawa 
efektywności nauczania języków obcych 
w szkołach i placówkach oświatowych. 
Na poziomie przedszkoli jego realiza-
cja będzie oznaczała przede wszystkich 
wzrost umiejętności komunikacyjnych 
dzieci. – W roku szkolnym 2016/2017 
dzielnica Wola przeznaczyła na ten cel 
50 tys. zł z przeznaczeniem na dofina-
sowanie zakupu pomocy dydaktycznych 
dla wszystkich 27 wolskich przedszkoli – 
mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola. W pakietach znajdują 
się m.in. materiały audio i video, prze-
wodniki metodyczne dla nauczycieli oraz 
zeszyty ćwiczeń dla dzieci i rodziców. 
W zajęciach wykorzystywane będą rów-
nież tablice multimedialne, które znajdują 
się w części wolskich przedszkoli.

Metoda, której autorką jest Claire 
Selby, zakłada równoległe do języka oj-
czystego nauczanie języka angielskiego 
w przedszkolu i w domu. Do nauki wy-
korzystywane są specjalnie, metodycznie 
opracowane serie edukacyjne „Baby Be-
etles”, dostosowane dla dzieci w wieku 
od 0 do 4 lat. – Dzieci poznają język 
angielski w oparciu o zabawy, uczą się 
specjalnie skomponowanych piosenek 
i oglądają filmy. To na co warto zwrócić 

uwagę to fakt, że dzieci obcują z materia-
łami w sposób czynny – ilustrując teksty 
piosenek, ale także w sposób bierny – słu-
chając piosenek przy okazji innych swo-
bodnych zabaw – mówi Grażyna Orze-
chowska-Mikulska, zastępca burmistrza 
dzielnicy Wola.

Na każdych zajęciach nauczyciel 
zachęca dzieci, by wybrały aktywność 
w jakiej chcą uczestniczyć, np.: oglą-
danie wcześniej poznanego filmu, słu-
chanie i wspólne śpiewanie wcześniej 
poznanej piosenki, zabawa z piłką. Waż-
nym elementem utrwalania słownictwa 
poznanego w czasie zajęć, jest praca 
rodzica z dzieckiem w domu w oparciu 
o materiały edukacyjne zawarte w pro-
gramie (książeczki z obrazkami i kolo-
rowanki). – Niewątpliwą zaletą progra-
mu jest przede wszystkim to, że nauczy-
ciele którzy nie posiadają kwalifikacji 
do nauczania języka angielskiego mogą 
utrwalać z dziećmi poznane na zajęciach 
z lektorem słowa. Jest to możliwe dzięki 
odpowiednio opracowanym materiałom 
edukacyjnym – mówi Grażyna Ziółek, wi-
cedyrektor Przedszkola nr 237 im. War-
szawskiej Syrenki. Najmłodsze dzieci już 
po kilku zajęciach są w stanie powtórzyć 
najprostsze słowa i reagują na proste ko-
munikaty w języku angielskim.

Rada Bemowa postanowiła z wy-
datków bieżących wyasygnować 85 
tys. zł na wykonanie w Szkole Pod-
stawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 
analizy możliwości budowy dodatko-
wych sal lekcyjnych. Spowodowane 
jest to stale zwiększającą się liczbą 
mieszkańców w jej obwodzie, a więc 
i wzrastającą liczbą dzieci zamieszku-
jących na tym terenie i zgłaszających 
się do tej placówki. Stwierdzono, że je-
dynym rozwiązaniem gwarantującym 
spełnienie ustawowego obowiązku za-

pewnienia miejsc w szkole wszystkim 
dzieciom w wieku szkolnym jest roz-
budowa SP nr 341. Z uwagi na niety-
powy kształt budynku szkolnego, skła-
dającego się z 4 skrzydeł połączonych 
holem i salą rekreacyjną, konieczne 
jest wykonanie analizy możliwości 
technicznych i terenowych rozbudo-
wy szkoły o dodatkowe pomieszczenia 
dydaktyczne oraz zaplecze sanitarne, 
szatnie i stołówkę.

Ponadto 38 tys. zł przeznaczono 
na opracowanie ekspertyzy technicz-

nej mającej na celu wykonanie łącz-
nika między budynkiem SP nr 341 
z sąsiadującą z nią pływalnią OSiR 
przy ul. Oławskiej. Spowodowane jest 
to licznymi interwencjami rodziców 
uczniów uczęszczających do tej szko-
ły, dotyczącymi częstych przeziębień 
dzieci w okresie jesienno-zimowym, 
wynikającymi z konieczności przej-
ścia ze szkolnego budynku do obiektu 
pływalni po zewnętrznym terenie.

(PON)

Uroczyste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej odbyły się na Bemowie 
14 października 2016 roku w sali wi-
dowiskowej Bemowskiego Centrum 
Kultury. Organizatorem uroczystości 
była dyrekcja i pracownicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w War-
szawie.

Gala Dnia Nauczyciela rozpoczę-
ła się koncertem szkolnej Orkiestry 
Mandolinowej JUNO WARS, jedynej 
takiej orkiestry w Polsce, istnieją-

cej w Szkole Podstawowej nr 316 
od 1983 roku. Wystąpili najstarsi 
członkowie orkiestry – uczniowie 
klasy 5a i 6a pod dyrekcją Aleksan-
dry Stadnickiej-Wawer.

Podczas uroczystości członko-
wie bemowskiego zarządu wręczyli 
nagrody i wyróżnienia najbardziej 
zasłużonym nauczycielom, dzięku-
jąc jednocześnie za przekazywaną 
każdego dna wiedzę i rozbudzanie 
uczniowskich pasji. Nagrody burmi-

strza otrzymali też wybitni ucznio-
wie, laureaci polskich i międzyna-
rodowych konkursów edukacyjnych.

Po części oficjalnej wystąpił 
Kwartet Smyczkowy Obsession, któ-
rego występ był prezentem – nie-
spodzianką od zarządu Bemowa dla 
bemowskich nauczycieli.

Życzymy wszystkim nauczycie-
lom, aby praca z młodzieżą była dla 
nich przyjemnością, a postępy ich 
wychowanków ogromną satysfakcją.

Ratunek dla Koloseum

Na Woli

Dwujęzyczne przedszkola 
Wszystkie wolskie przedszkola zostały wyposażone w multimedialne 
zestawy do nauki języka angielskiego. Dzielnica na ten cel przezna-
czyła 50 tys. zł.

Zarząd dzielnicy Wola podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury 
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego terenu przy ulicy Prą-
dzyńskiego 14A, na którym znajdują się zabytkowe zbiorniki gazu.

Na Bemowie

O szkole i pływalni przy ul. Oławskiej

Dzień Edukacji Narodowej to czas podziękowań tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy, czas gratu-
lacji i życzeń za to wszystko, z czego składa się szkolna rzeczywistość.



– Bardzo się cieszę, że druga linia 
metra dojedzie do kolejnych rejo-
nów lewobrzeżnej Warszawy – mówi 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezy-
dent m.st. Warszawy – Mieszkańcy 
zyskają szybkie i wygodne połączenie 
z centrum miasta, a tam, za pośred-
nictwem pierwszej linii, będą mogli 
sprawnie przemieścić się dalej.

Wykonawcą jest wybrana w prze-
targu turecka firma Gülermak Ağir 
Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., kwota 
kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł 
brutto. Czas budowy to 38 miesięcy. 
Ta firma, w konsorcjum z dwoma in-
nymi, wybudowała centralny odcinek 
II linii metra, którym warszawiacy 
jeżdżą już półtora roku. Projektantem 
natomiast jest Biuro Projektów Me-
troprojekt, które wygrało ogłoszony 
przez Metro Warszawskie konkurs.

Wola bliżej centrum
W głąb Woli metro pojedzie 

ze stacji Rondo Daszyńskiego. Będzie 
to około 3,4 km trasy. Planowane 
stacje to: Płocka, umiejscowiona pod 
ul. Płocką w rejonie skrzyżowania 
z ul. Wolską; Młynów, planowana pod 

ul. Górczewską po wschodniej stro-
nie wiaduktu kolejowego w rejonie 
ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia 
Janusza, pod ul. Górczewską w rejo-
nie skrzyżowania z ul. Księcia Janu-
sza. Będą tu także tory odstawcze i ko-
mora do zawracania. Dojazd ze stacji 
Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską 
będzie trwał około 12 minut.

Po podpisaniu umowy wykonaw-
ca w ciągu miesiąca przejmie teren 
budowy, zatwierdzi projekty orga-
nizacji ruchu i rozpocznie wprowa-
dzanie zmian w ruchu drogowym 
koniecznych do prowadzenia robót. 
Zamknięta będzie ul. Płocka przy 
Wolskiej, bo stacja metra (Płocka) 
będzie pod jezdnią. Kierowcy po-
winni liczyć się z utrudnieniami 
na ul. Górczewskiej – jedna ze stacji 
(Młynów) znajdzie się pod ulicą, ko-
lejna (Księcia Janusza) zajmie prze-
strzeń pod połową szerokości ulicy.

Komunikacja miejska pełni klu-
czową rolę w systemie transporto-
wym stolicy. To najczęściej wybie-
rany środek transportu. Metro jest 
w Warszawie najszybszym i naj-

sprawniejszym środkiem komunika-
cji. Pierwszą linią, która w całości 
działa od października 2008 r. dzien-
nie jeździ około 500 tys. pasażerów. 
Pociągi na II linii metra rozpoczęły 
kursowanie 8 marca 2015 r. i dziś 
przewożą około 110 tys. pasażerów 
dziennie. Obydwie linie spotykają 
się na stacji przesiadkowej Święto-
krzyska i dzięki temu metrem można 
dojechać do wielu miejsc w mie-
ście. Po rozbudowie II linii w kie-
runku Targówka i Bemowa, metro 
będzie najszybszym i najwygod-
niejszym połączeniem tych dzielnic 
z centrum miasta, a po przesiadce 
na stacji Świętokrzyska – z południo-
wą i północną częścią lewobrzeżnej 
Warszawy. Metro stanie się znako-
mitym środkiem transportu nie tylko 
na co dzień do pracy czy szkoły, 
ale także w inne chętnie odwiedzane 
miejsca jak Centrum Nauki Koper-
nik, Trakt Królewski, Muzeum Pragi, 
Teatr Powszechny, Ogród Zoologicz-
ny i Wisła – na lewym brzegu rzeki 
jedno z wyjść ze stacji CNK prowa-
dzi wprost na Bulwary Wiślane, które 
zamieniają się w lubiane miejsce wy-
poczynku i rekreacji warszawiaków.

Wydatki na oświatę pochłania-
ją blisko 60 proc. całego budżetu 
dzielnicy Wola, który w tym roku 
jest rekordowy i wynosi 500 mln zł. 
– W styczniu budżet na oświatę wy-
nosił 260 mln zł, teraz ta kwota 
to blisko 283 mln zł. Oznacza to, że 
w tym roku pozyskaliśmy dodatko-
we 23 mln zł, które przeznaczamy 
na edukację i inwestycje w najmłod-
szych mieszkańców Woli – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola.

Dodatkowe pieniądze zosta-
ły przeznaczone m.in. na remonty 
w 49 działających na Woli placów-
kach edukacyjnych. Prace prowadzo-
ne były w szkołach podstawowych, 
przedszkolach, gimnazjach, liceach, 
zespołach szkół zawodowych oraz 
w Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go. Z kolei blisko 9,5 mln zł zosta-
ło przeznaczonych na kompleksową 
modernizację 23 ogrodów przed-
szkolnych. Prace związane z rewitali-
zacją rozpoczęły się na przełomie lip-
ca i sierpnia. W Przedszkolu nr 134 
przy ul. Leszno 24/26a inwestycja 
zakończyła się jeszcze w sierpniu. 
Obecnie place przedszkole gotowe 
są już w sześciu placówkach. Kolej-
nych 12 ogrodów zostanie oddanych 
do użytku jeszcze we wrześniu. Prace 
w 5 pozostałych placówkach zakoń-
czą się w październiku.

Aby przeprowadzić rewitalizację 
23 z 27 ogrodów przedszkolnych, 
które znajdują się na Woli, trzeba 
było zastosować niestandardowe 
rozwiązania. – Ze względu na skalę 
przedsięwzięcia i krótki czas na re-
alizację inwestycji podjęliśmy decy-
zję o powierzeniu funkcji inwestora 
dyrektorom przedszkoli. Bez ich za-
angażowania nie bylibyśmy w stanie 
przeprowadzić aż tylu modernizacji 
– podkreśla Grażyna Orzechowska-
Mikulska, zastępca burmistrza dziel-
nicy Wola.

Nie są to ostatnie decyzje inwe-
stycyjne podejmowane przez wol-
skiurząd w tym roku. W związku 
z ogłoszoną niedawno reformą edu-
kacji, która zakłada likwidację gim-
nazjów oraz przywrócenie 8-letniej 
szkoły podstawowej, dzielnica była 
zmuszona do zmiany planów inwe-
stycyjnych. – W 2014 roku prze-
widywaliśmy utworzenie oddziałów 
przedszkolnych w Szkole Podstawo-
wej nr 148 oraz 166. Jednak w obec-
nej sytuacji dostosowanie sal w tych 
szkołach do potrzeb dzieci w wie-
ku przedszkolnym jest bezzasadne, 
gdyż budynki te nie pomieściłyby od-
działów przedszkolnych i 8-klasowej 
szkoły podstawowej. Byłoby to moż-
liwe w momencie funkcjonowania 
6-klasowej podstawówki – podkreśla 
Grażyna Orzechowska-Mikulska.

W związku z tym dzielnica posta-
nowiła rozbudować istniejące Przed-
szkole nr 74 przy ul. Wolskiej. Obec-
nie ta placówka składa się z czterech 
oddziałów przedszkolnych. – Chce-
my jak najszybciej przeprowadzić 
rozbudowę w technologii modułowej, 
która gwarantuje wysoki standard 
i krótki czas realizacji – podkre-
śla Adam Hać, zastępca burmistrza 
dzielnicy Wola. Dzięki tej inwestycji 
będzie można utworzyć od 6 do 8 
dodatkowych oddziałów przedszkol-
nych, czyli 150-200 nowych miejsc 
dla przedszkolaków.

Nowy obiekt będzie połączony 
ze starym budynkiem poprzez łącz-
nik. Realizacja inwestycji planowa-
na jest na lata 2017-2018, a Wola 
na ten cel chce przeznaczyć 8 mln zł. 
Pierwsze dzieci zaczną uczęszczać 
do nowej placówki już w 2018 roku.

Na Woli odnotowuje się sta-
ły wzrost liczby dzieci w szkołach 
podstawowych i przedszkolach. Ten 
trend się utrzyma. – Od 1 września 
2017 r. będziemy mieli obowiązek za-
pewnienia miejsca w przedszkolach 
wszystkim chętnym dzieciom w wieku 
3-6 lat. W naszej dzielnicy w 2017 r. 
takie prawo będzie przysługiwało 
blisko 5500 dzieci zameldowanym 
na terenie Woli – mówi Grażyna 
Orzechowska-Mikulska.

Aby zapewnić miejsca dla wszyst-
kich dzieci w przedszkolach w przy-
szłym roku Wolski Urząd będzie 
rozpisywał konkurs dla placówek 
niepublicznych. Kończy się również 
budowa przedszkola na ul. Bogu-
szewskiej na 225 miejsc. Placówka 
zostanie otwarta w przyszłym roku.
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Zachodni odcinek metra

Umowa na budowę podpisana
W dniu 29 września podpisana została umowa na budowę zachodniego odcinka II linii metra – trzech 
stacji i tuneli na Woli. Wykonawca będzie miał 38 miesięcy na prace budowlane.

Na październikowej sesji wolskiej 
rady została podjęta uchwała pozytyw-
nie opiniująca pomysł nazwania skweru 
znajdującego się po południowej stronie 
ul. Ogrodowej, pomiędzy ul. Białą, a al. 
Jana Pawła II imieniem Władysława Bar-
toszewskiego.

Uchwała w tej sprawie została podjęta 
w związku z wnioskiem grupy ponad 
3000 mieszkańców Warszawy. Wniosko-
dawcy wskazują na historyczne znaczenie 
obecnego skweru przy ul. Ogrodowej 5. 
Do lat 50. w tym miejscu znajdowała się 
ul. Biała, która w czasie II Wojny Świato-
wej łączyła budynki sądów z ul. Chłodną 
i była wyłączona z Getta Warszawskiego. 
„Żydzi wchodzący do Sądów od stro-
ny leżącej w Getcie ulicy Leszno, mogli 
tam dostać ubrania i fałszywe papiery, 
a potem wyjść przez Białą na wolność. 
Pomagała im w tym Organizacja Żego-
ta, w prezydium której był Władysław 
Bartoszewski. Idąc wąskim przesmykiem 
pomiędzy murami z obu stron ulicy Białej 
uciekinierzy i ich przewodnicy przeżywali 
niezwykłe emocje. To miejsce nasycone 
jest ich nadzieją wolności. Dlatego uwa-
żamy, że Profesorowi Bartoszewskiemu 
podobałoby się, aby nosiło Jego imię” 
– czytamy w uzasadnieniu do wniosku.

Inicjatywa została poparta przez wiele 
organizacji i instytucji, m.in. przez: Sto-
warzyszenie przeciw Antysemityzmowi 
i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Eu-
ropejską Akademię Dyplomacji, Funda-
cję Ośrodka KARTA, Międzynarodową 
Radę Oświęcimską przy Premierze RP, 
Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata oraz Komisję 
Senacką ds. Organizacji i Rozwoju Prze-
strzennego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Swojego poparcia udzielił również wy-
bitny historyk Norman Davis oraz były 
prezydent RP Bronisław Komorowski. 
„Władysław Bartoszewski i jego życie 
stanowi wzór polskiego patriotyzmu i po-

święcenia w służbie Polsce. Służył Polsce 
jako żołnierz AK, jako więzień polityczny 
w czasach komunizmu i jako wybitny 
historyk, ambasador oraz minister spraw 
zagranicznych. Jedną z najpiękniejszych 
kart Jego życia było zaangażowanie 
w Żegotę – Radę Pomocy Żydom – struk-
turę polskiego państwa podziemnego 
niosącą pomoc śmiertelnie zagrożonym 
Żydom polskim. Za działalność w ra-
mach Żegoty, w 1965 roku Władysław 
Bartoszewski został uhonorowany tytułem 
Sprawiedliwego śród Narodów Świata, 
nadanym przez Instytut Yad Vashem w Je-
rozolimie” – czytamy w liście Bronisława 
Komorowskiego skierowanym do rady 
dzielnicy Wola.

Nieoczekiwanie podczas sesji rozgo-
rzała gorąca dyskusja na ten temat. Oka-
zało się, że przeciw nadaniu skwerowi 
imienia Władysława Bartoszewskiego są 
radni PiS. – Przebieg dyskusji był bardzo 
trudny. Przedstawiciele Prawa i Spra-
wiedliwości, a przede wszystkim radny 
Jarosław Lewandowski wygłosili swego 
rodzaju akt oskarżenia przeciwko Włady-
sławowi Bartoszewskiemu. Były to moim 
zdaniem niegodne argumenty i rodzinie 
profesora Bartoszewskiego należą się 
przeprosiny – podkreśla Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Wskazywano, że Władysław Barto-
szewski jest postacią dla wielu środo-
wisk bardzo kontrowersyjną i dzielącą 
Polaków, zarzucano zbyt bliskie stosun-
ki z Niemcami. Padały również pytania 
o to, dlaczego Władysław Bartoszew-
ski zostanie uhonorowany wcześniej niż 
Lech Kaczyński. Ostatecznie za przy-
jęciem uchwały głosowało 16 radnych 
(14 radnych z PO oraz dwóch radnych 
niezależnych). Cały klub PiS (9 głosów) 
był przeciwny uchwale. O nazwaniu 
wolskiego skweru imieniem Władysława 
Bartoszewskiego zdecyduje Rada m. st. 
Warszawy.

Na Woli

Skwer Władysława 
Bartoszewskiego
Wolscy radni pozytywnie zaopiniowali pomysł nazwania skweru przy 
ul. Ogrodowej imieniem Władysława Bartoszewskiego. Przeciw opo-
wiedzieli się wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarzuca-
li Bartoszewskiemu m.in. zbyt bliskie związki z Niemcami. Ostatecz-
ną decyzję w tej sprawie podejmie Rada m. st. Warszawy.

Wydatki na oświatę 
Wola w tym roku pozyskała dodatkowe 23 mln zł na wydatki oświa-
towe. Ta kwota została przeznaczona m.in. na remonty w 49 placów-
kach oświatowych oraz na kompleksową modernizację 23 ogrodów 
przedszkolnych.

Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)

dla sprawnych mężczyzn z samochodem
zgłoszenia faxem pod nr 22 877-25-66

lub e-mail: rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Zmieniają się trendy, zmieniają 
się kreatorzy, ale jedna rzecz nigdy 
nie wychodzi z mody – elegancja. Je-
sień w pełni, ciepłe dni mamy za sobą 
na długi czas. Czy ta pora roku musi 
się nam jednak kojarzyć z szarością? 
Czy na najbliższe pół roku schowa-
my głęboko w szafie kolorowe stro-
je, by zastąpić je szarymi i nudnymi 
ubraniami z poprzedniego sezonu? Nie 
musi tak być! Możemy rozjaśnić ponu-
re jesienne dni ubierając się odważnie 
i kolorowo, bo może nam to poprawić 
samopoczucie i dodać energii na nad-
chodzący czas.

Ciekawe propozycje ubiorów 
na najbliższy sezon ma dla nas marka 
Eleganza, która w tym roku obcho-
dzi 10-lecie swojego istnienia. W całej 
Polsce znajduje się już 17 salonów 
pod tym szyldem, a jeden z nich znaj-
duje się na Bemowie – w Hali Wola 
(ul. Człuchowska 25).

Marka Eleganza – Świat Dobrych 
Ubrań – to ponadczasowy styl, różno-
rodność fasonów i kolorów, a przede 
wszystkim jakość, którą doceniają naj-
bardziej wymagający klienci. Oferuje 
ubrania uznanych producentów pol-
skich i zagranicznych. Najważniejsze 
z nich to Getex, Kastor, Concept, Adam, 
Chwirot, Jumitex, Ahlers, Tudor, Arem, 
Brandtex, Hegler, Votum, Ancora, Con 
Duo Al-bo, Aldona, Classic Fashion, 
Hal-Kaz, Senso, Sisel, Wagab, Folstop, 
Elegant Man, Vistula i wiele innych.

Salon Eleganza to również obu-
wie, gdzie oferowane są m.in. marki 
i producenci: Marco Tozzi, Jana, Oli-
vier, Rieker, Caprice, Krisbut, Badura, 
Vanessa, Samson, Puccini, Zet Mark, 
Wittchen.

Warto podkreślić, że ambasadorką 
marki w jubileuszowym roku została 
Izabela Trojanowska, która wystąpiła 
w sesji zdjęciowej do najnowszego ka-

talogu prezentującego kolekcję jesień – 
zima 2016. Zdjęcia z sesji można obej-
rzeć na stronie www.eleganza.com.pl.

Izabela Trojanowska gościła 28 
września br. w Salonie Eleganza w Hali 
Wola. Wszyscy, który wzięli udział 
w tym wydarzeniu, mieli okazję obej-
rzeć pokaz mody z prezentacją stro-
jów z najnowszej kolekcji, spotkać się 
z gwiazdą, a także skorzystać z porad 
stylistki, wizażystki, a także kosme-
tyczki. Klienci aktywnie uczestniczyli 
w dodatkowych akcjach zorganizowa-
nych w tym dniu, np. w konkursie 
na najlepszą stylizację, polegającym 
na ubieraniu manekinów w stroje do-
stępne w Salonie. Nagrody zwycięz-
com wręczała Ambasadorka Marki 
Eleganza.

W wywiadzie udzielonym klientom 
Hali Wola, Izabela Trojanowska pod-
kreślała, że wybrała markę Eleganza 
ze względu na jakość ubrań, ich różno-
rodność i dostępność dla każdego oraz 
na każdą kieszeń. Zwróciła także uwagę 
na odważne połączenia kolorystyczne, 
które proponują producenci i styliści.

Jubileusz w Salonie Eleganza 
w Hali Wola był też okazją do zebrania 
informacji o najnowszych trendach pa-
nujących w modzie. Prezentowane pod-
czas pokazu mody stroje to odpowiedź 
na styl życia i wyzwania dzisiejszych 
kobiet i mężczyzn – zestawy do pracy, 
na przyjęcia, imieniny i na co dzień. 
Modelki zaprezentowały kreacje dobra-
ne do różnego typu sylwetki – sukienki 
odpowiednio prezentowały się zarów-

no na szczupłych paniach, jak również 
mających nieco pełniejsze kształty.

Bardzo ważne w sezonie jesienno-
zimowym są okrycia wierzchnie. Pro-
pozycja stylistki to, na przykład modna 
w tym sezonie peleryna w kratkę lub 
płaszczyk w kolorze fuksjowego różu. 
Tego typu odważne kreacje, jak rów-
nież te bardziej stonowane i klasyczne, 
a także wiele innych – to wszystko do-
stępne jest w Salonie Eleganza w Hali 
Wola.

Wybór ubrań jest naprawdę duży. 
Nie bójmy się eksperymentować, 
stwórzmy swój własny, niepowtarzalny 
styl i tego się trzymajmy. Rozjaśnij-
my naszą codzienność, nie obawiajmy 
się intensywnych kolorów i zwrócenia 
na siebie uwagi!

Świat Dobrych Ubrań

Eleganza

Tak wynika z zaprezentowanego 
na ostatniej sesji rady dzielnicy bada-
nia jakości życia mieszkańców Woli. 
Na zlecenie urzędu m.st. Warszawy 
przeprowadzono je pod koniec ub. roku 
na reprezentatywnej grupie 9 tys. war-
szawiaków z 15 dzielnic, w tym 500 
z Woli.

Jak się okazuje, zadowolonych 
z życia w Warszawie jest 94 proc. 
mieszkańców Woli, a z życia w dziel-
nicy 93 proc. Obszar zamieszkiwania 
też nie pozostaje bez znaczenia. Naj-
bardziej usatysfakcjonowani z tego są 
mieszkańcy Mirowa (96 proc.) oraz 
Nowolipek (93 proc.). Nieco mniej ci 
z Ulrychowa i Młynowa (91proc.).

Powyżej średniej warszawskiej 
mieszkańcy Woli ocenili dostępność 
do różnego rodzaju usług. W pięcio-
stopniowej skali najwyżej, bo na 4,3 
sklasyfikowali te opiekuńcze w pu-
blicznych żłobkach, a na 4,2 edukacyj-
ne w publicznych placówkach oświa-
towych. Na 4,1 zasługuje ich zdaniem 
oferta wydarzeń kulturalnych. Najbar-
dziej zadowoleni są z niej mieszkańcy 
Mirowa (87 proc.), a najmniej Ulrycho-
wa (77 proc.).

W dzielnicy najczęściej korzystano 
z oferty kinowej, do czego się przy-
znało 47 proc. osób. Ponadto 24 proc. 
brało udział w imprezach w amfite-
atrze w parku Sowińskiego, a także 
w muzycznych klubowych (20 proc.). 
Chętnie odwiedzano też Muzeum Po-

wstania Warszawskiego (16 proc. ba-
danych) i bywano w Teatrze na Woli 
(13 proc.). O wydarzeniach kultural-
nych organizowanych w dzielnicy 
większość, bo 46 proc. mieszkańców, 
dowiaduje się od znajomych, sąsia-
dów i rodziny. A także z plakatów, 
bilbordów (41 proc.) jak i z ulotek 
(22 proc.), a tylko 3 proc. z internetu 
oraz po 2 proc. z prasy i telewizji.

Na 4,1 oceniono też funkcjonowa-
nie komunikacji miejskiej i stan ulic. 
Na 4 oceniono jakość funkcjonowania 
służby zdrowia, usług bibliotecznych 
i ofertę domów kultury oraz sporto-
wo-rekreacyjną. Nieco niżej, na 3,9 
zasługuje zdaniem mieszkańców ja-
kość funkcjonowania policji, pomo-
cy społecznej, obsługi mieszkańców 
w urzędzie dzielnicy (59 proc. ocenia 
ją dobrze) i stan zieleni. Najniżej, 
bo na 3,1 (wobec 3,3 średniej war-
szawskiej) oceniono funkcjonowanie 
straży miejskiej. Wobec poprzed-
nich badań sprzed 2 lat odsetek ocen 
dobrego jej funkcjonowania spadł 
z 52 proc. do 43 proc. Znacznie le-
piej przez mieszkańców oceniana jest 
za to policja. Poziom jej dobrych ocen 
wzrósł z 58 do 68 proc. Dzięki temu 
w okolicy miejsca zamieszkania czuje 
się bezpiecznie 90 proc. badanych, 
a w dzielnicy 84 proc. (czyli o 2 proc. 
mniej niż średnia w mieście). Najniż-
szy poziom zadowolenia z bezpieczeń-
stwa wykazali mieszkańcy Młynowa 

(80 proc.), a najwyższy 87 proc., z ob-
szaru Mirowa.

Jeśli chodzi o dostępność usług 
w miejscu zamieszkania, to na Woli 
w porównaniu z poprzednimi badaniami 
zmniejszyła się liczba osób (z 24 proc. 
do 13 proc.), zdaniem których za mało 
jest obiektów i terenów sportowo-re-
kreacyjnych i dróg rowerowych. Choć 
o te ostatnie upomina się 27 proc., czyli 
o 6 proc. mniej niż uprzednio, to jed-
nak brakuje ich zwłaszcza na Nowolip-
kach (na co wskazuje 46 proc. miesz-
kańców), na Ulrychowie (35 proc.) 
i na Młynowie (24 proc.).

Za to o 2 proc. więcej niż po-
przednio, bo 20 proc. osób, uważa, że 
za mało jest zieleni i terenów zielo-
nych, zwłaszcza na Mirowie (o co upo-
minało się 25 proc. mieszkańców) oraz 
na Ulrychowie (21 proc.).

Za mało parkingów 
i ławeczek

Na Woli coraz bardziej odczuwalny 
jest też deficyt miejsc parkingowych. 
Niezadowolonych z tego powodu przy-
było o 10 proc. W ostatnich badaniach 
zwracało na to uwagę 51 proc. miesz-
kańców Woli, czyli o 7 proc. większy 
odsetek osób od średniej warszaw-
skiej. Problem ten występuje zwłasz-
cza na Nowolipkach (gdzie występuje 
aż 67 proc. niezadowolonych) oraz 
na Ulrychowie (49 proc.) i na Młyno-
wie (47 proc.).

Dobrze ma się w dzielnicy handel. 
Zdaniem tylko 7 proc. brakuje ap-
tek, według 9 proc. sklepów spożyw-
czych, a 4 proc. osób narzeka, że zbyt 
mało jest tych sprzedających alkohol. 
Za to o 5 proc. do 18 zmniejszył się 
odsetek ludzi, zdaniem których raczej 
za mało jest placów zabaw dla dzieci.

Na Woli jest wystarczająco dużo 
banków (4 proc. jest odmiennego zda-
nia), klubów i pubów (8 proc. inaczej 
uważa). Za to raczej zbyt mało bazar-
ków i targowisk (zdaniem 19 proc.) 
oraz ławeczek.

Z przeprowadzonych badań wyni-
ka, że chciałoby ich więcej aż 38 proc. 
warszawiaków. O ławeczki na Woli 
dopominało się 28 proc. mieszkańców, 
w tym 47 proc. z Nowolipek, 29 proc. 
z Mirowa i 23 proc. z Ulrychowa.

Bolączką stolicy są korki uliczne. 
Na problemy z nimi związane wskazy-
wało 34 proc. warszawiaków i 31 proc. 
mieszkańców Woli. Największy kłopot 
mają ci z Mirowa (wskazywało na nie 
55 proc.) i Nowolipek (29 proc.).

W tej dzielnicy mniej niż w ca-
łym mieście ludzi skarży się na brak 
porządku i czystości (8 proc.). Nie-
mniej problemem jest zanieczyszczenie 
powietrza (zgłosiło to 12 proc.) oraz 
przepełnione śmietniki i altanki śmiet-
nikowe (na co wskazywało 10 proc. 
mieszkańców).

Dlatego też na ostatniej sesji oma-
wiano pilotażowy program optymali-
zacji systemu gromadzenia odpadów 
komunalnych i docelowego określe-
nia i utrzymania miejsc do gromadze-
nia odpadów stałych na terenie sta-
nowiących własność m.st. Warszawy 

administrowanych przez ZGN. Znacz-
nie więcej, bo 34 proc. mieszkańców 
Woli (przy 30 proc. średniej warszaw-
skiej), narzekało na hałas, zwłaszcza 
na terenie Mirowa (55 proc.) i Nowo-
lipek (33 proc.). I choć w dzielnicy 
dobrze się żyje, to niedogodnościami 
pozostaje zły stan chodników (co pod-
kreślało 17 proc. badanych (w tym 
aż 42 proc. na Nowolipkach), zły 
stan nawierzchni ulic (13 proc.) i nie 
najlepsza jakość wody w kranie (zda-
niem 8 proc. przy 14 proc. średniej 
warszawskiej.

Specyfika Woli
Jak wynika ze wskaźników spo-

łecznych przywiązani do swej dziel-
nicy najbardziej są mieszkańcy Miro-
wa (deklaruje to 80 proc.), a najmniej 
z Nowolipek (60 proc.). Oni też są 
mało aktywni społecznie (2 proc.). 
Za to mogą pochwalić się najwyższy-
mi (64 proc.) relacjami z sąsiadami. 
Najbardziej aktywni są mieszkańcy 
Młynowa (20 proc.), którzy też mają 
najwyższy kapitał społeczny i zaufanie 
osobowe).

Wolę od innych dzielnic różni spo-
ro rzeczy. Np. odnośnie zdrowia aż 
dwukrotnie, do 49 proc., wzrósł udział 
osób, które pod wpływem kampanii 
zdecydowały się na wykonanie badań 
profilaktycznych. Aż 97 proc. miesz-
kańców uważa, że ma dogodne połą-
czenia komunikacyjne. Ponad połowa 
zaś (57 proc.) nie kryje, że ma blisko 
usługi i dotarcie do nich zajmuje im 
mało czasu.

(PON)

Na Woli

Dobrze się żyje na Woli
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Jeszcze tylko do 26 października 
br. można zwiedzać wystawę plene-
rową: „1956: Polska – Węgry. Histo-
ria i Pamięć” na Dziedzińcu Wielkim 
Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Wystawa jest efektem wspólnych 
działań Instytutu Pamięci Narodowej, 
Komitetu Pamięci Narodowej i Wę-
gierskiego Instytutu Kultury w War-
szawie, realizowanych w związ-
ku z przypadającą w tym roku 60. 
rocznicą wydarzeń 1956 r. w Polsce 
i na Węgrzech. Główny przekaz eks-
pozycji podporządkowany jest idei 
walki o wolność i prawdę oraz so-
lidarności między narodem polskim 
i węgierskim, dzięki czemu możli-
we stało się ukazanie uniwersalnego 
dążenia do wolności ludzi żyjących 
w systemie komunistycznym. Jest 
to również okazja do przedstawienia 
losów dwóch narodów, które pomi-
mo różnej historii podczas II wojny 
światowej, znalazły się po tej samej 
stronie żelaznej kurtyny, oraz losów 

ludzi, którzy pomimo trudnej sytuacji 
umieli walczyć o wolność i nieść so-
bie wzajemnie pomoc.

Polski wymiar roku 1956 jest 
akcentowany równolegle, począw-
szy od antykomunistycznej rewolty 
mieszkańców Poznania w 1956 r. Dla-
tego też wśród prezentowanych foto-
grafii zobaczyć można m.in. unikato-
we ujęcia kolumn Armii Radzieckiej, 
zbliżającej się do Warszawy z baz 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
w październiku 1956 r. – zarejestro-
wane po kryjomu przez operatorów 
Polskiej Kroniki Filmowej.

W 1956 roku dzieje obu narodów, 
złączonych wielowiekową przyjaźnią, 
splotły się ze sobą nierozerwalnie. 
Na wieść o wydarzeniach w Polsce 
w październiku 1956 r., budapesztań-
scy studenci rozpoczęli demonstrację 
pod hasłem solidarności z Polakami, 
gromadząc się przy pomniku gen. Jó-
zefa Bema – bohatera obu narodów. 
Manifestacja dała początek rewolucji, 

w wyniku której rozpadła się komuni-
styczna dyktatura. Na wieść o drugiej 
interwencji Związku Radzieckiego 
na Węgrzech, która położyła kres po-
wstaniu, Polacy zareagowali natych-
miast i zdali egzamin z solidarności, 
oddając krew, zbierając pieniądze czy 
przesyłając medykamenty.

Wystawa przedstawia dzieje Po-
laków i Węgrów naprzemiennie 
i dowodzi, że wspólna historia obu 
narodów jest żywa do dziś. Pamięć 
o rewolucji trwa w Polsce, a Węgrzy 
wciąż pamiętają o wsparciu ze strony 
Polaków. Stąd też działania poświę-
cone ukazaniu wspólnoty historii obu 
państw odbywają się pod wspólnym 
hasłem „1956. Polacy i Węgrzy. Ra-
zem pamiętamy”.

Wystawę zwiedzać można do 26 
października br., bezpłatnie w godzi-
nach otwarcia Zamku (poniedz. – so-
boty: 10.00 – 18.00; czwartki: 10.00 
– 20.00; niedziele: 11.00 – 18.00).

Wiosną tego roku Zarząd Dróg 
Miejskich i Centrum Komunikacji 
Społecznej rozpoczęły kampanię 
promującą życzliwość oraz popra-
wiającą bezpieczeństwo na drodze. 
Pierwszym jej etapem było posta-
wienie przed mieszkańcami czterech 
wyzwań na platformie http://otwar-
tawarszawa.pl/zyczliwoscnadro-
dze. Zapytano warszawiaków, m.in. 
o przyczyny i okoliczności, podczas 
których zapominamy o dobrych 

manierach na drodze. Poproszo-
no również o wskazanie, co zrobić, 
by uczestnicy ruchu pamiętali o życz-
liwości i przestrzeganiu przepisów.

W odpowiedzi wpłynęło prawie 
300 pomysłów, w których warsza-
wiacy zachęcają, aby zmiany zaczy-
nać od siebie, gdyż jakość ruchu za-
leży od każdego z jego uczestników. 
Przypominają też o przestrzeganiu 

przepisów, sygnalizowaniu manew-
rów i dawaniu dobrego przykładu. 
Odpowiedzi zostały ocenione przez 
jury, w którego skład wchodzili 
reprezentanci urzędu, organizacji 
pozarządowych i środowiska na-
ukowego. Z wybranych odpowiedzi 
powstał prezentowany „Warszawski 
poradnik dobrych manier na dro-
dze”, który dostępny jest pod ad-
resem http://otwartawarszawa.pl/
zyczliwoscnadrodze.

Warszawiacy aktywnie włączyli 
się też w proces tworzenia kampa-

nii społecznych dla użytkowników 
dróg oraz pomogą je przeprowadzić. 
Spośród zgłoszonych przez miesz-
kańców pomysłów wybrano 5 naj-
ciekawszych koncepcji dotyczących 
działań edukacyjnych i kampanii 
społecznych promujących życzli-
wość i bezpieczeństwo na drodze. 
Zostały one dopracowane w Inku-

batorze Pomysłów prowadzonym 
przez Marzycieli i Rzemieślników. 
W efekcie powstały trzy propozycje 
kampanii społecznych, z czego jed-
na z nich pojawi się w przestrzeni 
miejskiej już jesienią br.

Akcję „Życzliwość na drodze” 
zorganizowało Miasto Stołeczne 
Warszawa oraz platforma Otwarta-
Warszawa.pl.

1956: Polska – Węgry. Historia i pamięć

Poradnik dobrych manier
Podczas akcji crowdsourcingowej „Życzliwość na drodze” prowa-
dzonej na platformie Otwartawarszawa.pl, mieszkańcy zgłaszali po-
mysły na poprawę dobrych manier i bezpieczeństwa na drogach. 
Mieszkańcy wspólnie stworzyli warszawski kodeks savoir-vivre, który 
został wydany przez Urząd m.st. Warszawa.

Trwają kontrole miejsc, w któ-
rych mogą przebywać osoby bezdom-
ne. Funkcjonariusze straży miejskiej 
sprawdzają zarówno te lokalizacje, 
w których w ubiegłym roku schro-
nienia szukali bezdomni, jak i nowe. 
Działania te ułatwią strażnikom pro-
wadzenie stałego monitoringu oraz ob-
jęcie opieką osób bezdomnych w zbli-
żającym się okresie zimowym.

Pustostany, altany, namioty...
Przygotowania do zimowej pomo-

cy osobom bezdomnym już są pro-
wadzone. Trwa kontrola tzw. miejsc 
niemieszkalnych. Część osób bezdom-
nych unika noclegowni i schronisk 
wybierając życie na ulicy. Osoby bez-
domne na prowizoryczne schronienia 
adaptują pustostany, altany śmietniko-
we, wnęki budynków, budują namio-
ty na terenach leśnych, czy zajmują 
opuszczone altany działkowe.

– Osoby bezdomne nie przywią-
zują się do jednego „adresu”, two-
rzą tymczasowe schronienia, po czym, 
w zależności od potrzeb czy sytuacji 
przenoszą się. Przybywają też osoby 
bezdomne spoza Warszawy. Jesteśmy 
w trakcie kontroli tych miejsc i spraw-
dzania, ile osób w nich przebywa. 
Kontrole te pozwolą nam lepiej przy-
gotować się do działań zimowych. 
Chcemy dotrzeć z ofertą pomocową 
do jak największej liczby osób, które 
będą próbowały schronić się przed 
mrozem w tymczasowych schronie-
niach – mówi Romuald Modzelewski, 
naczelnik V Oddziału Terenowego 
Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W trakcie prowadzonych kon-
troli strażnicy miejscy sprawdzają, 
w jakich warunkach żyją osoby bez-
domne i jakiej pomocy potrzebują. 
Funkcjonariusze przekazują osobom 
bezdomnym informacje o możliwości 
skorzystania z pomocy noclegowni, 
schronisk i jadłodajni.

– Przebywanie w tymczasowych 
schronieniach w trakcie silnych mro-
zów stanowi dla osób bezdomnych 

zagrożenie wychłodzenia organizmu, 
a nawet śmierci. Chcemy przekonać 
jak największą liczbę osób do sko-
rzystania z pomocy instytucjonalnej. 
Możemy przekonywać i zachęcać, na-
tomiast nie możemy nikogo zmusić 
do zmiany trybu życia – podkreśla 
Maciej Świątek naczelnik VI Oddziału 
Terenowego Straży Miejskiej m. st. 
Warszawy.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy 
kontrolami objęli ponad 130 miejsc 
na terenie miasta. Przebywało w nich 
około pół tysiąca osób bezdomnych.

Są pierwsze osoby, którym już 
pomogli strażnicy miejscy
W ciągu ostatnich dwóch tygodni 

strażnicy miejscy pomogli ponad 30 
osobom w znalezieniu miejsca lub też 
przewiezieniu do schronisk i nocle-
gowni. W 10 kolejnych przypadkach, 
ze względu na stan zdrowia osób, ko-
nieczne było wezwanie służb medycz-
nych. Blisko 300 osób bezdomnych, 
ze względu na stan upojenia alkoho-
lowego, strażnicy miejscy przewieź-
li do Stołecznego Ośrodka dla Osób 
Nietrzeźwych.

– Niestety, bezdomności towarzy-
szy często alkohol. W przypadku osób 
nietrzeźwych bardzo często dochodzi 
do wychłodzenia organizmu. Mieliśmy 
w ostatnich dniach przypadki, kiedy 
interweniowaliśmy wobec osób bez-
domnych, których życie było zagro-
żone. Kilka dni temu funkcjonariusze 
w trakcie nocnego patrolu znaleźli 
w jednym z parków na terenie Ur-
synowa nieprzytomnego mężczyznę. 
Prawdopodobnie pił wcześniej alko-
hol. Dzięki pomocy strażników i we-
zwanych służb medycznych udało się 
go uratować – opowiada Wojciech Ja-
nicki naczelnik II Oddziału Terenowe-
go Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Pomogli 7 tys. osób, wydali 
10 tys. posiłków

W ubiegłym roku strażnicy miej-
scy pomogli niemal 7 tys. osób bez-

domnych. Przeprowadzono blisko 
5 tys. kontroli wytypowanych miejsc. 
1068 osób funkcjonariusze przewieź-
li do noclegowni i schronisk, ponad 
5 tys. przewieziono do SODON. 268 
razy funkcjonariusze wzywali do osób 
bezdomnych służby medyczne.

Strażnicy miejscy wydali ponad 
10 tys. porcji posiłków pobieranych 
z warszawskich jadłodajni. Były one 
dowożone osobom bezdomnym mają-
cym problemy z poruszaniem się lub 
przebywającym z dala od jadłodajni.

W trakcie działań realizowanych 
w obszarze pomocy osobom bezdom-
nym strażnicy miejscy od lat współ-
pracują z szeregiem instytucji, w tym 
z Urzędem Miasta, Mazowieckim 
Urzędem Wojewódzkim, ośrodkami 
pomocy społecznej i organizacjami 
pozarządowymi. Bezdomnym przeka-
zywana jest ciepła odzież, obuwie, 
koce, a także trwała żywność.

Straż miejska zaangażowała się 
w akcję „Trochę ciepła dla bezdomne-
go”, podczas której wspólnie z przed-
stawicielami Caritas Polska dostarczo-
no osobom bezdomnym ciepłe śpiwo-
ry i kubki termiczne.

Podczas ubiegłej zimy działania 
strażników miejskich wspierali rów-
nież ratownicy medyczni z Grupy 
Ratownictwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża Warszawa. Sprawdzali ogólny 
stan zdrowia, opatrywali rany, dora-
dzali, gdzie szukać specjalistycznej 
bezpłatnej pomocy medycznej dedy-
kowanej osobom bezdomnym.

Nie przechodź obojętnie!
Osoba bezdomna, leżąca, nietrzeź-

wa – niska temperatura może być dla 
nich śmiertelnie niebezpieczna. Już te-
raz straż miejska apeluje, aby nie prze-
chodzić obojętnie obok osób, które 
mogą potrzebować pomocy. Aby po-
móc, wystarczy niezwłocznie powia-
domić właściwe służby, w tym straż 
miejską. Numer alarmowy do straży 
miejskiej – 986.

Straż miejska przygotowuje się do zimy

Pomoc osobom bezdomnym
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Kilka kilometrów od ostatniej sta-
cji kijowskiego metra „Lisowa” (Le-
śna), w Bykowni, przy ruchliwej szosie 
do odległego o 15 km od stolicy, niespeł-
na 90-tysięcznego miasta Browary, roz-
ciąga się duży kompleks leśny. A w nim 
znajduje się miejsce pamięci stalinow-
skich zbrodni – Narodowy Rezerwat „By-
kownianśki Mohyły” utworzony w 1994 
roku. To tu sowieccy zbrodniarze chowa-
li, mordowane w siedzibie NKWD, w by-
łym Pałacu Październikowym w Kijowie 
oraz w więzieniu na Łukianowce, ofiary 
terroru lat 1937 – 1941. A także polskich 
oficerów i policjantów z tak zwanej Ukra-
ińskiej Listy Katyńskiej, których miejsce 
śmierci i pochówku poznaliśmy dopiero 
w ostatnich latach.

Zbrodnie stalinizmu
Od połowy lat 30. XX wieku był 

to otoczony wysokim, 3-metrowym pło-
tem wielohektarowy teren działek nr 19 
i 20 Leśnictwa Darnickiego, w dyspozy-
cji sowieckiej policji politycznej NKWD. 
Na którym, we wcześniej przygotowy-
wanych zbiorowych grobach, grzebano 
ofiary stalinowskich „czystek”. Zwłoki 
przywożono w nocy z Kijowa specjalny-
mi wagonami i tu zakopywano nad ranem 
po nocnych egzekucjach. Przede wszyst-
kim w latach 1937-1939, ale penetrując 
ten las przed sześciu laty natrafiałem 
na przybite do pni drzew tabliczki, często 
z fotografiami ofiar i informacjami, że 
zamordowano je już w 1936, ale także 
w 1941 roku.

Ile ich było, tego dokładnie już się 
zapewne nie da ustalić.

Polskie ofiary z 
Żytomierszczyzny

Sporo polskich nazwisk pojawiało się 
wśród zamordowanych w latach 1937 
– 1939. Zwłaszcza z „oczyszczanej z ży-
wiołu polskiego” Żytomierszczyzny. Ale 
byli to obywatele ukraińscy od pokoleń 
tam osiadli. Na tabliczkach, jakie sfoto-
grafowałem w 2010 r. znalazłem kilka 
informacji o Polakach aresztowanych 
w 1939 – 1940 r. w Przemyślu i innych 

polskich miejscowościach, rozstrze-
lanych w Kijowie, a tu pochowanych. 
W publikacjach przeczytałem o około 
1500 ofiar tzw. „polskiej operacji”. Zaś 
w innych źródłach także o nielicznych 
polskich oficerach.

Nasza Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, z którą korespondowałem 
po ówczesnym powrocie z Kijowa i opu-
blikowaniu reportażu z Bykowni, szuka-
jąc informacji o losach stryja znajdujące-
go się na Ukraińskiej Liście Katyńskiej, 
nadal nic o nim i ponad 3 tysiącach in-
nych zamordowanych polskich oficerach 
i policjantach nie wiedziała. Wkrótce 
jednak w Bykowni ruszyły prace, chyba 
wymuszone przez stronę polską. I okaza-
ło się, że to właśnie tu pochowano 3435 
ofiar znajdujących się na tej liście.

Polski Cmentarz Wojenny
Po czym powstał, uroczyście otwarty 

21 września 2012 roku przez prezydentów 
Polski i Ukrainy, Polski Cmentarz Wo-
jenny. Czwarty Katyński po podsmoleń-
skim oraz dwu jego „filiach”: w Miednoje 
i Charkowie. O ile przy wejściu na teren 
tego Memoriału nazywanego Narodowym 
Rezerwatem Bukowniańskie Mohyły nic 
się prawie nie zmieniło, o tyle w centrum 
lasu nastąpiły zasadnicze zmiany.

Nazwiska na ukraińskich 
tablicach

W centrum pamięci ofiar ukraińskich 
stoi pomnik z trzema wysokimi, piono-
wymi granitowymi płytami roztrzaskany-
mi w górnej części kulami. Dookoła jest 
kilka długich, również z szarego grani-
tu, tablic z tysiącami nazwisk wykutych 
na nich cyrylicą w porządku alfabetycz-
nym. Znajduję na nich sporo o brzmie-
niu polskim, co potwierdzają zresztą też 
imiona.

Na Polski Cmentarz Wojenny prowa-
dzi symboliczna brama z dwoma słupami 
z szarego granitu. Na prawym, z wy-
kutym na górze Orłem, poniżej tekst: 
„CZWARTY CMENTARZ KATYŃSKI 
ZBUDOWANY STARANIEM RADY 
OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘ-

CZEŃSTWA Z FUNDUSZY RZECZY-
POSPOLITEJ POLSKIEJ. 2012”.

Nazwiska 3435 
zamordowanych oficerów

Na lewym słupie identyczny na-
pis w języku ukraińskim. Na łączącym 
zaś je progu w obu językach: POLSKI 
CMENTARZ WOJENNY. W jego głąb 
prowadzi wyłożona granitową kostką 
droga, przy której stoją, na wysmukłych 
sześcianach, duże grobowe znicze. Po le-
wej białe, po prawej czerwone. Pnie nie-
których sąsiednich sosen obwiązane są 
biało-czerwonymi i niebiesko-żółtymi 

wstążkami. Ta kilkudziesięciometrowa 
droga prowadzi do, również wykutego 
z granitu, stołu – ołtarza pokrytego jak 
gdyby obrusem.

Za nim stoi długa i wysoka ściana z 10 
przylegających do siebie płyt przeciętych 
po środku w górze krzyżem – mieczem. 
Z wykutymi wypukło w porządku alfa-
betycznym imionami i nazwiskami 3435 
polskich oficerów oraz funkcjonariuszy 
policji i Korpusu Ochrony Pogranicza za-
mordowanych przez NKWD w Kijowie 
i tu pogrzebanych.

Znalazłem Cię, stryju Tośku!
Ołtarz otacza z zewnątrz, jak pod-

kowa, szeroki ciąg kamiennych tablic 

z powtórzonymi na nich imionami i na-
zwiskami ofiar, ale również dodatkowymi 
o nich informacjami. Datą, a przynajmniej 
rokiem urodzenia, stopniem, bliższymi 
danymi kim byli. Szukam, i znajduję, 
stryja Tośka. Jednego z czterech braci 
Mamy, Antoniego Rzepkę, urodzonego 
we Lwowie 1 sierpnia 1899 roku. Ułana 
Beliny w Legionach, obrońcy Lwowa 
1918-1919, bohatera (Krzyż Walecznych, 
Krzyż Niepodległości i inne odznaczenia) 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
Lekkoatlety – rekordzisty Polski w skoku 
o tyczce w 1925 i Mistrza Polski w tej 
dyscyplinie w 1926 r.

Mgr WF – absolwenta CIWF, na-
uczyciela WF w gimnazjach i lwow-
skim liceum oraz na wydziale lekar-
skim Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Ppor. rez. WP., w kampanii 
wrześniowej 1939 r. dowódcę pociągu 
sanitarnego (przez 4 lata studiował też 
medycynę, ale jej nie ukończył przeno-
sząc się na studia zgodne z jego głów-
nymi zainteresowaniami) pod Łuckiem. 
Po powrocie do domu w końcu września 
1939 r., aresztowanego na początku paź-
dziernika, po donosie do NKWD dozor-
cy – Ukraińca, wraz z przebywającymi 
przypadkiem u niego z wizytą moimi 
Dziadkami, którzy zesłani na Syberię nie 
przeżyli wojny.

Losy jednej rodziny
Osadzony w lwowskim więzieniu, 

z którego wywieziony został w marcu 
1940 r. „w nieznanym kierunku”. Od-
najduję go dopiero tutaj. Wcześniej po-
święcono mu tabliczkę w katedrze po-
lowej WP w Warszawie, wśród innych 
zamordowanych przez NKWD oficerów. 
W Bykowni figuruje zarówno na tablicy 
za ołtarzem, jak i na wspomnianej „pod-
kowie”. Na niej z dodatkowymi informa-
cjami. Wiadomości o tym, jaki, a zwłasz-
cza gdzie, spotkał go los, nie dożyły żona 
i jedyna córka, którym udało się uniknąć 
we Lwowie aresztowania i nielegalnie 
przedostać do okupowanej GG oraz do-
żyć sędziwego wieku.

Ani siostra oraz żaden z braci. Tylko 
trójka wnucząt, dwójka prawnuków oraz 
jeden bratanek oraz siostrzenica i ja – 
siostrzeniec. Jedyny, który go pamięta. 
Żegnaj stryju Tośku! Nie sądziłem, że 
znajdę Cię w podkijowskim lesie, cho-
ciaż nadal nie wiem, w którym dokładnie 
miejscu jesteś pochowany.

Tablice jak gazetki ścienne
Na razie można tylko na 11 du-

żych tablicach, przypominających trochę 
dawne gazetki ścienne, poznać główne 
fakty z przeszłości. Fotografie zbrodnia-
rzy, poczynając od Berii, Stalina, Moło-
towa i pomniejszych. Zdjęcia niektórych 
ofiar, fotokopie licznych dokumentów, 
także artykułów o odkryciu tego miej-
sca zbrodni. Dokumentacji z ekshumacji 
oraz przedmiotów wydobytych z gro-
bów. Także polskich oficerów. Nareszcie 
upamiętniono ich, a także ukraińskie 
ofiary stalinowskiego terroru, w sposób 
godny.

Czy to nadal miejsce 
niewygodne dla władz?
Na dwu wielkich, kamiennych gła-

zach, również tylko po ukraińsku, teksty:
„Tu w 19 kwartale Bykowniańskiego 

Lasu pochowano ofiary represji politycz-
nych” i „Najdroższa dla was jest wolność. 
My zapłaciliśmy za nią życiem”. Przy 
wejściu nie ma żadnej informacji, że 
mieści się tu również Czwarty Cmentarz 
Katyński, czy Polski Cmentarz Wojenny. 
I w ogóle, że pochowani są tu Polacy.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wedrówki z Naszą Gazetą

Ukraina: Bykownia – Czwarty Cmentarz Katyński

Jak podają niektóre szacowne insty-
tucje udział handlu kompensacyjnego 
w handlu światowym może być większy 
niż 40 proc. i mowa tu tylko o handlu 
monitorowanym pod kontem sposobu 
zapłaty. A co z transakcjami wewnątrz 
krajów oraz tymi nie monitorowanymi? 
Problemem dla kogoś kto pierwszy raz 
spotyka się z taką informacją może być 
możliwość weryfikacji.

Handel kompensacyjny przyjął dziś 
wiele nazw nie kojarzących się z kla-
sycznym barterem. Countertrade, offset, 
buy-back, counterpurchase, kompensata, 
clearing to określenia, za którymi odbywa 
się nowoczesny handel bez pieniędzy i, 
jak zobaczycie, całkiem intratny. Mówi-
my tu o transakcjach na miliardy dolarów, 
euro czy funtów i to każdego roku. Mimo 
to część świata ekonomistów opisuje ta-
kie transakcje jako coś charakterystycz-
nego dla krajów biednych, coś niemodne-
go i coś związanego z przeszłością.

Tymczasem jak podaje American Co-
untertrade Association, organizacja funk-
cjonująca na największym rynku trans-
akcji kompensacyjnych czyli w USA, 
zainteresowanie tą forma prowadze-

nia biznesu ciągle rośnie – zwłaszcza 
po 2008 r. Wśród członków American 
Countertrade Association znajdujemy fir-
my, które raczej nie narzekają na brak 
pieniądza. 3M, ABB, Bell Hellikopter, 
Boeing Company, Dell Computer, Exxo-
n,General Elektric, General Motors, Mo-
torola, Hawlett-Packard, Rolls-Royce, 
SAAB, Simens i wiele, wiele innych, 
potężnych firm. Dlaczego to robią? Bra-
kuje im pieniędzy? Nie – liczy się każdy 
możliwy klient i każda forma zdoby-
wania rynku, i każda możliwa forma 
zysku. Większość z wymienionych firm 
posiada własne wyspecjalizowane działy 
handlu kompensacyjnego, tak jak ponad 
75 proc. firm z amerykańskiej listy top, 
500 największych firm w USA. Setki, 
a nawet tysiące, osób zaangażowanych 
w poszukiwanie nowoczesnych form 
handlu w zadłużonym świecie doskona-
le wypełnia swoją misję, pośród tych, 
którzy świata bez pieniądza sobie nie 
wyobrażają. W tym miejscu należy przy-
pomnieć, że Polacy nie są wcale gorsi. 
Cóż, przynajmniej niektórzy. Limit tego 
tekstu ogranicza możliwości dokładne-
go opisania naszego polskiego rozdziału 

na mapie handlu kompensacyjnego, ale 
zainteresowanych należy zachęcić do po-
szukiwań i zdobywania wiedzy.

Czym był polski handel „na sztych” 
obecny przez setki lat w małych spo-
łecznościach i na każdym targowisku? 
Czym był sukces produkcji w kraju ko-
munistycznym autobusów marki Berliet, 
za którego licencję produkcyjną nie za-
płaciliśmy pieniądzem tylko częściami? 
Czym był sukces Bartimpexu Aleksandra 
Gudzowatego, gdzie za cebulę i parę 
innych towarów, których byś się nie spo-
dziewał, sprowadzaliśmy gaz. Pierwszy 
milion dolarów w pierwszy rok – fajne?

Transakcje kompensacyjne nigdy nie 
opuściły gospodarek, mało tego, rozrasta-
ją się w zawrotnym tempie i na zawrotną 
skalę. Obecnie już całe kraje organizują 
systemy takiego handlu i jak sami widzi-
cie duże, ale bardzo roztropne, firmy też.

No i wreszcie czym są lokalne waluty 
klasyfikowane jako waluty clearingowe, 
będące formą handlu kompensacyjnego. 
Waluta lokalna to umowna jednostka 
rozliczeniowo-płatnicza, funkcjonująca 
w środowisku firm i osób, które używają 
jej równolegle do pieniądza w ramach 

transakcji na rynku wewnętrznym (kra-
jowym). Obecnie mamy już ponad 5000 
lokalnych walut i, co znowu zaskakujące, 
przede wszystkim na terenach krajów wy-
soko rozwiniętych gospodarczo. Przykła-
dem może tu być Szwajcarski Wir Frank 
(CHW w tabeli ISO4217) funkcjonujący 
nie przerwanie od 1934r. Warto też dodać, 
że po 1916 roku w wielu miastach Europy 
mieliśmy setki lokalnych walut. Bolesła-
wiec miał kiedyś lokalną walutę w for-
mie porcelanowej monety, a pozostałe 
109 polskich miast w bardzo różnych 
formach. Czyli nic nowego i nikt tu koła 
raz jeszcze nie wymyślił. Obecnie mamy 
wiele przykładów, gdzie w tworzeniu ta-
kich systemów uczestniczą całe państwa 
lub miasta (Bristolpound) i wszystko 
po to, by utrzymać właściwą płynność 
finansową, nawet jeśli trzeba użyć swego 
rodzaju protezy pieniądza, jaką są waluty 
clearingowe. Działają i to bardzo dobrze.

Zasady są bardzo proste: możesz coś 
sprzedać za lokalną walutę, ale nie mo-
żesz jej wymienić na inną, co zmusza 
do dokonania zakupu za lokalną walutę 
w grupie firm, które ją akceptują.

Ale po co nam te lokalne waluty? 
Dla biznesu to świetne narzędzie na trud-
nym rynku. Zdobycie przewagi konku-
rencyjnej, szybki dostęp do nowej grupy 
klientów, czy oszczędności w wydatkach, 
to tylko parę sztandarowych cech takie-

go rozwiązania. Przede wszystkim tani, 
a unowocześniony o internet i technolo-
gie mobilne, łatwy w obsłudze i nie wy-
magający tworzenia działów handlu kom-
pensacyjnego z tuzinem nieprzygotowa-
nych do pracy w takim środowisku ludzi, 
bo niby kto ich miał tego nauczyć i gdzie? 
Dla społeczności to środek transakcyj-
ny, który niweluje problemy związanie 
z brakiem pieniądza oraz zapobiegający 
skutkom wypływania kapitału poza nasz 
kraj. Nieoprocentowany, niewymienialny 
i skoncentrowany na lokalnym biznesie 
i lokalnych społecznościach, umowny 
pieniądz udowadnia nieprzerwanie od stu 
lat swoją wartość i to na całym świecie. 
Itd. itp. Ale historia i współczesność lo-
kalnych walut to bardzo obszerny temat 
wymagający innego obszernego opraco-
wania. Jedno jest pewne: alternatywa dla 
pieniądza istnieje. Czy lokalne waluty 
ocalą świat przed globalnym systemem 
monetarnym? Czy ocalą społeczności 
walczące o swoją wolność ekonomiczną 
i prawo do samodecydowania o swoim 
rozwoju oraz jego kierunku? Udowodniły 
to już setki razy w ostatnich stu latach, 
a tobie drogi czytelniku, pozostaje wybu-
dowanie samodzielnej opinii.

Zapraszamy do samodzielnej oceny 
www.zielony.biz.pl

Dariusz Brzozowiec

Rzecz o handlu bez pieniądza (2)

Polska waluta lokalna – Zielony
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SELENA – młoda, piękna, o intry-
gującej urodzie suczka. Ma w sobie coś 
z husky, ma coś ze zwykłego kundelka. 
W sumie pomieszanie jedyne w swoim 
rodzaju. Selena jest psią dziewczyną 
delikatną i płochliwą. Nie wychodzi 
naprzód, nie dopomina się pieszczot. 
Obserwuje człowieka długo, by móc 
następnie obdarzyć go zaufaniem. 
A potem jest oddana całkowicie i bez 
reszty.

Selena potrzebuje spokojnego 
domu, w którym znajdzie zrozumienie 
i bezpieczeństwo. Tel. w sprawie adop-
cji Seleny: 604 531 952

Selena szuka domu

22-28 PaźdZierNika

Od soboty, 22 października do piątku, 
28 października będzie kursowała specjalna 
autobusowa linia cmentarna C40. Autobusy 
będą obsługiwały trasę: MeTrO MŁOCiNY 
– Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – 
Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. 
PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – Wóycickiego – 
CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – Wólczyń-
ska – Estrady – Widokowa – CM. PÓŁNOC-
NY-BraMa ZaCH.

Dla linii 256, 409 i 701 (dla linii 701 
tylko w weekend 22-23 października w go-
dzinach 8.30-17.30) będą obowiązywały trasy 
zmienione. Autobusy linii 256 i 409 od ulicy 
św. Wincentego pojadą ulicami Matki Teresy 
z Kalkuty i Chodecką, a 701 będzie podjeż-
dżało do Bramy Zach. Cmentarza Północnego.

W niedzielę, 23 października autobusy, 
tramwaje i metro będą kursowały według so-
botniego rozkładu jazdy. Wyjątek będą sta-
nowiły linie lokalne L, dla których będzie 
obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.

29 PaźdZierNika – 1 LiSTOPada

Od 29 października do 1 listopada do-
jazd do cmentarzy zapewnią specjalne linie 
cmentarne C – dwie tramwajowe i 27 auto-
busowych.

W dniach 29-31 października linie C 
będą kursowały w godzinach 9-17. Dłużej 
(w godzinach 9-19) będą podjeżdżały na przy-
stanki autobusy linii C11 (obsługa Cmentarza 
Bródnowskiego i Powązek), C12 (obsługa 
Cmentarza Wolskiego i Powązek) i C90 (ob-
sługa Powązek). We Wszystkich Świętych 
linie C zapewnią dojazd do cmentarzy w go-
dzinach 7-19. Do godziny 21 będą kursowały 
linie C11, C12 i C90.

Linie C będą obsługiwały trasy:
C1 aNNOPOL – Rembielińska – Odro-

wąża – most Gdański – Słomińskiego – rondo 
Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – 
CM. WOLSki

C6 ŻeraŃ WSCHOdNi – Rembieliń-
ska – Odrowąża – 11 Listopada – most Śląsko-
Dąbrowski – al. Solidarności – CM.WOLSki

C07 ŻeraŃ FSO – Modlińska – Świa-
towida – Mehoffera – LeŚNeJ POLaNki

C09 MeTrO MŁOCiNY – Kasprowicza 
– Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Pa-
lisadowa – CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ.

C11 CM. BrÓdNOWSki – św. Win-
centego – Starzyńskiego – most Gdański 

– Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK 
„Radosław” – Okopowa – POWĄZki-CM. 
WOJSkOWY

C12 CM. WOLSki – Fort Wola – Wol-
ska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – al. 
Reymonta – Elbląska – Krasińskiego – PO-
WĄZki-CM. WOJSkOWY

C13 CM. BrÓdNOWSki – św. Wincen-
tego – most Gdański – Słomińskiego – rondo 
Zgrupowania AK „Radosław” – al. Jana Pawła 
II – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyń-
ska – Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOC-
NY-BraMa GŁ.

C14 CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ. 
– Wólczyńska – Żeromskiego – Jarzębskiego 
– Broniewskiego – Elbląska – Krasińskiego – 
POWĄZki-CM. WOJSkOWY

C17 WiLaNÓW – Przyczółkowa – 
al. Wilanowska – Dolina Służewiecka – No-
woursynowska – Wałbrzyska – al. Lotników 
– Modzelewskiego – Orzycka – Gotarda – 
BOkSerSka

C20 dW. WSCHOdNi (kiJOWSka) 
– al. Solidarności – Radzymińska – Gorzy-
kowska – Handlowa – Kołowa – CM. BrÓd-
NOWSki (ŚW. WiNCeNTeGO)

C22 PL. WiLSONa – Krasińskiego – 
Popiełuszki – al. Jana Pawła II – rondo Zgru-
powania AK „Radosław” – Okopowa – PO-
WĄZki-CM. WOJSkOWY

C25 CM. BrÓdNOWSki (ŚW. WiN-
CeNTeGO) – Starzyńskiego – Jagiellońska 
– św. Cyryla i Metodego – Targowa – most 
Poniatowskiego – Grójecka – PL. NarU-
TOWiCZa

C27 krÓLeWSka – pl. Bankowy – 
most Śląsko-Dąbrowski – Radzymińska – Go-
rzykowska – Handlowa – Kołowa – CM. 
BrÓdNOWSki

C37 MeTrO WiLaNOWSka – Puław-
ska – Piaseczno: Okulickiego – Stara Iwiczna: 
Słoneczna – Kolonia Lesznowola: Postępu – 
Mazowiecka – Bobrowiec: Żwirowa – Wilcza 
Góra: Żwirowa – Władysławów: Wojska Pol-
skiego – Kuleszówka: Masztowa – Antoninów: 
CM. POŁUdNiOWY-BraMa PŁd.

C40 MeTrO MŁOCiNY – Kasprowicza 
– Nocznickiego – Wólczyńska – Estrady – 
Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BraMa 
ZaCH.

C42 krÓLeWSka – pl. Bankowy 
– Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona – 
Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska 
– Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOC-
NY-BraMa GŁ.

C47 P+r aL.krakOWSka – al. Kra-
kowska – Janki: al. Krakowska – Nowy Sęko-
cin: al. Krakowska – Magdalenka: Słoneczna 
– Lesznowola: Słoneczna – Wojska Polskiego 
– Władysławów: Wojska Polskiego – Kule-

szówka: Masztowa – Antoninów: CM. POŁU-
dNiOWY-BraMa PŁd.

C50 CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ. – 
Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. 
PÓŁNOCNY-BraMa ZaCH.

C51 WiaTraCZNa – al. Stanów Zjed-
noczonych – Grenadierów – al. Waszyng-
tona – most Poniatowskiego – pl. Zawiszy 
– Towarowa – Okopowa – POWĄZki-CM. 
WOJSkOWY

C56 BrÓdNO-POdGrOdZie – Cho-
decka – Łojewska – Łabiszyńska – Kondrato-
wicza – Wyszogrodzka – Bartnicza – Wysoc-
kiego – Marywilska – Płochocińska – Modliń-
ska – trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie 
– Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Pa-
lisadowa – CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ.

C63 PL. NarUTOWiCZa – Grójecka 
– pl. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – PO-
WĄZki-CM. WOJSkOWY

C69 WiaTraCZNa – Zamoyskiego – 
Targowa – Starzyńskiego – św. Wincentego 
– Smoleńska – Witebska – Ossowskiego – Ko-
łowa – CM. BrÓdNOWSki

C70 dW. WSCHOdNi (kiJOWSka) 
– Targowa – most Śląsko-Dąbrowski – Oko-
powa – Powązkowska – al. Armii Krajowej 
– Broniewskiego – Conrada – Wólczyńska 
– Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOCNY-
BraMa GŁ.

C76 krÓLeWSka – Marszałkowska 
– pl. Bankowy – most Śląsko-Dąbrowski – 
al. Solidarności – Szwedzka – Odrowąża – 
Pożarowa – CM. BrÓdNOWSki

C80 PL. TrZeCH krZYŻY – Krakow-
skie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasiń-
skich – Świętojerska – Anielewicza – Okopo-
wa – POWĄZki-CM. WOJSkOWY

C81 MeTrO MŁOCiNY – Kasprowi-
cza – trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie 
– Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Kole-
jowa – Kiełpin Stary: Kolejowa – Dziekanów 
Leśny: Kolejowa – Dziekanów Polski – Sado-
wa – Nowy Dziekanów – Pieńków – Łomna 
Las – Palmiry – Kampinoski Park Narodowy 
– POCieCHa

C84 PL. NarUTOWiCZa – Kopińska – 
Aleje Jerozolimskie – al. Prymasa Tysiąclecia 
– Kasprzaka – Ordona – Wolska – Połczyńska 
– Conrada – Wólczyńska – Opłotek – Palisado-
wa – CM. PÓŁNOCNY-BraMa GŁ.

C88 WiaTraCZNa – al. Stanów Zjed-
noczonych – most Łazienkowski – al. Nie-
podległości – al. Jana Pawła II – Żeromskiego 
– Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – CM. 
PÓŁNOCNY-BraMa GŁ.

C90 krÓLeWSka – Marszałkowska 
– pl. Bankowy – al. Solidarności – Okopowa – 
POWĄZki-CM. WOJSkOWY.

Komunikacja w czasie Świąt
27 specjalnych linii autobusowych i dwie tramwajowe zapewnią od 29 października do 1 listopada dojazd 
do stołecznych cmentarzy. Dodatkowo zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu wybranych linii au-
tobusowych i tramwajowych. Specjalna linia cmentarna C40, łącząca Metro Młociny z Cmentarzem 
Północnym, będzie kursowała także od 22 do 28 października oraz 2 listopada.

Bez Canaletta nie byłoby Warsza-
wy. Przesada? Nie do końca. 

Kiedy opadł wojenny kurz i odsło-
nił miasto w gruzach, szybko okazało 
się, że jego odbudowa byłaby niemoż-
liwa bez pełnych detali pejzaży wło-
skiego artysty…

Wystarczy nieco wyobraźni, by w 
miejscach uwiecznionych pędzlem Ca-
naletta dostrzec obraz dawnej stolicy. 
Karety i dorożki na warszawskich uli-
cach, 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 przygo-
tował dla turystów odwiedzających 
stolicę wyjątkowy audioprzewodnik. 
Do jego stworzenia posłużyły znajdu-
jące się w zamkowej kolekcji obrazy 
włoskiego malarza, Bernarda Bellotta, 
zwanego Canalettem. Nie jest to jednak 

typowy przewodnik, lecz barwna opo-
wieść o pełnym życia mieście, malarzu 
i jego pasji, wzbogacona intrygującymi 
ciekawostkami o osiemnastowiecznych 
zwyczajach, technologii i modzie.

Co należy zrobić? Wystarczy za-
instalować w swoim smartfonie dar-
mową aplikację AudioTrip, dostępną 
w Sklepie Play oraz AppStore, wyszu-
kać w katalogu trasę „Spacer śladami 
mistrza Bernarda Bellotta, zwanego 
Canalettem” i ją pobrać. Wędrówka 
rozpoczyna się na Nowym Świecie od 
historii związanej z kościołem Święte-
go Krzyża, a następnie lektor prowa-
dzi śladami słynnego malarza w głąb 
Starego Miasta. AudioTrip posługuje 
się technologią GPS, dzięki czemu raz 
pobrana trasa nie wymaga dostępu do 
internetu. Przewodnik odtwarzany jest 
automatycznie, gdy zwiedzający do-
trze do odpowiedniego punktu, a jego 
wielką zaletą jest to, że zawarte w nim 
materiały można zachować po zakoń-
czeniu spaceru.

Audioprzewodnik na telefony komórkowe

Śladami Canaletta
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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

WOLSkie
dNi SeNiOra 2016

•  23 października (niedziela) godz. 15.00 
– Wolskie Centrum Kultury ul. Obozo-
wa 85 – „Pacjentki z Variete – czyli pora 
na fajfy” – widowisko kabaretowe

•  25 października (wtorek) godz. 13.00 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 80 ul. Redutowa 48 – Koncert 
zespołu Kurdesz z repertuarem o Woli

•  25 października (wtorek) godz. 15.30 
– Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17 pawi-
lon 7 I p. sala konferencyjna – „Zasady 
żywienia osób w podeszłym wieku” 
mgr Joanna Ostrowska (dietetyk)

•  25 października (wtorek) godz. 18.00 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 73 ul. Żytnia 64 – Premiera 
przedstawienia scenicznego „Kopciu-
szek” w wykonaniu amatorskiej grupy 
teatralnej „Przez godzinkę”

•  26 października (środa) godz. 9.30, 
10.30, 11.30 – Klub Mrs. Sporty Wola 
ul. Zawiszy 14 – Dzień otwarty fitness – 
prozdrowotne zajęcia grupowe dla pań. 
Zgłoszenia pod numerami telefonów 
22 126 96 79, 22 252 08 03

•  27 października (czwartek) w godz. 
10.00 – 14.00 – Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej ul. Karolkowa 58a pok. 5 – Nie-
odpłatne konsultacje dotyczące prze-
ciwdziałania przemocy

•  28 października (piątek) godz. 17.00 
Sala widowiskowa WCK ul. Obozowa 
85 – „Spotkanie z tańcem i muzyką” 
– Wielka Dyskoteka Seniorów Woli – 
przeboje dawnych lat

•  30 października (niedziela) godz. 15.00 
– Wolskie Centrum Kultury ul. Obozo-
wa 85 – Mirosław Kowalczyk „Kabaret 
20-lecia międzywojennego”

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 33 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

•  ZaTrUdNiMY OSOBY 
dO SPrZĄTaNia obiektów 
handlowych, biurowych, banków, 
terenów zewnętrznych na terenie 
Warszawy i okolic. Oferujemy 
elastyczne godziny pracy, 
atrakcyjne wynagrodzenie.  
Tel. 604-126-388

•  ZŁOTa rĄCZka + 
eLekTrYka + składanie mebli. 
Tel. 503 150 991 

Ogłoszenia 
drobne

Poziomo: 1) dawniej zjadliwość, szyderstwo; 7) przesadna dbałość o czystość i popraw-
ność języka; 8) droga przebiegająca pod wałem obronnym; 9) pleciona bułka; 10) brązowy 
barwnik spożywczy, cukier palony; 12) robione w sklepie; 14) odzież wierzchnia, fartuch, 
płaszcz, kitel; 16) błotnisty staw; 19) człowiek jak ty; 21) w nim ząb; 22) żelazo lane; 
23) hokeista na trawie.

Pionowo: 1) regionalna nazwa grzyba. maślaka zwyczajnego; 2) miasto i port w Jugosła-
wii (Chorwacja), znane w czasach rzymskich; 3) pokój letnika; 4) fachowiec; 5) krzyk; 
6) angielski poeta, dramatopisarz i aktor „Burza”, „Hamlet”; 11) syn Peleusa i Tetydy, 
najsilniejszy pod Troją; 13) Scholastyk (536 -582), bizantyjski historyk i poeta; 15) sauna 
lub bania; 17) Tadeusz, aktor polski (1900-75); 18) in. kwoka, regionalne nazwy szmaciaka 
gałęziastego; 20) wyobrażenie bóstwa (posążek, obraz itp.) będące przedmiotem kultu.

Horoskop
od 21 października do 3 listopada 2016 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Kosmiczne wprost kompli-
kacje czekają cię wkrótce 
i jeśli tylko nie stracisz zim-

nej krwi wyjdziesz z opresji nie tylko 
obronną ręką, ale i z zyskiem w postaci 
podbudowania swego autorytetu. Uwa-
żaj na ludzi, którzy lubią szokować 
otoczenie zachowaniem, poglądami, 
bo przylgnie do ciebie etykieta czło-
wieka nieodpowiedzialnego.

RYBY (19 II – 20 III)
Dbaj o własne interesy i za-
chowanie dobrego imienia, 
dlatego wystrzegaj się sytu-

acji dwuznacznych i niepewnych inte-
resów. Nie jest wskazane również wtrą-
canie się w sprawy innych. Skoncentruj 
się na sprawach bieżących. W towa-
rzystwie błyśniesz i zwrócisz na siebie 
uwagę kogoś szalenie interesującego. 
Może z tego coś być.

BARAN (21 III – 20 IV)
Decyzje w ważnych spra-
wach podejmuj dopie-
ro po upewnieniu się, 

co do powodzenia przedsięwzięcia. 
Wszelkie działanie na zasadzie – a nuż 
się uda – jest z góry skazane na porażkę 
i szkoda na nie sił i środków. Finanso-
wo czas dosyć słaby, ale z tendencją 
do lekkiej poprawy. Nie przegap ważnej 
imprezy towarzyskiej.

BYK (21 IV – 21 V)
Zachowaj umiar. To powin-
no być twoje motto na nad-
chodzące tygodnie. Dotyczy 

to nie tylko wydatków, ale też stosunków 
z otoczeniem, najbliższymi. Za każdym 
razem, gdy wyjdziesz z siebie, możesz 
mieć kłopoty z powrotem do pożądanej 
temperatury wzajemnych emocji. Byki 
zakochane mogą paść ofiarą zazdrości 
partnera. Czy na pewno bezpodstawnej?

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nadeszły chłody i niepogo-
dy nie tylko za oknem, ale 
też w twoim sercu i związku 

uczuciowym. Na stan pogody wpływu 
nie masz, ale na swe stosunki jak naj-
bardziej, a więc nie dopuść do zbyt-
niego wyziębienia, bo będziesz musiał 
spędzić zimę w samotności, a to niezbyt 
dobrze odbije się na twojej psychice, 
stanie zdrowia.

RAK (22 VI – 22 VII)
Nie trać nadziei, bo wkrót-
ce dobry los uśmiechnie się 
znów do ciebie i da ci szansę 

na podreperowanie budżetu i wypro-
stowanie ścieżki do serca ukochanej 
osoby. Na pierwszy ogień zajmij się 
finansami, rozszerzaniem zakresu ak-
tywności zawodowej. Nie czekaj, aż cię 
znajdą, ale sam szukaj okazji, szansy 
zaistnienia.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Bliscy zadbają o to, byś po-
czuł się dowartościowany, 
podziwiany, ale nie stanie 

się tak z niczego. Trzeba będzie wziąć 
na swe barki dość trudne zobowiąza-
nia, wykazać się empatią i gotowością 
daleko idących ustępstw w sprawach 
kontrowersyjnych. Dobre samopoczu-
cie i doskonała kondycja, ale zapobie-
gać np. grypie nie zaszkodzi.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Przed zrobieniem każdego 
kroku pomyśl o ewentual-
nych konsekwencjach, abyś 

za jakiś czas nie robiła sobie wyrzutów, 
że nie postąpiłaś tak, jak trzeba. Do-
tyczy to zwłaszcza stosunków męsko 
– damskich w sytuacji, gdy twój stały 
partner darzy cię zaufaniem. Lubisz 
dreszczyk emocji, ale ta strefa źle znosi 
wszelkie wyskoki.

WAGA (23 IX – 22 X)
Usilne poszukiwania roz-
wiązania najważniejszych 
problemów mogą w tych 

dniach zakończyć się sukcesem. Nie 
możesz jednak przesadzić z nowator-
skimi metodami. Wprawdzie świat pę-
dzi w szaleńczym tempie, ale będziesz 
mieć do czynienia z ludźmi odpornymi 
na presję czasu i nowinki techniczne. 
Nie dokazuj miła w miłości.

SKORPION (23 X – 22 XI)
Jesteś raptus, ale nie brak 
ci dyscypliny wewnętrznej, 
dzięki której możesz unikać 

poważniejszych zagrożeń dla interesów 
i życia osobistego. Nie daj się spro-
wokować obraźliwymi wypowiedzia-
mi na swój temat. Psy niech szczeka-
ją, a karawana i tak dojdzie, gdzie 
ma dojść. W okolicach urodzin zrób 
bilans dokonań i strat.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Zostawianie ważnych spraw 
na ostatnią chwilę zawsze 
fatalnie się kończy, a fakt, 

że udało ci się raz czy dwa wcale nie 
znaczy, że tak będzie zawsze. Nie draż-
nij się z losem, bo w miejsce całkiem 
niezłej passy zafundujesz sobie kosz-
marne dni niepowodzeń, braku moż-
liwości zrealizowania zaplanowanych 
przedsięwzięć.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Uda ci się teraz załatwić 
ważne sprawy, poprawić 
swe relacje z najbliższymi, 

nabrać pewności, że idziesz w dobrym 
kierunku. Nie trać z pola widzenia po-
trzeb przyjaciół, którym obiecywałeś 
pomagać. W sferze uczuć wiele sym-
patycznych doznań, przyjemnych nie-
spodzianek. Finanse wykażą tendencję 
zwyżkową. 
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RABAT 20%
na wszystkie znicze* 
Oferta rabatowa ważna tylko w dniach 21-23.10.2016r.

Znicz
P-69

Znicz
SE-4 
Czas palenia - 50h

Znicz
L-760

Znicz
PZ-9

*Oferta nie dotyczy wkładów do zniczy.
Pełna oferta zniczy dostępna w stoisku Hali WOLA, ul. Człuchowska 25 Warszawa.

Znicz
Z-342 

Znicz
C-350 

Znicz
3010 Znicz

4018

Znicz
D-T

Znicz
LT

176zł/szt.
220zł/szt.cena

regularna

399zł/szt.
499zł/szt.cena

regularna

488zł/szt.
610zł/szt.cena

regularna

576zł/szt.
720zł/szt.cena

regularna

528zł/szt.
660zł/szt.cena

regularna976zł/szt.
cena
regularna 1220zł/szt.

1704zł/szt.
2130zł/szt.cena

regularna

2064zł/szt.
2580zł/szt.cena

regularna

296zł/szt.
370zł/szt.cena

regularna


