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Na Woli

Tramwaj wzdłuż ul. Kasprzaka
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Na ostatniej sesji rada Bemowa pozy-
tywnie zaopiniowała zaproponowane przez 
zarząd zmiany w tegorocznym załączniku 
budżetowym dzielnicy. W wydatkach bie-
żących dotyczyło to przeniesień na kwotę 
ponad 1,6 mln zł. Większość, bo ponad 
milion złotych z zaoszczędzonych środków 
(na które złożyły się m.in. te nie w pełni 
wykorzystane na zasób mieszkaniowy, go-
spodarkę komunalną i ochronę środowiska, 
dodatki mieszkaniowe) postanowiono prze-
znaczyć na fundusz wynagrodzeń.

Mocno zainteresowana tym opozycja 
w ramach jawnych finansów domagała się 
ich uszczegółowienia. Z informacji pani 
skarbnik wynikało, że większość z tych 
środków przeznaczona będzie na niepla-
nowane wypłaty wynikające z różnych 
zobowiązań. Oprócz 80 tys. zł na odszko-
dowanie, 315 tys. zł potrzeba na odpra-
wy emerytalne, 270 tys. zł na nagrody 
jubileuszowe dla pracowników, a 290 tys. zł 
na wypłaty dla 4 osób przeniesionych do in-
nych dzielnic.

A ponieważ przybyło też 2 członków 
zarządu dzielnicy, więc i dla nich też trzeba 
było wygospodarować 180 tys. zł.

Pozostałe środki przeniesiono między 
zadaniami, m.in. dodając w oświacie (na do-

tacje dla niepublicznych przedszkoli i in-
nych placówek realizujących zadania wy-
magające stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy),w pomocy społecznej 
na zorganizowanie wigilii dla mieszkańców 
Bemowa, w kulturze na imprezy świąteczne 
dla dzieci, w sporcie i rekreacji na imprezy 
na lodowisku oraz na zimowe turnieje pił-
karskie, a także na szkolenie mieszkańców 
dzielnicy w zakresie bezpiecznej jazdy sa-
mochodem.

Z kolei w wydatkach inwestycyjnych 
z zakresu zadań z drogownictwa zaoszczę-
dzono ponad 769,5 tys. zł. Większość z tych 
środków, bo ponad 742 tys. zł postanowiono 
przeznaczyć na zakupy dla placówek oświa-
towych, a pozostałe na zakupy dla ośrodka 
pomocy społecznej.

Z powodu nie doszacowania zadania 
z budżetu partycypacyjnego związanego 
z modernizacją parku Górczewska (a doty-
czącego układania nawierzchni poliuretano-
wej na placach zabaw) trzeba było unieważ-
nić przetarg. A ponieważ inwestycji tej nie 
uda się zrealizować w tym roku, więc prze-
znaczone na nią środki w kwocie 300 tys. zł 
postanowiono nie tylko przenieść na rok 
przyszły, ale i też wesprzeć dodatkowymi 
100 tys. zł. (PON)

Na listopadową sesję rady Bemo-
wa przybył Piotr Smoczyński, zastęp-
ca dyrektora Zarządu Miejskich Inwe-
stycji Drogowych, aby poinformować 
radnych o planowanym remoncie ulicy 
Lazurowej. Chodzi o trzeci etap in-
westycji, na prawie 3-kilometrowym 
odcinku od ul. Sterniczej do ul. Gór-
czewskiej. Wyłonionym wykonaw-
cą jest Skanska, która realizować ją 
ma zgodnie z porozumieniem w sys-
temie projektuj i buduj w terminie 
16 miesięcy od podpisania umowy. 
Środki w wysokości około 22 mln zł 
na tę od 10 lat oczekiwaną inwestycję 
są zabezpieczone. I choć ponoć ważna 
też jest jeszcze decyzja środowiskowa, 
to trzeba będzie sprawdzić, czy nie 
wymaga aktualizacji, bo w międzycza-

sie doszło do intensywnej zabudowy 
Chrzanowa.

Niemniej ZMID ma nadzieję, że 
prace związane z remontem ul. Lazu-
rowej wraz z otrzymaniem pozwolenia 
na budowę ruszą jeszcze w tym roku 
i zakończą się wiosną 2018 roku. Jak 
zapewniono, nie będzie to kolidować 
z realizacją zachodniego odcinka II 
linii metra.

Podczas prowadzenia tej inwestycji 
Lazurowa ma być przejezdna i utrzy-
many na niej ruch. Stanie się to moż-
liwe, gdyż w pierwszej kolejności zbu-
dowana zostanie nowa jezdnia, niegdyś 
zwana Nowolazurową, a dopiero potem 
remontowana stara.

Żądni informacji radni pytali 
o szczegóły. Ale ponieważ projektu 

jeszcze nie ma, trudno było wyrokować 
o tym, co oprócz planowanej cichej 
nawierzchni pozwoli na wygaszanie 
nieuniknionego spodziewanego hałasu. 
Bez wykonania niezbędnych pomiarów 
przedstawiciel władz miasta nie był 
w stanie określić czy to będą tak nie 
lubiane, bo nie dodające uroku ekrany, 
panele antyhałasowe, gabiony (czyli 
ogrodzenia), a może nasypy i zieleń.

A ponieważ poszerzona i odno-
wiona ul. Lazurowa ma dobrze służyć 
mieszkańcom dzielnicy, więc obiecano 
np. nie tylko z dawna oczekiwane świa-
tła na skrzyżowaniu z ul. Batalionów 
Chłopskich, ale i też w razie potrzeby 
zwiększenie zakresu wygłuszeń zgod-
nie z głosem bemowian.

(PON)

Decyzja środowiskowa dla bu-
dowy trasy tramwajowej w ciągu 
ul. Kasprzaka (od ul. Skierniewic-
kiej do ul. Redutowej) stała się osta-
teczna, prawomocna i wykonalna. 
W toku postępowania administracyj-
nego nie złożono żadnych odwołań. 
Do realizacji wskazano – zgodny 
z wolą większości mieszkańców, 
którzy uczestniczyli w konsultacjach 
społecznych – wariant inwestorski.

W związku z powyższym projek-
tant Tramwajów Warszawskich przy-
stąpił do opracowania projektu stałej 
organizacji ruchu – ostatniego etapu 
swych prac. Po zatwierdzeniu pro-
jektu możliwe będzie opracowanie 

dokumentacji budowlanej i rozpoczę-
cie prac. Termin budowy uzależniony 
jest od możliwości koordynacji z bu-
dową II linii metra i jej objazdami, 
tym niemniej wykonawca chciałby 
otworzyć trasę dla Warszawiaków jak 
najszybciej – wiedząc, jak ważna jest 
dla mieszkańców Jelonek oraz Woli, 
w tym szczególnie – nowych osiedli 
na Odolanach. W ramach inwestycji 
powstanie trasa tramwajowa wzdłuż 
ul. Kasprzaka (od ul. Redutowej 
do ul. Skierniewickiej), przebudo-
wana zostanie trasa w ul. Wolskiej 
(od ul. Kasprzaka do ul. Elekcyjnej), 
powstanie także węzeł tramwajo-
wy przy przystanku Szpital Wolski. 

Na większości trasy zastosowane 
zostanie torowisko trawiaste. Przez 
węzeł ul. Wolskiej, Kasprzaka i Re-
dutowej tramwaj przejedzie w sposób 
bezkolizyjny, a na pozostałych skrzy-
żowaniach zastosowany zostanie 
priorytet dla tramwajów w sygnaliza-
cji świetlnej. Większość przystanków 
będzie posiadała dwustronne dojścia, 
a przystanek pomiędzy ul. Bema a al. 
Prymasa Tysiąclecia będzie zapew-
niał przesiadkę do pociągów.

Planowane jest, że trasa powsta-
nie w latach 2019-2020 w koordy-
nacji z budową zachodniego odcinka 
drugiej linii metra.

Na Bemowie

Milion na wynagrodzenia

Na Bemowie

Zbliża się remont Lazurowej



Prezentując na sesji wolskiej rady 
wstępny projekt załącznika budżetowe-
go Woli na 2017 rok burmistrz Krzysz-
tof Strzałkowski poinformował, że plan 
dochodów realizowanych przez dziel-
nicę wynieść ma 266 mln zł. Na to zło-
żą się dochody bieżące w kwocie 230 
tys. zł, w tym z podatków i opłat lo-
kalnych rzędu 54 mln zł oraz dochody 
z mienia w kwocie ponad 126 mln zł. 
Dochody majątkowe zaplanowano 
na 36,6 mln zł, w tym w kwocie blisko 
35 mln zł pochodzące ze sprzedaży 
nieruchomości.

Z kolei plan wydatków przewiduje, 
że do dyspozycji Wola będzie miała po-
nad 588 mln zł. Wydatki bieżące będą 
stanowiły znaczącą część, bo kwotę 
ponad 541 mln zł, a wydatki majątkowe 
prawie 47 mln zł.

W spisie jest 41 zadań inwestycyj-
nych, w tym aż 18 mln zł na te z zakre-
su edukacji, 7 mln zł na budowę nowej 
siedziby Wolskiego Centrum Kultury 
przy ul. Elekcyjnej, ponad 5 mln zł 
na drogi i tyle samo na tereny zielone 
oraz 4 mln na modernizację pływalni 
Delfin przy ul. Kasprzaka.

Ponadto do budżetu dojdą środki 
gromadzone na wydzielonych rachun-
kach oświatowych jednostek budżeto-
wych, czyli ponad 11,5 mln zł.

Także środki będące w dyspozycji 
wolskiego ośrodka sportu i rekreacji, 
które wynieść mają ponad 11,4 mln zł 
z 4 mln zł dotacją łącznie.

Jak poinformowano, wydatki z bu-
dżetu partycypacyjnego na 2017 rok 
wyniosą 5 mln 144 tys. zł, w tym 
wydatki bieżące ponad 2 mln zł i ma-
jątkowe ponad 3 mln zł.

Burmistrz Krzysztof Strzałkow-
ski poinformował, że wolski budżet 
na 2017 rok będzie o 15 proc. większy 

wobec tego z roku 2016 i o ponad 28 
proc. wobec roku 2015.

I choć wzrost wydatków bieżących 
sięga jedynie 21 proc., to bardzo znacz-
ny, bo trzykrotny, jest w wydatkach 
majątkowych.

W układzie zadaniowym wstępny 
projekt budżetu wolskiego zakłada, że 
przyszłoroczne wydatki ogółem wynio-
są na: gospodarkę nieruchomościami 
– 126 mln zł, na gospodarkę komunal-
ną i ochronę środowiska – 10 mln zł, 
na kulturę – 20 mln zł, na zarządza-
nie strukturami samorządowymi – 
36 mln zł.

Jak podkreślił burmistrz, sięgające 
6,9 mln zł wydatki na transport i ko-
munikację będą o 8 proc. wyższe niż 
w 2016, a liczące 9,5 mln zł na sport 
i rekreację – o 13 proc. wobec ub. roku 
i o 30 proc. wobec roku 2015. Dwu-
krotnie wzrosną też do kwoty prawie 
106 mln zł środki na ochronę zdro-
wia i pomoc społeczną. A o 6 proc. 
do ponad 253 mln zł (w wydatkach 
bieżących) wzrosną nakłady na wolską 
edukację.

Na tym nie koniec, bo władze 
dzielnicy stwierdziły, że wolski budżet 
ma szansę dalszego wzrostu w przy-

szłym roku.
Komisje, a potem na październi-

kowej sesji rada Woli, większością 
15 głosów pozytywnie zaopiniowały 
wstępny projekt załącznika budżeto-
wego dzielnicy na 2017 rok. Niemniej 
przeciw głosowało 10 radnych. Oprócz 
radnej niezrzeszonej uczynił tak cały 
opozycyjny klub PiS, który choć do-
strzegł wzrost przyszłorocznych wy-
datków bieżących i majątkowych, 
nie omieszkał też dostrzec niektórych 
mankamentów. Zarzuty dotyczyły 
m.in. niezrealizowanych i przesunię-
tych na 2017 rok niektórych zadań 
inwestycyjnych i sprzedaży nierucho-
mości oraz planowanych mniejszych 
o 2 mln zł dochodów.

W odpowiedzi burmistrz przypo-
mniał, że Wola jest w ścisłej czołów-
ce samofinansujących się dzielnic. 
W m. st. Warszawie są też inne pod-
mioty pozyskujące dochody. A ponie-
waż Wola jest częścią miasta, więc 
to także na jego władzach spoczywa 
odpowiedzialność na zapewnienie 
odpowiednich środków na realizację 
jej zadań.

(PON)

Rada Woli pozytywnie zaopiniowa-
ła zaproponowane przez zarząd zmiany 
w tegorocznym załączniku budżeto-
wym dzielnicy wraz z autopoprawką.

W ramach wydatków bieżących 
wnioskowano o zwiększenie środków 
dla zakładu gospodarki nieruchomo-
ściami o 665 tys. zł (w tym 520 tys. zł 
pochodzące z rezerwy celowej mia-
sta) z przeznaczeniem na rozliczenia 
zaliczek remontowych do wspólnot 
mieszkaniowych z udziałem m.st. 
Warszawy.

A także o zwiększenie dotacji dla 
ośrodka sportu i rekreacji o 100 tys. zł, 
m. in. na zorganizowanie zimą ogólno-
dostępnego lodowiska dla mieszkań-
ców obok urzędu, w al. Solidarności 
na miejscu dawnego parkingu, które 
już latem było miejscem wielu imprez 
i atrakcji dla rodzin i dzieci.

Dokonano też przeniesień środ-
ków własnych. W ramach tych pienię-
dzy dodatkowe 50 tys. zł postanowio-
no przeznaczyć dla wydziału sportu, 
promocji i komunikacji społecznej 
na imprezy sportowo-rekreacyjne 
dla mieszkańców, m.in. na Mikołajki 
na sportowo i dla wolskich przed-
szkolaków.

Ponadto w wydziale ochrony śro-
dowiska 20 tys. zł trzeba było doło-
żyć na pokrycie zwiększonych kosz-

tów zużycia wody w sztucznej rzece 
w parku Szymańskiego. A dla wydzia-
łu budżetowo-księgowego przezna-
czyć 339 tys. zł na dodatkowe opłaty 
w zakresie podatku od nieruchomości.

Z kolei wydział oświaty i wychowa-
nia wnosił o przeniesienie 150 tys. zł 
na dotacje dla przedszkoli oraz 
o zmniejszenie dotacji dla placówek 
niepublicznych o ponad 1,2 mln zł. 
Środki te przeznaczone mają być 
na doposażenie i zakup pomocy nauko-
wych dla wolskich szkół i przedszkoli.

W zakresie wydatków majątko-
wych zaproponowano zmiany har-
monogramów rzeczowo-finansowych 
wieloletnich przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. W tym celu dokonano licz-
nych przeniesień.

Dotyczyło to m.in. budowy 
ul. Szańcowej, gdzie po przetargo-
we oszczędności w kwocie blisko 
19,5 tys. zł z dokumentacji projekto-
wej postanowiono pozostawić i odtwo-
rzyć w roku 2017, aby dofinansować 
przyszłoroczną realizację za ponad 
37 tys. zł. Także z niezrealizowanego 
zadania związanego z oświetleniem te-
renu ulic Młynarska, Leszno, Wolska, 
po dawnym kinie W-Z, z którego nie 
wydatkowane 100 tys. zł przeniesio-
no na 2017 rok. Podobnie uczyniono 
z kwotą ponad 1,3 mln zł z planowanej 

termomodernizacji budynku i moder-
nizacji boisk XLV LO przy ul. Mi-
łej, na które nie uzyskano pozwolenia 
w 2016 roku.

Zmniejszeń tegorocznych środków 
i przesunięć ich na realizację w 2017 
roku dokonano też w kolejnych zada-
niach takich jak: oświetlenie skweru 
Sybiraków (o kwotę 100 tys. zł), latar-
nie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego 
na odcinku ul. Pustola – park Powstań-
ców Warszawy (o 216 tys. zł) oraz 
modernizacja pływalni Delfin przy 
ul. Kasprzaka (o 777 tys. zł).

Z kolei niezaangażowane w tym 
roku ponad 484 tys. zł związane z bu-
dową żłobka przy ul. Ciołka przenie-
siono na kontynuowanie tego zadania 
w 2018 roku, a 79 tys. zł z projektu 
koncepcji budowy szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w rejonie ul. Jana 
Kazimierza na 2019 rok.

Zaoszczędzone 220 tys. zł z dopo-
sażenia budynku w c.o. przy ul. Żela-
znej 69 postanowiono dołożyć do re-
alizacji w przyszłym roku niewykona-
nego w 2016 roku zadania związanego 
z modernizacją budynku przy ul. Bema 
70, będącego główną siedzibą zakła-
du gospodarki nieruchomościami 
(na co w sumie będzie 790 tys. zł).

(PON)

Październikowa sesja rady Woli za-
częła się od złożenia ślubowania przez 
nową radną i uzupełnienia składu rady. 
Zgodnie bowiem z postanowieniem 
komisarza wyborczego w sprawie ob-
sadzenia wygasłego (na skutek śmierci) 
mandatu radnego Michała Serzyckiego 
z okręgu nr 1 na jego miejsce wstąpiła 
Agata Pruszczyńska, kandydatka z tej 
samej listy nr 3 Komitet Wyborczy PiS, 

która jako kolejna uzyskała najwięcej 
głosów. Po ceremonii ślubowania i ob-
jęciu mandatu radnej A. Pruszczyńska 
powołana została do składu komisji 
sportu, rekreacji i ochrony środowiska 
oraz do komisji edukacji i infrastruktu-
ry oświatowej, w której wybrana zosta-
ła na wiceprzewodniczącą.

(PON)
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Na Woli

Będzie lodowisko obok urzędu

Nowa radna na Woli

Dobry budżet z szansą wzrostu

Ponad 77 tysięcy sztuk papierosów 
różnych marek bez polskich znaków 
akcyzy, zakaz sądowy, posiadanie do-
kumentu należącego do innej osoby 
i zatrzymane dwie osoby w tej sprawie, 
to wynik pracy policjantów z wydziału 
patrolowo-interwencyjnego z wolskiej 
komendy. W lokalu, który zajmowali 
Leszek K. i Malwina D., funkcjona-
riusze znaleźli papierosy bez polskich 
znaków akcyzy. Nielegalne papierosy 
zostały zabezpieczone, podejrzani usły-
szeli zarzuty.

Około godziny 10 policjanci 
z wydziału patrolowo-interwencyjnego 
z Woli podczas kontroli pojazdu mar-
ki bmw poprosili kierującego o oka-
zanie dokumentów. Kierujący okazał 
mundurowym prawo jazdy, które, jak 
się okazało, należało do innej osoby. 
Po chwili Leszek K. przyznał, że nie 
jest to dokument należący do niego. 
W trakcie dalszych czynności wyszło 
na jaw, że 34-latek ma orzeczony zakaz 
prowadzenia pojazdów wydany przez 
Sąd Rejonowy w Gdyni do grudnia br. 
Pojazd, którym poruszał się Leszek K. 
został odholowany na policyjny par-
king, a kierowca został zatrzymany.

Policjanci udali się na przeszu-
kanie do miejsca zamieszkania męż-
czyzny. W trakcie czynności służbo-
wych funkcjonariusze ujawnili ponad 
77 tysięcy sztuk papierosów nie po-
siadających polskich znaków akcyzy. 
Obecna w mieszkaniu jego konkubina, 
30-letnia Malwina D., również została 
zatrzymana w tej sprawie. Funkcjona-
riusze zabezpieczyli pieniądze w wyso-
kości ponad 8 tysięcy złotych na poczet 
przyszłych kar.

Dalej sprawą zajęli się policjanci 
z wydziału do walki z przestępczością 
gospodarczą. Funkcjonariusze zgroma-
dzili materiał dowodowy. W wolskiej 
komendzie podejrzani usłyszeli zarzut 
przechowywania towaru bez polskich 
znaków akcyzy wspólnie i w porozu-
mieniu. Dodatkowo Leszek K. usłyszał 
jeszcze dwa zarzuty dotyczące nie-
stosowania się do wyroku sądowego 
oraz używania dokumentu należące-
go do innej osoby. Podejrzani narazili 
skarb państwa na łączne straty w wy-
sokości około 84.000 złotych. Może 
grozić im kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Nielegalne papierosy

KRONIKA KRYMINALNA

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
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Jak wiadomo mieszkańcy Bemowa 
są żywo zainteresowani budową za-
chodniego odcinka II linii metra. I choć 
ich stacje powstawać będą dopiero 
w kolejnych etapach, to dzięki zapo-
wiadanemu przyspieszeniu realizacja 
zakończyć się ma już w 2023 roku. 
Czas goni, dlatego też radni zgodnie 
z postulatami bemowian nie omieszkali 
już w kilku podjętych stanowiskach 
domagać się skorygowania projektów 
niefortunnego usytuowania np. stacji 
w pobliżu ratusza i ul. Lazurowej.

I choć sprawa budowy metra czę-
sto gościła na forum bemowskiej 
rady, to na jej zaproszenie na obrady 
od wiosny mało kto z decydentów ra-
czył przybyć. Dlatego też na wieść 
o tym, że już w długi listopadowy 
weekend 11-13 wykonawca metra chce 
zamknąć część ulic, w tym wiodą-
cą na Bemowo ul. Górczewską, radni 
opozycji wnioskowali o pilne zwołanie 
nadzwyczajnej sesji. Odbyła się ona 
26 października i dotyczyła organizacji 
ruchu podczas budowy II linii metra 
na Bemowie.

Choć sprawa jest bardzo aktualna, 
to niestety słabo nagłośniona wśród 
mieszkańców, co sprawiło, że przyszło 
na nią tylko kilkanaście osób. Za to było 
dużo gości. Oprócz mediów ku radości 
radnych pojawili się także przedsta-
wiciele wykonawców stołecznego me-
tra, będącego inwestorem zastępczym 
oraz Zarządu Transportu Miejskiego. 
To właśnie ZTM szczegółowo zapre-
zentował – mającą być wprowadzoną 
w życie od połowy listopada – nową 
organizację komunikacji miejskiej 
w czasie budowy drugiej linii metra, 
która będzie miała priorytet. Zapowie-
dzi utrudnień było wiele i dotyczyło 
to, m.in. zamknięcia dla samochodów 
ul. Elekcyjnej i części Górczewskiej, 
między Płocką a al. Prymasa Tysiącle-
cia i od ul. Ciołka do wjazdu na parking 
centrum handlowego oraz ul. Księcia 
Janusza. Nie ukrywano, że odcięte 
będą poprzeczne wjazdy i wyjazdy 
z ul. Ciołka, ks. Janusza i Jana Olbrach-
ta. Ponadto przeznaczone do objazdów 
ulice: Połczyńska (od ciepłowni Wola), 
Wolska, Kasprzaka i Towarowa zwę-
żone zostaną o wydzielone pasy dla 
autobusów.

Do korzystania wyłącznie z nich 
i tramwajów zachęcał ZTM, który obie-
cał wprowadzenie nowych linii. Taboru 
będzie więcej, tak jak i kursujących 
częściej wozów na godzinę. Komuni-
kacja miejska ma ułatwić poruszanie 

się po zachodniej części stolicy sparali-
żowanej na 6 lat budową metra. To ona 
zapewnić ma mieszkańcom Bemowa 
jazdę zamiast stania w korkach i na licz-
nych objazdach. Niestety z ich powodu 
zmieniony będzie przebieg wielu do-
tychczasowych starych linii, niektóre 
zostaną zlikwidowane (np. E-5), a inne 
skrócone (np. 167 czy 129).

Mimo, że Bemowo z utęsknieniem 
czeka na metro, to przerażone jest 
widmem odcięcia od świata. Razem 
z realizacją zachodniego wolskiego od-
cinka II linii metra lada moment ruszyć 
ma bowiem budowa kolejnego odcinka 
tzw. Nowolazurowej, w wakacje re-
mont ul. Obozowej na Kole, po któ-
rej poprowadzony powinien być się 
dodatkowy ruch tramwajowy, a także 
modernizacja wiaduktów kolejowych 
na Woli.

Władze dzielnicy twierdzą, że aby 
było lepiej musi być gorzej, jednak 
przybyli mieszkańcy i radni dalecy byli 
od tego, aby się godzić na zapropono-
wane im liczne utrudnienia komuni-
kacyjne i przesiadki. Zgłoszono różne 
postulaty i propozycje.

Zebrane i opracowane przez dwie 
komisje inwestycji oraz bezpieczeń-
stwa znalazły swój wyraz w przyję-
tym jednogłośnie przez radę Bemowa 
na kolejnej sesji 9 listopada stanowisku 
w sprawie uprzednio przedstawionej 
przez ZDM i ZTM organizacji ruchu 
komunikacyjnego na czas budowy II 
linii metra na obszarze Woli i Bemowa:

Rada dzielnicy po zapoznaniu się 
z przygotowaną przez Zarząd Dróg 
Miejskich organizacją ruchu komuni-
kacyjnego na obszarze Bemowa i Woli 
na czas budowy II linii metra zwraca 
się do pani prezydent m.st. Warszawy 
o wzięcie pod uwagę niżej wymienio-
nych postulatów, które mają na celu 
zmniejszenie uciążliwości dla miesz-
kańców Bemowa w trakcie budowy II 
linii metra.

Rada Bemowa wnosi następujące 
postulaty:

1. Dokonywanie przez właściwe 
służby miejskie ciągłej analizy w ru-
chu komunikacyjnym, po wprowadze-
niu zmian poprzez badanie potoku 
pojazdów komunikacji publicznej jak 
i osobowej. Reagowania w przypadku 
konieczności uzupełnienia ilości po-
jazdów obsługujących komunikację 
publiczną.

2. Dla linii autobusowej „129” 
wnosimy o przeprowadzenie ponownej 
analizy możliwości zmian dla tej linii 

na odcinku od pętli „Znana”, dalej 
ul. Strąkową do ul. Powstańców Ślą-
skich, aż do skrzyżowania z ul. Gór-
czewską. Następnie zawrotka na tym 
skrzyżowaniu w osi Powstańców Ślą-
skich w kierunku Włoch. Alternatyw-
nie wzięcie pod uwagę możliwości 
zawracania autobusu wcześniej przy 
straży pożarnej na ul. Powstańców Ślą-
skich. W kierunku odwrotnym jadąc 
ul. Powstańców Śląskich z Włoch au-
tobusy linii „129” skręcają za placem 
Kasztelańskim w ul. Strąkową. Na całej 
trasie winno się wykorzystać już istnie-
jące przystanki.

3. Rozważenie możliwości dopusz-
czenia ruchu rowerowego na ul. Gór-
czewskiej na odcinkach zamkniętych 
dla pojazdów osobowych, z dopusz-
czoną obsługą komunikacji publicznej.

4. Podjęcie pilnej decyzji o prze-
budowie ul. Lazurowej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Górczewską 
(rondo) do trasy S-8 (Obrońców Grod-
na). W przeciwnym razie powstanie 
bardzo poważny zator pojazdów sa-
mochodowych chcących dostać się 
na ww. trasę, aby wyjechać i wjechać 
na Bemowo.

5. Po opublikowaniu przez m.st. 
Warszawa informacji o przyspieszeniu 
budowy metra w kierunku zachodnim, 
Bemowo stanie w korku komunikacyj-
nym przez co najmniej 6 lat. W związku 
z tym konieczna jest poprawa układu 
komunikacyjnego i rozważenie przy-
spieszenia przebudowy ul. Lazurowej 
i Kaliskiego na odcinku od trasy S-8 
(Obrońców Grodna) i do ul. Radiowej.

6. Utrzymanie ruchu samochodów 
osobowych na ul. Górczewskiej w jak 
najszerszym zakresie, w szczególności 
poza godzinami szczytu.

7. Przeprowadzenie koniecznych 
inwestycji drogowych na obszarze Be-
mowa i Woli (Lazurowa, Obozowa), 
czy kolejowych tylko w takim zakre-
sie, który nie spowoduje dodatkowych 
utrudnień i ograniczeń w ruchu komu-
nikacyjnym na odcinkach ulic, który-
mi odbywać się będzie ruch w czasie 
realizacji II linii metra.

8. Jednocześnie rada Bemowa pod-
kreśla, że traktuje zarówno budowę 
II linii metra na docelowym odcinku 
do stacji Mory, budowę ul. Lazurowej, 
jak i przebudowę ul. Obozowej jako 
priorytetowe zadania inwestycyjne, 
niezbędne w celu lepszego skomuniko-
wania Bemowa z sąsiednimi dzielnica-
mi i z całą Warszawą.

(PON)

Bemowianie odcięci od świata

W ramach zmian budżetowych 
w wydatkach majątkowych bemow-
ska rada dokonano blisko 2,5 mln zł 
zmniejszenia środków. Prawie 2,2 mln 
zł z nich pochodzi z zadania budowa 
zespołu szkolno-przedszkolnego na te-
renie osiedla Chrzanów, które w 2016 
roku ograniczyć się ma do rozpoczęcia 
prac nad projektem. Niemal całe środki 
te pozostaną w edukacji, bo oprócz 
659 tys. zł przeznaczonych na remonty, 
dalsze ponad 1,4 mln zł wykorzystane 
zostanie na zakupy inwestycyjne dla 
placówek oświatowych.

Kolejne blisko 235 tys. zł zmniej-
szenia wynika z rezygnacji z moder-
nizacji budynku przy ul. Waldorffa 22 
na potrzeby Bemowskiego Centrum 
Kultury. Decyzję taką uzasadniono 

tym, że inwestycja ta jest zbyt kosz-
towna i ma niedogodną dla mieszkań-
ców Bemowa, odległą lokalizację. Jak 
zapewniono przyszły BCK powstanie 
w lepiej skomunikowanym centrum 
dzielnicy.

Tymczasem środki te postanowiono 
wykorzystać na rozpoczęcie nowego 
wieloletniego zadania (na dokumen-
tację projektowo- kosztorysową), ja-
kim ma być budowa przedszkola przy 
ul. Legendy.

Z kolei w tegorocznym zadaniu 
związanym z budową ul. Waldorf-
fa na odcinku od ul. Powązkowskiej 
do ul. ks. Bolesława prace ograniczyć 
się mają do aktualizacji dokumenta-
cji projektowej oświetlenia ulicznego, 
które wykonane ma być w 2017 roku. 

Aby w pełni wykorzystać wszystkie 
inwestycyjne środki, do budżetu 2016 
roku wprowadzono też inne zadania. 
Np. z zakresu drogownictwa chodzi 
o uregulowania związane z wykupem 
gruntów zajętych pod drogi od Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Górczew-
ska”, czy o rozliczenie z deweloperem 
za przedłużenie drogi.

Poza tym poczynione mają być za-
kupy inwestycyjne dla urzędu w postaci 
np. 4 zestawów stacji graficznych oraz 
przesuwanych regałów do archiwum. 
Natomiast dla poradni psychologicz-
no-pedagogicznej zakupiony będzie 
zestaw do terapii słuchowej „metodą 
Tomatisa” oraz klimatyzatory.

(PON)

Będzie przedszkole na Chrzanowie

Na październikowej sesji obszer-
ną prezentację dotyczącą realizacji 
programów edukacyjnych i pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej świad-
czonej mieszkańcom Bemowa przed-
stawiła Maria Zabłocka, dyrektor 
bemowskiej Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej nr 20. Jedynej dla 
stutysięcznej dzielnicy i oczekującej 
rozbudowy.

Z danych liczbowych wynika, że 
w roku szkolnym 2015/2016 poradnia 
ta miała pod swą opieką m.in. ponad 
12 tys. dzieci i młodzieży z oświato-
wych placówek publicznych oraz bli-
sko 2 tys. z 33 niepublicznych, a także 
podopiecznych indywidualnych, spoza 
placówek. Przyjęła 7490 osób i prze-
prowadziła 16 prelekcji i szkoleń skie-
rowanych do specjalistów i nauczycie-
li, w których uczestniczyły 624 osoby 
oraz 75 spotkań dla ponad 3 tys. rodzi-
ców. Poradnia ta wspomaga bemowian 

poprzez opiniowanie, indywidualną 
i wczesną diagnozę wielospecjalistycz-
ną, wszechstronną terapię, konsultacje, 
wczesne wspomaganie rozwoju (aby 
znajdować i nie gubić talentów dzie-
ci), mediacje i interwencje kryzysowe, 
doradztwo zawodowe i orzecznictwo. 
Od wielu lat stara się też doskonalić 
współpracę i integrować środowiska 
lokalne.

27 października Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna nr 20 w be-
mowskim ratuszu była organizatorem 
III Bemowskiego dyktanda, o nagrodę 
„Pióro burmistrza Bemowa” pod ha-
słem: uczeń dyslektyczny – podwójnie 
wyjątkowy, w ramach europejskiego 
tygodnia świadomości dysleksji oraz 
28 października: festiwalu pasji i talen-
tów dla uczniów dyslektycznych w ra-
mach bemowskiego tygodnia świado-
mości dysleksji.

(PON)

Bogaty program miała październi-
kowa sesja rady Bemowa. Głównym 
punktem obrad był wstępny projekt 
załącznika budżetowego dzielnicy 
do budżetu m.st. Warszawy na 2017 
rok. Po trzygodzinnej debacie został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowa-
ny przez wszystkich radnych.

Wstępny projekt bemowskiego za-
łącznika budżetowego na przyszły rok 
zaprezentowany przez panią skarbnik 
przewiduje do dyspozycji dzielnicy 
środki w łącznej kwocie 341,5 mln zł, 
czyli o 48 mln zł więcej niż w roku 
2016. W tym na wydatki bieżące 
ma być blisko 299,6 mln zł oraz na ma-
jątkowe 42 mln zł.

Ponadto dzielnica dysponować bę-
dzie środkami gromadzonymi na wy-
dzielonych rachunkach jednostek bu-
dżetowych oświatowych w kwocie 
ponad 9,2 mln zł oraz blisko 8 mln zł 
będącymi do dyspozycji samorządowe-
go zakładu budżetowego, czyli bemow-
skiego ośrodka sportu i rekreacji.

W 2017 roku dochody realizo-
wane przez Bemowo wynieść mają 
89,1 mln zł.

Wydatki bieżące to ponad połowa 
przyszłorocznych środków, bo prawie 
152,8 mln zł, przeznaczona będzie 
na realizację zadań z zakresu eduka-
cji, które wobec 2016 roku wzrosną 
o 8 mln zł. W wydatkach pozaoświato-
wych duża kwota – ponad 70,5 mln zł 
przypaść ma na nowy dział „rodzina” 
i związana jest z wypłatami 500 +.

Sporo, bo około 34,6 mln zł wy-
datkowane będzie na administrację 
publiczną, 11,7 mln zł na pomoc spo-
łeczną, prawie 10 mln zł na kulturę, 
6,3 mln zł na sport i rekreację, 4 mln zł 
na gospodarkę mieszkaniową, prawie 
3,7 mln zł na transport i łączność, 1,8 
na ochronę zdrowia, 1,7 mln zł na go-
spodarkę komunalną i ochronę środo-
wiska, 1,1 mln zł na ogrody i obszary 
chronionej przyrody.

(PON)

Wychodząc naprzeciw postulatom 
bemowskiej młodzieży i dyrektorów 
szkół, władze dzielnicy postanowiły 
wznowić działalność młodzieżowej 
rady, która podobno wcześniej nie 
mogła liczyć na poparcie zarządu. 
W związku z tym radni podjęli zmie-
niającą uchwałę w sprawie powołania 
młodzieżowej rady dzielnicy Bemowo 
i nadania jej nowego statutu.

Jak poinformowano, proponowane 
w nim zmiany zostały dostosowane 
do statutu Młodzieżowej Rady m.st. 
Warszawy i wynikają z lokalnych do-
świadczeń i potrzeb. Wszystko po to, 
aby to ciało społeczne dobrze działało.

Niestety, zdaniem niektórych rad-
nych zapisane w statucie cele (m.in. 
mówiące o tym, że jest nim działanie 
na rzecz lokalnej społeczności, czy 
promowanie społeczeństwa obywatel-
skiego) i zadania (inicjowanie i pro-
mowanie działań o charakterze spo-

łecznym, edukacyjnym, kulturalnym, 
sportowym, rekreacyjnym, ekologicz-
nym i charytatywnym) są poważne, ale 
niejasne, a działalność bardzo rozbu-
dowana. Niemniej postanowiono nie 
blokować aktywności młodych, nie na-
rzucać niczego, ale zaufać młodzieży 
i pozwolić na to, aby sama wyszła z ini-
cjatywą i ustaliła sobie plan działania. 
Na pewno bowiem młodzież sama wie, 
czego chce.

Zgodnie z przyjętą ordynacją wy-
borczą wybory do Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy Bemowo odbywać się mają 
w tym samym terminie do 30 listopada 
we wszystkich gimnazjach i liceach 
na terenie dzielnicy. A każda szkoła 
wybrać ma nie więcej niż 5 członków.

Na opiekuna Młodzieżowej Rady 
Bemowa wybrana została radna Patry-
cja Czerska, która sama nie tak dawno 
była młodzieżową radną.

(PON)

Wspomagająca poradnia

Na Bemowie

Jednogłośnie za budżetem

Reaktywacja Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy 
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Ibisek, to kilkuletni, średniej wielkości mieszaniec w ty-
pie wilczura. Jest psem dość spokojnym, chodzi ładnie przy 
nodze, spacer z nim to sama przyjemność. W stosunku 
do innych psów, również samców, nie wykazuje agresji. 
Z psiakiem, z którym dzieli kojec „dogaduje się” bardzo 
dobrze. Jest przyjacielsko usposobiony do ludzi, choć w sto-
sunku do obcych może na początku zachowywać się odro-
binę na dystans. Ibisek, to psiak bardzo łagodny i uroczy. 
Na pewno nie będzie kłopotliwym domownikiem. Zaadop-
tuj Ibiska, ten psiak zasługuje na najlepszy dom. Kontakt 
w sprawie adopcji: wolontariusze: Justyna tel. 783 003 754, 
Mikołaj 796 123 413

To był emocjonujący rok. Choć młody żyrafek przy-
szedł na świat 22 listopada, o jego narodzinach Warszawa 
dowiedziała się dopiero po blisko miesiącu. Powodem były 
kłopoty ze zdrowiem „malucha”. Na szczęście staraniem 
opiekunów młoda żyrafa szybko wróciła do zdrowia, a obec-
nie ma się świetnie i w niczym nie odstaje od rówieśników.

W lutym świętowaliśmy dwa metry i trzy miesiące żyraf-
ka, a afrykańskiemu milusińskiemu nadano imię Gortat – za 
„ojcem chrzestnym”, którym został sławny koszykarz Mar-
cin Gortat. Polski reprezentant w NBA odwiedził swojego 
imiennika w czerwcu, po zakończonym sezonie koszykar-
skich rozgrywek.

Teraz żyrafek obchodzić będzie swoje pierwsze urodziny. 
W pawilonie, w którym mieszkają żyrafy, od soboty, 19 li-
stopada, wyłożona zostanie księga, do której będzie można 
wpisać życzenia urodzinowe dla Gortata. Obok obejrzeć 
będzie można wystawę zdjęć obrazującą pierwszy rok życia 
ulubieńca warszawiaków. W sobotnie południe, podczas po-
kazowego karmienia wierzbowymi gałązkami, opiekunowie 
odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące jubilata.

W niedzielę, 20 listopada, także o godz. 12.00, Gortat 
dostanie tort warzywny, który skonsumuje na oczach gości. 
Wszystko odbędzie się na wybiegu, gdzie żyrafek będzie 
hasał w towarzystwie mamy i dwóch żyrafich cioć.

Z okazji urodzin Gortata zorganizowany został również 
konkurs na komiks o „Przygodach żyrafka Gortata”. Może 
w nim wziąć udział każdy, kto ma wyobraźnię i chce spró-
bować swoich sił w tej formie graficzno-literackiej. Prace 
można składać do 30 listopada, a rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 2 grudnia. 

Wisła i jej okolice to przestrzeń, 
gdzie można aktywnie spędzać czas 
przez okrągły rok. Takie miejsca jak 
bulwary wiślane, plaże i sama woda 
są atrakcyjne nie tylko podczas waka-
cyjnych upałów. Ich potencjał i uni-
wersalność dają ogromne możliwości 
także podczas chłodniejszych miesięcy, 
a nawet w czasie zimy!

W sobotę, 19 listopada, w godz. 
12.00-18.00 zostanie to po raz kolejny 
udowodnione. Nie zabraknie licznych 
bezpłatnych atrakcji, przede wszystkim 
na rzece. Wioślarze dadzą pokaz pły-
wania ośmioosobową załogą. Będzie 
też możliwość spróbowania własnych 
sił i powiosłowania „trójką” razem 
z instruktorem. Zorganizowane zosta-
ną również grupowe spływy kajakowe 
z przewodnikiem (także w języku an-
gielskim). Ponadto będzie można prze-
płynąć zadaszonym i klimatyzowanym 
katamaranem, a śmiałkowie z grupy 
morsów wejdą do lodowatej wody. Za-

interesowani tematyką żeglarską obej-
rzą wystawioną specjalnie na tę okazję 
łódkę typu skiff, a także będą mogli 
wziąć udział w warsztatach szkutni-
czych.

Jednak Wisła to nie tylko sama 
woda. Na lądzie nikt nie będzie się 
nudzić. Będzie coś zarówno dla ciała 
(wielkie ognisko, pyszna rozgrzewają-
ca grochówka, wypożyczalnia nartoro-
lek), jak i dla duszy (muzyka jazzowa 
na żywo, pełen ciekawostek wykład 
o historycznych związkach Warszawy 
z Wisłą). Ponadto gry i zabawy ru-
chowe dla najmłodszych, kącik gier 
planszowych, quiz wiedzy o Warszawie 
i Wiśle z nagrodami oraz wiele, wiele 
więcej.

Wisła cieszy warszawiaków cały 
rok. Zapraszamy nie tylko na otwarcie 
sezonu zimowego, ale też do przycho-
dzenia w te piękne okolice przez cały 
rok, bo przecież: Wisła, lato, jesień, 
zima!

W piątek 14 października br. czwo-
ronożny funkcjonariusz Straży Gra-
nicznej, o imieniu Dodi, po raz ostatni 
pełnił służbę na lotnisku. Po dziewięciu 
latach i dziewięciu miesiącach pracy 
w ochronie granicy państwowej prze-
szedł na emeryturę. Angielski cocker 
spaniel, w szeregach Straży Granicz-
nej jest psem wyszkolonym do zadań 
specjalnych, takich jak wyszukiwanie 
materiałów wybuchowych, broni i nar-
kotyków.

Z lotniskiem w Modlinie związany 
był od otwarcia portu w 2012 r. Wcze-
śniej, w latach 2007-2011, po ukończe-
niu szkolenia w ośrodku tresury psów 
służbowych Straży Granicznej im. Zie-
mi Łużyckiej w Lubaniu, pełnił służbę 
graniczną w Śląskim Oddziale Straży 
Granicznej PSG na lotnisku w Katowi-
cach-Pyrzowicach, a od 2011 r. w Nad-

wiślańskim Oddziale Straży Granicznej 
PSG Warszawa-Okęcie i na lotnisku 
Chopina.

Dodi zapewniał bezpieczeństwo 
w ochronie lotnictwa cywilnego, brał 
udział w rozpoznawaniu zagrożeń 
bombowych i współpracował z różny-
mi organami bezpieczeństwa publicz-
nego. Po wycofaniu ze służby Straży 
Granicznej przechodzi pod prywatną 
opiekę swojego przewodnika – sierż. 
szt. SG Moniki Banaś. Jako były pies 
służbowy będzie kontynuował eduka-
cję kynologiczną.

To nie jedyny czworonożny pra-
cownik Portu Lotniczego Warszawa/
Modlin. O bezpieczeństwo podróżnych 
dbają również owczarki niemieckie 
o imionach Ali i Czoko oraz cocker 
spaniel Aqua.

Ibisek szuka domu

Urodziny Gortata
To będą naprawdę huczne urodziny! 22 listopada 
żyrafek Gortat kończy rok! Z tej okazji w najbliższy 
weekend, 19-20 listopada, w stołecznym zoo odbę-
dzie się szereg wydarzeń uświetniających obchody 
pierwszych urodzin ulubieńca warszawiaków.

Wisła: lato, jesień, zima

Czworonożny funkcjonariusz Straży Granicznej

Dodi na emeryturze

Wisła jest pełna atrakcji przez cały rok. Potwierdzając te tezę miasto 
stołeczne Warszawa zaprasza w sobotę, 19 listopada, na otwarcie 
sezonu zimowego nad królową polskich rzek. Zabawa toczyć się bę-
dzie w okolicy Płyty Desantu przy Bulwarze Flotylli Wiślanej. Start 
o godz. 12.00.Zostań naszym Mikołajem

Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Warszawie (ul. Paluch 2) po raz 
kolejny organizuje zbiórkę pod hasłem 
„Zostań naszym Mikołajem”. Kwesta 
jak co roku odbędzie się w przedmiko-
łajkowy weekend, 3-4 grudnia, w godz. 
12.00-16.00.

Tak jak w ubiegłych latach „Pa-
luch” szczególnie prosi o specjalistycz-
ną karmę. Chodzi przede wszystkim 
o jedzenie weterynaryjne przeznaczone 
dla psów i kotów w podeszłym wieku, 
z chorym układem pokarmowym, z cho-
robami nerek, trzustki czy wątroby.

Dla psów zbierane są również po-
słania (ze zdejmowanym nieprzema-
kalnym pokrowcem), zabawki, grube 
koce, szelki, kołdry (bez pierza), ręcz-
niki oraz podkłady higieniczne.

Dla kotów gromadzone będą nato-
miast kocyki i czyste szmatki, mogące 
służyć za posłanka, ręczniki i bielizna 
pościelowa, zabawki i również podkła-
dy higieniczne.

Dary można dostarczać także w inne 
dni w godz. 12.00-16.00 lub wysłać 
na adres: Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2, 
02-147 Warszawa.

Podczas zbiórki prowadzona będzie 
również adopcja. Pracownicy pomogą 
przy wyborze czworonożnego przyja-
ciela, a także zaproszą na wspólny 
spacer.

Wolontariusze dla kotów 
poszukiwani

Praca wolontariusza to duża od-
powiedzialność. Wymaga regularności 
i konsekwencji w działaniu. Dlatego 
też „Paluch” prosi, by przed wysłaniem 

zgłoszenia uważnie przeczytać, jakie 
zadania czekają potencjalnych ochotni-
ków. Schronisko stawia na długofalową 
współpracę.

Do zadań wolontariuszy należą 
m.in.: czynności promocyjne takie jak 
doradztwo dla adoptujących, pisanie 
ogłoszeń czy udział w akcjach pro-
mocyjnych poza schroniskiem; czyn-
ności socjalizacyjne – praca z kotami 
lękliwymi, agresywnymi, w depresji; 
wspieranie opiekunów w pracach m.in. 
porządkowych (sprzątanie kuwet, mi-
sek, dezynfekcja sal i klatek), karmie-
niu; obserwacja kotów pod kątem wy-
chwytywania problemów zdrowotnych 
i behawioralnych; przeprowadzanie 
wizyt poadopcyjnych.

Wśród wymagań stawianych wo-
lontariuszom oprócz pełnoletniości 
są m.in. gotowość do częstych wizyt 
w schronisku (w czasie okresu przy-
gotowawczego w weekendy, a później 
min. 3 razy w miesiącu na około 4 
godzin), umiejętność pracy w zespole, 
czy chęć do nauki.

Wirtualna wycieczka
Trwają prace nad wirtualnym spa-

cerem 360° po „Paluchu”. Obecnie zo-
baczyć można jeden poglądowy kadr 
z wirtualnej wycieczki. Całość spaceru 
zostanie udostępniona internautom już 
pod koniec grudnia.

Projekt „Znajdź mnie,  
sam nie podejdę”

Dla każdego psa przybycie 
do schroniska jest ogromnym stresem. 
Wszystkie są zdezorientowane, silnie 
przeżywają hałas, nagromadzenie za-
pachów i kontakt z tak wielką ilo-

ścią przedstawicieli własnego gatunku. 
Większość z nich jednak, po trudnym 
okresie adaptacji zaczyna uczyć się żyć 
w nowych warunkach.

Niestety „Na Paluch” trafiają rów-
nież takie psy, które doznały traumy 
i nie ufają człowiekowi. Są one określa-
ne mianem „psów lękowych” i to z my-
ślą o nich tworzony jest ten projekt.

Dla tych czworonogów adopcja jest 
szczególnym darem, gdyż ich pełna 
socjalizacja w warunkach schronisko-
wych jest prawie niemożliwa. Niektóre 
z nich przebywają w schronisku przez 
wiele lat, nigdy nie zabiegają o uwagę 
człowieka, nie machają przyjaźnie ogo-
nem, nie podchodzą do krat. Ich stra-
tegią przetrwania staje się ukrywanie 
w budzie, apatia lub manifestowanie 
pozornej agresji – wszystko, by odwró-
cić od siebie uwagę.

Mijając klatkę z psem, który nie 
podchodzi na zawołanie, ucieka lub 
nieprzyjaźnie rzuca się na kraty, można 
odnieść wrażenie, że dany czworonóg 
nas „nie lubi”. Być może zwierzę to jest 
pełne lęku i najbardziej potrzebuje po-
mocy.

Schronisko przedstawia „psy lęko-
we” – ich życiorysy, traumy i powody 
dla których takie są. „Paluch” pre-
zentuje również historie pracy beha-
wiorystów, opiekunów i wolontariuszy, 
a także historie wspaniałych adopcji 
i relacje z domów, gdzie te niezwy-
kłe psy nawet po wieloletnim pobycie 
w schronisku zachowywały się nagle 
jakby „zdjęto z nich czar”. Przy wspar-
ciu mądrego opiekuna każdy z nich 
ma potencjał na zupełnie normalne ży-
cie, a satysfakcja z takiej adopcji jest 
nieporównywalna.

Co słychać Na Paluchu?
W schronisku Na Paluchu trwają ostatnie przygotowania przed wielką zbiórką organizowaną pod ha-
słem „Zostań naszym Mikołajem”. Jednak życie „Palucha” to nie tylko cykliczne wydarzenia. Codzien-
ność schroniska to m.in. poszukiwanie wolontariuszy, czy unowocześnianie działania jednostki.

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

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

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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Położone na malowniczym wzgó-
rzu opactwo benedyktyńskie w podkra-
kowskim Tyńcu, będące najstarszym 
z istniejących dziś w Polsce,to jeden 
z najbardziej otwartych klasztorów 
w naszym kraju. Można zatrzymać się 
w domu gości na rekolekcje i me-
dytacje w towarzystwie zakonników, 
a także wziąć udział w wielu organizo-
wanych przez mnichów wydarzeniach, 
żeby nie nazwać ich imprezami.

Wzgórze benedyktynów
Benedyktyni tynieccy, których jest 

blisko czterdziestu, oprócz modłów 
i prac w klasztornym ogrodzie i go-
spodarstwie, prowadzą sklep z własny-
mi wyrobami, ale też wydawnictwo 
i zajmują się pracą naukową. Klasz-
tor tyniecki jest otwarty na turystów. 
Mogą się zatrzymać w Domu Gości lub 
Opatówce. Część skromnie wyposażo-
nych pokoi: łóżko, szafa, stolik i krzyż 
na ścianie, ma też łazienki lub umy-

walki. Nie ma żadnych telewizorów 
i telefonów, ale jest internet.

Obiad w milczeniu
Goście mogą włączyć się w klasz-

torny rytm życia i razem z zakonnikami 
uczestniczyć w codziennej Eucharystii 
i Liturgii Godzin, podczas których po-
słuchać można słynnego gregoriańskie-
go śpiewu chorałowego. Mężczyźni 
mogą też spożywać posiłki ze wspól-
notą benedyktynów w klasztornym re-
fektarzu, gdzie obowiązuje zakaz roz-
mów. Wszystko odbywa się tu w rytmie 
i porządku ustalonym od prawie tysiąca 
lat,a piękna nadwiślańska okolica za-
chęca do spacerów.

Siłownia w pustelni
– U… nie ma u nas luksusów: 

na obiad zwykle jest kalafiorowa lub 
pomidorowa z ryżem, a śpi się w celach, 
gdzie jest tylko stolik, łóżko i krzyż – 
mówi ksiądz rektor Wiesław Kowalew-

ski, dyrektor Centrum Terapeutycznego 
SpeS (skrót od sentencji „Salus per 
silentium” – „Zdrowie przez ciszę”), 
w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach 
koło Staszowa (woj. Świętokrzyskie). 
– Ale jakby klient sobie życzył, możemy 
wynieść łóżko i wstawić trumnę do spa-
nia – żartuje dyrektor centrum, którego 
najważniejszym celem jest stworzenie 
warunków do terapii. – Pomagamy 
przewartościować swoje życie i oferu-
jemy wsparcie duchowe. Nikogo jednak 
nie zmuszamy do modlitwy ani udziału 
we mszy. Naszym gościom, na życzenie, 
zapewniamy pomoc psychologiczną, 
wsparcie duchowe – rozmowy, dostęp 
do biblioteki, a nawet siłownię i odno-
wę biologiczną – zapewnia ksiądz.

W celi bez seksu
Kamedułów, którzy założyli 

tu klasztor w XVII w. od dawna już nie 
ma, ale od kilkunastu lat do odbudo-
wywanych domków kamedułów w Pu-
stelni Złotego Lasu przyjeżdżają ludzie 
zagrożeni chorobami cywilizacyjnymi: 
pracoholizmem, uzależnieni od interne-
tu, czy seksu. Do pustelni przyjmuje się 
tylko pojedyncze osoby. Nie ma możli-
wości przyjazdu z rodziną, a komórki 
i laptopy obowiązkowo deponowane są 
przy wejściu, zresztą i tak nie ma tu za-
sięgu. Każdy gość mieszka w otoczo-
nym murem pokamedulskim domku 
pustelnika lub w izolowanej celi.

Oaza u karmelitów bosych
Ludzi poszukujących wyciszenia 

jest coraz więcej. Stale rośnie też ilość 
ofert „urlopów w samotni”. Zakonnicy 
odpowiadają na istotną potrzebę współ-
czesnych ludzi „zagubionych na bez-
drożach szalonego świata” – jak napisał 
benedyktyn z Lubinia o. Jan Bereza, 
inicjator sesji medytacyjnych.

Karmelitański Dom Modlitwy 
w Piotrkowicach na południe od Kielc 
mieści się w nowym budynku klasztor-
nym. Goście mogą włączyć się w rytm 
życia wspólnoty karmelitów bosych. 
Zostają zakwaterowani w jednoosobo-
wych pokojach i mają swobodny dostęp 
do kaplicy i biblioteki. Modlitewnej 

atmosferze sprzyja barokowy kościół 
i słynne sanktuarium oraz pokaźnych 
rozmiarów ogród. Okoliczne święto-
krzyskie pola i lasy zachęcają do space-
rów i medytacji na łonie natury.

Kontemplacja z mniszkami
Na turystów czekają też inne klasz-

tory, m.in. benedyktynów w Lubiniu 
koło Poznania, warmińskim Stoczku 
Klasztornym oraz kamedułek w Zło-
czewie w woj. łódzkim – proponując 
kilkudniowe pobyty ludziom świeckim.

– Większość gościnnych pokojów 
jest już zajęta – mówi matka Weroni-
ka Sowulewska, przeorysza klasztoru 
w Złoczewie – Goście przyjeżdżają in-
dywidualnie lub grupowo, mają dostęp 
do kaplicy, mogą uczestniczyć w na-
szych modlitwach. Mogą też pracować 
z nami w ogrodzie klasztornym. Lu-
dzie coraz częściej szukają duchowych 
wartości, są sfrustrowani i zmęczeni, 
pragną odpocząć psychicznie i zre-
generować siły – stwierdza mniszka. 
I zdaje się wiedzieć co mówi, bo kto 
wie więcej o ludzkiej duszy, niż mnisi 
z zakonów kontemplacyjnych.

 
W pustelni 

na Srebrnej Górze
Klasztor kamedułów na tzw. Srebr-

nej Górze na krakowskich Bielanach 
słynie z jednej z najsurowszych reguł. 
Mnisi wstają przed czwartą, śniadanie 
jedzą o siódmej, a dzień wypełnia im 
modlitwa i praca w ogrodzie. Koń-
czą go kolacją o godzinie 17. Kon-

takt między braćmi jest ograniczony 
do minimum, mieszkają w oddzielnych 
domkach, a widują się jedynie pod-
czas posiłków i modlitw. Ale klasztor 
jest otwarty dla gości. I choć mnisi 
oferują wypoczynek w niezwykle su-
rowych warunkach: w przygotowanym 
dla turystów pokoju jest jedynie wą-
skie drewniane łóżko, podłoga z desek, 
mały stolik i krzesło, bez telewizji, 
komputera ani radia, to trudno tam 
o miejsce. Aby dostać się do krakow-
skiej pustelni kamedułów chętni muszą 
przedstawić list referencyjny lub odbyć 
rozmowę z przeorem.

Pobyć ze sobą
Pobyty w polskich klasztorach stają 

się coraz bardziej popularne, dlatego 
o wypoczynku w samotni trzeba po-
myśleć odpowiednio wcześniej. Część 
zakonów ma tak wielu chętnych, że 
zostały zmuszone do wprowadzenia 
systemu rezerwacji (płatność za po-
byt: gotówką, kartą lub przelewem). 
O miejsce trudno zwłaszcza w wakacje, 
kiedy klasztory przeżywają prawdziwe 
oblężenie. Skąd taka popularność?

Zdaniem cysterskiego zakonnika 
ojca Rajmunda z opactwa w Wąchocku 
głównym jej powodem jest zmęczenie 
nadmiernym tempem współczesnego 
życia. Ludzie przyjeżdżają do klasz-
torów, pustelni, zakonów z różnych 
powodów, ale dominuje szukanie psy-
chicznego oparcia i odnalezienie go… 
w samym sobie.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Wakacje w klasztorze
Nocleg w spartańskiej celi i zero kontaktu z cywilizacją. Zamiast 
rozpalonej plaży – wyciszający spacer szlakiem zakonników. Obiad? 
Tak, ale w refektarzu. Wieczorem zaś modlitwa w kaplicy, a nie alko-
holowa zabawa w pubie. Taki urlop oferuje już kilkanaście polskich 
klasztorów. I coraz trudniej znaleźć wolne miejsca.

Spełniło się pragnienie jednego 
z krytyków kulinarnych, aby piero-
gowa gorączka podniosła rangę tego 
dania do miana narodowej potrawy – 
polskiego pieroga. Chociaż może mieć 
między pierogową konkurencję w kil-
kunastu krajach. W Polsce jest obecna 
na wielu festynach i targach spożyw-
czych i to w ilościach dochodzących 
do 96 tys. (VIII Festiwal Smaków 
Regionalnych „Pierogi 2016” w Tar-
nowcu). A do tego przybiera rozmaite 
regionalne nazwy: hreczuszki (z mąki 
gryczanej), kulebiaki, kurniki (weselne, 
z mięsem kurzym), parowańce, sójki 
mazowieckie, szlachcice, czy wreszcie 
tatarskie kibiny i pierekaczewniki. Jest 
też daniem wędrującym wraz z emi-
grantami nawet na odległe kontynenty, 
z USA na czele.

Danie, usynowione przez Polaków 
w XIII wieku, po przekształceniach 
wciąż wzbogaca polską tradycję kuli-
narną, także dzięki poszukiwanej dziś 
wersji EKO.

O tym co pomaga takiej karierze 
opowiada Robert Szelc, który swoją 
wersją „Ekopierożek” częstuje gości 

nawet w Hongkongu, Norymberdze, 
Nowym Jorku i Tokio:

– Mam prawdziwą satysfakcję gdy 
razem z kolegami ze Stowarzyszenia 
„Polska Ekologia” zbieramy pochwały 
w wielu krajach. Prezentujemy kuli-
naria najwyższej jakości. Ale i w Pol-
sce produkty naszej rodzinnej firmy 
– i to w obu wersjach: tradycyjnej 
i ekologicznej – cieszą się wzięciem, 
a to za sprawą dobrych receptur, ja-
kie moja Mama przejęła od swojej. 
Stąd w szyldzie „Pierożek” zaznacza-
my: „wyroby z kuchni naszej Babci”. 
Tradycyjne receptury i staranny dobór 
składników są podstawą sukcesu. Za-
równo bieszczadzkie pierogi z ziemnia-
kami i serem lub na słodko, jak i uszka 
z mięsem oraz wszystkie pozostałe 
dania przygotowujemy tak, jakbyśmy 
je mieli podać naszym dziadkom i wy-
słuchać surowej opinii. Kapusta i inne 
składniki pochodzą z czystych i nieska-
żonych Bieszczadów. Z gospodarstw, 
gdzie nie stosuje się sztucznych nawo-
zów, środków chemicznych, antybioty-
ków i hormonów, no i unika się GMO.

Druga sprawa to specjalne za-
pakowanie – chociażby w próżni; 

my np. ze środków Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy pozyska-
liśmy współfinansowanie zakupu ma-
szyny wykorzystującej technikę zmody-
fikowanej atmosfery. Wbrew pozorom 
pierogi są delikatnym wyrobem i każdy 
ich element inaczej reaguje na różnicę 
temperatur, chociażby na mrożenie.

Istnieją różne wersje historii piero-
gów i dróg dotarcia do Polski. Jedna 
mówi o wojskach mongolskich (ta-
tarskich), które dotarły w XIII w. aż 
do Legnicy i przy okazji przywiozły 
właśnie pierogi z Chin podbitych przez 
Czyngis-chana. Druga wersja wymie-
nia św. Jacka Odrowąża, który polubił 
je podczas 5 letniego pobytu misjonar-
skiego na Rusi Kijowskiej (także kilka-
krotnie atakowanej przez te mongolskie 
armie) i po powrocie do Krakowa spo-
wodował ich upowszechnienie. Stąd 
też funkcjonuje określenie św. Jacek 
z Pierogami, a nawet nagroda o tej 
nazwie jest przyznawana na Festiwalu 
Pierogów w Krakowie.

Jednak współczesna wędrówka pol-
skich pierogów każe pisać drugi tom 
tej peregrynacji z wybiciem rozdziału 

„Z Polski do Chin” z udziałem „Eko-
pierożka” oczywiście.

*  *  *
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Przetwórców i Producentów Produk-
tów Ekologicznych „Polska Ekolo-
gia” skupia osoby i firmy zajmujące 
się produkcją żywności z surowców 
ekologicznych certyfikowanych (!). 
Ideą naczelną Stowarzyszenia jest re-
prezentowanie całej branży żywności 
ekologicznej, przy aktywnej pracy 
na rzecz rozwoju EKO rynku. Przez 
10 lat funkcjonowania Stowarzyszenie 
zorganizowało wiele akcji promują-
cych najbardziej wartościową polską 
żywność w kraju i za granicą. Od 2015 
roku realizuje 3-letnią kampanię pro-
mocji polskiej żywności ekologicznej 
w USA, Japonii i Singapurze.

Polacy coraz bardziej cenią żyw-
ność: naturalną, świeżą, z pewnego 
źródła, z certyfikatem i dobrej marki 
– to wynik badania zrealizowanego 
przez Ośrodek Ewaluacji, zatytułowa-
nego „Kogo nęci zdrowie jedzenie”. 
Jeśli na certyfikowaną żywność zwraca 
uwagę już 34% Polaków, to w pewnej 

części jest to zasługa Stowarzyszenia 
„Polska Ekologia”.

Prezesem tej organizacji jest Paweł 
Krajmas, doświadczony i dyplomo-
wany arcymistrz masarstwa, autorytet 
w zakresie produkcji żywności ekolo-
gicznej, nagradzany i znany społecznik 
na Podkarpaciu.

O żywotne sprawy Stowarzyszenia 
od 10 lat dba Jolanta Lyska dyrektor 
generalny, dobry duch całego ugrupo-
wania.

Ekologiczne metody produkcji 
żywności przyczyniają się do ochrony 
zdrowia społeczeństwa, pozwalają za-
chować bioróżnorodność środowiska, 
zgodnie z hasłem: Euroliść symbolem 
najwyższej jakości produktu.

Bohdan Juchniewicz

Ekopierożek  z Krosna i pierogowa gorączka
Piotrkowice – klasztor karmelitów

Tyniec – opactwo
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Jednym z ważnych aspektów na-
szego życia jest możliwość swobodnej 
komunikacji, jaką daje posiadanie sa-
mochodu. Jest on kupowany nie rzadko 
kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń, 
dlatego też jego utrata bywa bardzo 
bolesna i przykra dla właściciela. Pa-
miętajmy o kilku ważnych zasadach, 
by nie paść ofiarą złodziei.

Wychodząc więc naprzeciw takie-
mu problemowi poniżej przedstawiamy 
szereg porad utrudniających kradzież 
pojazdu, lub włamanie do niego:
• samochód powinien mieć zainsta-

lowany system alarmowy, który 
m.in. będzie ochraniał kabinę przed 
włamaniem. Dobrym jego uzupeł-
nieniem są różnego rodzaju bloka-
dy mechaniczne, a także posiada-
nie wyłącznika zapłonu ukrytego 
w miejscu znanym tylko właści-
cielowi;

• jeżeli nie ma możliwości pozo-
stawienia samochodu na parkingu 
strzeżonym, to do jego zaparkowa-
nia należy wybierać miejsca dobrze 
widoczne dla otoczenia i uczęsz-
czane. Natomiast w nocy – dobrze 
oświetlone i w pobliżu okien do-
mów mieszkalnych;

• istotnym działaniem utrudniającym 
czerpanie korzyści z kradzieży sa-
mochodu jest oznakowanie najważ-
niejszych jego elementów w firmie 
specjalistycznej, i nie kupowanie 
części z podejrzanego źródła.
Parkując samochód nawet na krótką 

chwilę należy:
• sprawdzić czy wszystkie okna są 

domknięte, a klapa bagażnika za-
trzaśnięta;

• włączyć alarm oraz inne posiadane 
zabezpieczenia;

• bagaże, tj. torby, plecaki, nesesery 
i inne rzeczy powinny być w schow-

kach lub bagażniku, pozostawienie 
ich na widoku będzie zachętą dla 
złodziei (dotyczy to też zakupów 
pozostawianych w aucie przed skle-
pami). Rzeczy tych nie powinniśmy 
też chować do bagażnika dopiero 
w miejscu zaparkowania;

• jeżeli w samochodzie zainstalowa-
ny jest radioodtwarzacz z panelem, 
to panel ten zabieramy ze sobą, 
a nie chowamy do schowka czy 
pod fotel;

• odchodząc od samochodu kluczyki 
chowamy do kieszeni wewnętrz-
nych ubrania, a w domu w miej-
scu bezpiecznym (z dala od drzwi 
wejściowych). Nigdy też nie pozo-
stawiamy dokumentów samochodu 
we wnętrzu;

• parkując na posesji czy w garażu 
nie otwieramy bramy pozostawiając 
samochód z kluczykami w stacyjce.
Podróżując samochodem przede 

wszystkim nie powinniśmy:
• pozostawiać torebek, neseserów, 

plecaków i innych rzeczy warto-
ściowych na fotelu pasażera czy 
kanapie z tyłu;

• zabierać autostopowiczów z miejsc 
podejrzanych, czy osób przypadko-
wo poznanych podczas postoju;

• zatrzymywać się w miejscach nie-
oświetlonych, zalesionych czy 
na pustkowiu;

• pozostawiać auta na postoju bez 
nadzoru, szczególnie, gdy bagaż wi-
doczny jest przez jego szyby.

Pamiętaj! Dokładnie rozważ wszel-
kie próby zatrzymania Cię przez in-
nych użytkowników drogi np. sygnali-
zujących usterkę Twojego auta. Może 
to być próba napadu. Lepiej dojechać 
do najbliższej, większej stacji benzy-
nowej i tam sprawdzić pojazd.

Jak chronić samochód 

Decyzja o rozwodzie czy separacji 
to jedna z najpoważniejszych, jakie 
zdarza się nam podejmować. Według 
psychologów rozwód zajmuje drugie 
miejsce wśród zdarzeń wywołujących 
w życiu człowieka największe natę-
żenie stresu. Na pierwszym miejscu 
plasuje się śmierć osoby najbliższej, 
na trzecim… remont lub budowa domu.

Decyzji o rozwodzie czy separa-
cji nie można podejmować pochopnie. 
Warto najpierw podjąć kroki zmie-
rzające do utrzymania małżeństwa, 
a przynajmniej rozważenia, czy aby 
na pewno rozstanie będzie najlepszym 
wyjściem – można zasięgnąć porady 
psychologa czy psychoterapeuty, ewen-
tualnie podjąć terapię rodzinną, bądź 
skorzystać z mediacji. Jeśli jednak po-
stanowimy, że nie jesteśmy w stanie 
wytrwać w związku ze współmałżon-
kiem, a jednocześnie zamiarem naszym 
będzie zalegalizowanie tej sytuacji, 
trzeba podjąć kolejną decyzję – odpo-
wiadając sobie na pytanie: rozwód czy 
separacja?

W jaki sposób ustaje 
małżeństwo?

Małżeństwo może ustać przez różne 
zdarzenia, które wywołają taki sku-
tek prawny. Są to: 1. śmierć jednego 
z małżonków, 2. unieważnienie mał-
żeństwa przez sąd, 3. uznanie przez sąd 
jednego z małżonków za zmarłego, 4. 
stwierdzenie przez sąd zgonu jednego 
z małżonków, 5. orzeczenie przez sąd 
rozwodu.

Relacje pomiędzy małżonkami 
w wyniku orzeczenia przez sąd sepa-
racji są inne – wówczas małżeństwo 
nie ustaje, ale wyłączone zostają nie-
które skutki związane z jego zawar-
ciem (pomiędzy małżonkami powstaje 
rozdzielność majątkowa, małżonkowie 
nie odpowiadają wzajemnie za swoje 
zobowiązania, małżonkowie nie dzie-
dziczą po sobie).

Co to jest rozwód?
Rozwód to rozwiązanie małżeństwa 

przez sąd, skuteczne z chwilą uprawo-
mocnienia się wyroku rozwodowego. 
Z tą chwilą małżeństwo przestaje ist-

nieć. Rozwód może zostać orzeczo-
ny przez sąd, jeżeli nastąpił zupełny 
i trwały (nieodwracalny) rozkład po-
życia, czyli wówczas, gdy zaszły tzw. 
pozytywne przesłanki rozwodowe. Jed-
nak nawet jeżeli wystąpiły przesłanki 
rozwodowe (nastąpił zupełny i trwały 
rozkład pożycia między małżonkami), 
sąd nie orzeknie rozwodu w następują-
cych sytuacjach (negatywne przesłanki 
rozwodowe):

1. gdyby wskutek tego orzeczenia 
miało ucierpieć dobro wspólnych ma-
łoletnich dzieci małżonków,

2. jeżeli z innych względów niż 
dobro małoletnich dzieci małżonków 
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego,

3. jeżeli rozwodu żąda małżonek 
wyłącznie winny rozkładu pożycia, 
chyba że:

a) drugi małżonek wyrazi zgodę 
na rozwód, albo

b) odmowa jego zgody na rozwód 
jest w danych okolicznościach sprzecz-
na z zasadami współżycia społecznego.

Rozwiedzeni małżonkowie nie od-
powiadają wzajemnie za swoje zobo-
wiązania.

W razie śmierci jednego z rozwie-
dzionych małżonków drugi z nich nie 
należy do kręgu spadkobierców usta-
wowych zmarłego.

Co to jest separacja?
Należy rozróżnić separację faktycz-

ną (termin języka potocznego) od se-
paracji formalnej (instytucji prawnej).

Separacja to słowo często stosowa-
ne w języku potocznym i oznaczają-
ce faktyczne rozdzielenie małżonków 
„od stołu i łoża” – poprzez zaniechanie 
pożycia małżeńskiego, prowadzenie 
odrębnych gospodarstw domowych, 
często również obranie przez każdego 
z nich odrębnego miejsca faktycznego 
pobytu.

Separacja jako instytucja prawna 
oznacza zawieszenie – w wyniku orze-
czenia sądowego – niektórych skut-
ków wynikających z zawarcia mał-
żeństwa i powstanie w ich miejsce 
takich skutków, jakie wiążą się z orze-
czeniem rozwodu, nie będące jednak 

rozwiązaniem małżeństwa, skuteczne 
z chwilą uprawomocnienia się wyroku 
separacyjnego. W wyniku orzeczenia 
separacji przez sąd małżeństwo na-
dal istnieje (żaden z małżonków nie 
może zawrzeć kolejnego małżeństwa), 
jednak szereg kwestii – głównie ma-
jątkowych – jest rozwiązanych w taki 
sposób, jak gdyby małżeństwo zostało 
rozwiązane przez rozwód (np. ustaje 
wspólność ustawowa między małżon-
kami, małżonkowie nie odpowiadają 
wzajemnie za swoje zobowiązania, nie 
dziedziczą po sobie). Z natury sepa-
racji wynika ponadto, że jest to stan 
odwracalny – jeżeli obydwoje mał-
żonkowie wyrażają na to zgodę, sąd 
orzeka o zniesieniu separacji i z tą 
chwilą ustają jej skutki.

Separacja może zostać orzeczona, 
gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia, 
przy czym nie musi on być trwały 
(nieodwracalny) – są to tzw. pozytywne 
przesłanki separacyjne. Jeżeli małżon-
kowie mają wspólne małoletnie dzieci, 
sąd – nawet jeśli nastąpił zupełny roz-
kład pożycia – nie orzeknie separacji, 
jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć 
dobro tych dzieci, albo jeżeli z innych 
względów orzeczenie separacji pozo-
stawałoby w sprzeczności z zasadami 
współżycia społecznego (ujemne prze-
słanki separacyjne). Jeżeli jednak mał-
żonkowie nie mają wspólnych małolet-
nich dzieci, sąd może orzec separację, 
jeśli obydwoje wyrażają na to zgodę. 
Oznacza to, że w takiej sytuacji sąd nie 
musi już gruntownie badać czy wystą-
piły przesłanki separacyjne (zupełny 
rozkład pożycia).

Małżonkowie pozostający w separa-
cji nie odpowiadają wzajemnie za swo-
je zobowiązania.

W razie śmierci jednego z małżon-
ków pozostających w separacji drugi 
z nich nie należy do kręgu spadko-
bierców ustawowych zmarłego (art. 
9351 KC).

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
ul. Elektoralna 17 lok. 17
www.patrimonium.com.pl

Nasz prawnik radzi

Rozwód czy separacja
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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 Centrum Kultury
ul. Młynarska 35 A

tel. 22 836 22 15

w listopadzie:
•  19 i 26 listopada (sobota) w godz. 

16.00 – 20.00 – Wieczorki taneczne 
dla dorosłych. Prowadzi DJ Andrzej. 
Wstęp 10 zł

•  19 listopada (sobota) godz. 10.00 – 
Śniadanie po Sąsiedzku – Poznajmy 
się przy pysznej kawie i aromatycznej 
herbacie. Mile widziany „wkład wła-
sny” na wspólny stół. Wstęp wolny

•  19 listopada (sobota) godz. 11.00 – 
Planszówki – Spotkanie prowadzone 
przez Fanów Gier – dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Wstęp wolny

•  25 listopada (piątek) godz. 17.30 
– Okruchy – Koncert piosenki autor-
skiej Macieja Służały. Wstęp wolny

•  26 listopada (sobota) godz. 11.00 – 
Eco-sztuka – Warsztaty wprowadza-
jące w technikę robienia papierowej 
wikliny. Wstęp wolny

Wolskie Centrum Kultury
Klub Osiedlowy 13

ul. Chmielna 122 (róg Żelaznej)
tel. 22 620 42 78

w listopadzie:
•  19 i 26 listopada (sobota) w godz. 

12.00 – 15.00 – Rodzinne spotka-
nia przy ping-pongu – Zapraszamy 
młodzież do doskonalenia swojej gry 
w tenisa stołowego, udziału w turnie-
jach. 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 17 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

•  FIRMA ZATRUDNI OSOBY 
do opieki nad osobami starszymi 
w ich miejscu zamieszkania 
na terenie dzielnicy Bemowo. 
Tel. 22 835 33 88

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

•  POSZUKUJEMY PAŃ 
DO SPRZĄTANIA obiektu 
handlowego al. Jana Pawła II 
Śródmieście. Oferujemy stabilne 
zatrudnienie i elastyczne 
godziny pracy. Tel. 606 931 544, 
604 126 388

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

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

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

Ogłoszenia 
drobne

Poziomo: 1) np. ze spadochronem; 7) miasto w woj. pomorskim nad Łebą; 
8) podium; 9) ryba arktyczna; 10) pieprzojady; 12) bocianie gadanie; 14) spec 
od zwierząt; 16) rzeka w Szwecji; 19) w nim żyjemy; 21) zapaśnik korridy; 
22) do odrobienia przez ucznia; 23) nowy wyznawca.

Pionowo: 1) cichy głos; 2) u niego kupisz okulary; 3) np. grochu; 4) tytuł pol-
skiej telenoweli; 5) wierzchnie okrycie stopy; 6) zapowiedź pogody; 11) prezent; 
13) wyrośnie na króla zwierząt; 15) ryba szczelnie opancerzona; 17) miasto 
w Nigerii; 18) narząd wytwarzający mocz; 20) symptom.

Horoskop
od 8 listopada do 3 grudnia 2016 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Potrzebujesz teraz, bardziej 
niż zwykle, ciepła i zrozu-
mienia. Na szczęście w tej 

kwestii będziesz mógł liczyć na bliską 
osobę. Nie zamykaj się na innych ludzi, 
daj im do siebie dotrzeć. W sferze zdro-
wotnej może nastąpić niewielkie pogor-
szenie, ale jeśli tylko zadbasz o siebie 
w porę, unikniesz dalszych komplikacji. 
W finansach weź sprawy w swoje ręce.

RYBY (19 II – 20 III)
Będziesz w znakomitej for-
mie, a co za tym idzie, od-
najdziesz w sobie mnóstwo 

siły do działania. Dobrze się składa, 
bo już wkrótce los postawi przed Tobą 
ważne zadania. Dodaj jeszcze tylko 
więcej pozytywnego myślenia, a wszyst-
ko pójdzie zgodnie z Twoim życzeniem. 
Nie pozwól, by sprzed nosa uciekła 
Ci szansa na zarobienie dodatkowych 
pieniędzy.

BARAN (19 II – 20 IV)
Jeśli miałeś już jakiś kon-
kretny plan na zdobycie 
serca „upatrzonej” osoby, 

to musisz być czujny, bo ktoś inny może 
Cię w tym ubiec. Polegaj na swoich za-
letach i pamiętaj, jak wiele masz do za-
oferowania. Fizycznie będziesz się miał 
nie najgorzej, lecz sfera psychiczna 
może doznać uszczerbku. Nie pozwól 
nikomu wyprowadzić się z równowagi.

BYK (21 IV – 21 V)
Nie pozwól, by przez Twoje 
wyskoki ucierpiała druga 
osoba. Zawodowo będziesz 

miał powód do dumy ze swych doko-
nań. Twoje projekty zyskają aprobatę 
nawet najtwardszych dotąd przeciwni-
ków. Licz się z nieprzewidzianymi wy-
datkami, które mogą pojawić się nagle 
i nie szastaj pieniędzmi. Zdrowie Ci 
dopisze, mimo to poświęć mu trochę 
troski.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nie powinieneś obawiać się 
konkurencji w sprawach za-
wodowych. Masz doświad-

czenie i jesteś efektywny w swym dzia-
łaniu. Czego trzeba Ci więcej? Może 
tylko wiary w swoje umiejętności. Ser-
cowe komplikacje, jakim będziesz mu-
siał stawić czoła, okażą się raczej tylko 
przejściowe. Szczera rozmowa z part-
nerem, pozwoli Wam znaleźć wyjście 
z problemów.

RAK (22 VI – 22 VII)
Jesteś żądny wrażeń i cieka-
wy świata. W poszukiwaniu 
przygód może nawet wybie-

rzesz się do miejsc, w których jeszcze 
nie byłeś. Zachowaj jednak ostrożność. 
Miej ograniczone zaufanie do niezna-
jomych. Finansowo – znakomicie, za-
robisz więcej niż się spodziewałeś. Jeśli 
Twoje serce cierpiało, wkrótce uda Ci 
się odnaleźć na nie skuteczny lek.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Jesteś waleczny, ale przez 
Twe łagodne i dobre serce 
godzisz się na niedopusz-

czalne rozwiązania. Zanim podejmiesz 
ostateczną decyzję w naprawdę ważnej 
sprawie, pomyśl dobrze, czy wybrane 
wyjście jest najwłaściwsze. Już nie-
bawem pojawią się widoki na spory 
sukces zawodowy, więc zrób wszystko, 
by tej szansy nie zaprzepaścić.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Spotkania w gronie znajo-
mych pozwolą Ci zapomnieć 
o kłopotach rodzinnych. 

Flirtuj więc, bo to dla Ciebie relaks 
i przyjemność. W rozwiązaniu kłopotów 
finansowych pomoże Ci zaufana osoba, 
więc spokojnie możesz się do niej zwró-
cić po pomoc. Natomiast zdrowotnie 
będziesz musiał poradzić sobie sam 
– pamiętaj o regularnych badaniach 
lekarskich.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Twoje starania nie przy-
niosły jeszcze efektu, ale 
nie trać nadziei na udany 

związek z wymarzoną osobą. Czasa-
mi wszystko idzie pomyślnie dopiero 
wtedy, gdy przestajemy liczyć na wie-
le. W pracy powinieneś bardzo skon-
centrować się na realizowanych zada-
niach, by przez nieuwagę nie stracić 
tego, co już udało ci się osiągnąć. 
Sprawy finansowe na razie bez zmian.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Więcej uwagi poświęć part-
nerowi. Wyjedźcie gdzieś 
razem choćby na weekend. 

Wspólnie spędzone chwile przyczynią 
się do poprawy wzajemnych relacji. Już 
niebawem możesz odkryć w sobie nowe 
talenty i umiejętności. Jeśli zostaną one 
przez Ciebie właściwie wykorzystane, 
niewykluczone, że przyczynią się do za-
robienia dodatkowych pieniędzy.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Miłość była dla Ciebie 
ostatnio źródłem stresu 
– nie wiedziałeś, jakiego 

wyboru masz dokonać. Nie podejmuj 
decyzji pod presją, czy pod wpływem 
chwili – to najgorsze, co możesz zro-
bić. Najlepsze rozwiązania przychodzą 
nagle. Zawodowo – nie bierz na gło-
wę więcej niż możesz unieść. Masz 
ogromne ambicje, ale doba trwa tylko 
24 godziny.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Nie obiecuj tego, z czego 
nie jesteś w stanie się wy-
wiązać. To może sprowadzić 

na Ciebie duże kłopoty. W uczuciach 
zdecydowanie nadchodzi czas pozytyw-
nych zmian. Być może nawet stwo-
rzysz nowy, ekscytujący związek oparty 
na zaufaniu. W sprawach finansowych 
mogą nadejść trudności, ale powinie-
neś dać sobie z nimi szybko radę. 




