
20 stycznia to w eko kalendarzu 
„Dzień wiedzy o pingwinach”. Tego 
dnia uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 316 przy ul. S. Szobera zostawili 
mundurki w domu, a założyli ubranka 
w kolorach pingwinów, czyli czarno-
-białe z żółtymi i czerwonymi dodat-
kami lub z motywem pingwina oraz 
przynieśli maskotki. Na lekcjach dzieci 
zgłębiały wiedzę o tych pięknych pta-
kach i dowiedziały się, że na świecie 
żyje 17 gatunków pingwinów, wszyst-
kie na półkuli południowej. Pingwi-
ny są objęte ochroną i znajdują się 

w Czerwonej Księdze Gatunków Za-
grożonych. 10 gatunków jest uznanych 
za zagrożone, a 4 za bliskie zagrożenia. 
Aby pomóc pingwinom powinniśmy 
oszczędzać energię, segregować śmie-
ci, sadzić drzewa, chronić klimat – 
po prostu żyć ekologicznie. Takie i inne 
informacje klasy starsze uzyskały nie 
tylko po polsku, ale też po angielsku. 
Klasy młodsze czytały lekturę „Za-
czarowana zagroda” A. i Cz. Cent-
kiewiczów oraz wykonywały ilustra-
cje i figurki pingwinów. W bibliotece 
uczniowie czytali książki i artykuły 

w czasopismach przyrodniczych o tych 
ginących ptakach, oglądali prezentacje 
o ich życiu i rozwiązywali krzyżówki, 
a nagrodą za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki były cukierki w kolorach 
pingwina. W akcję włączyła się cała 
szkoła, nawet pracownicy administra-
cji, którzy chętnie przywdziali ubranka 
„pingwinopodobne”. Świętując Dzień 
Pingwinów możemy poczuć klimat an-
tarktycznej, śnieżnej i mroźnej zimy 
oraz zwrócić uwagę na ginące gatunki 
pingwinów.
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 Zamawianie ogłoszeń
tel./fax: 22 877-25-66, 22 877-25-67 

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Dzień wiedzy o pingwinach 

b    Taksówki pod kontrolą   b    Chiński Nowy Rok w Liverpoolu    b    Lasy Warszawskie    b

Zawody o tytuł Wolskiego Pączusia 
stają się powoli lokalną tradycją. W 
tym roku już po raz piąty największe 
pączkoluby i pączkoholicy zmierzą się 
w zawodach jedzenia pączków na czas. 
Zapisy trwają do 14 lutego do godz. 
14:00. Zawody odbędą się oczywiście 
w Tłusty Czwartek, 23 lutego o godz. 
18 w sali sesji urzędu dzielnicy przy 
al. Solidarności 90. Aby otrzymać ty-
tuł Wolskiego Pączusia 2017 trzeba 
w jak najkrótszym czasie zjeść pięć 
pączków. - Obecny rekordzista w 2015 
roku uzyskał czas 1 min. 18 sek. Pobić 
ten wynik będzie niezwykle trudno, ale 
wszystko jest możliwe - mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. Nowo-

ścią tegorocznej edycji będzie rozgry-
wanie zawodów w dwóch kategoriach 
– kobiet i mężczyzn.  

Zdobywcy tytułu otrzymają pa-
miątkowy dyplom, stos pączków oraz 
zestaw upominków. Fundatorem pącz-
ków jest znana warszawska pracownia 
cukiernicza.

Chętnych zapraszamy do zapi-
sów: mailem na adres wolski.paczus@
um.warszawa.pl lub telefonicznie na 
nr (22) 443 56 17 (pn-pt w godz. 8:00-
16:00). W treści maila prosimy wpisać 
imię i nazwisko, wiek oraz numer te-
lefonu. Zapisy trwają do 14 lutego do 
godz. 14:00. Liczba miejsc jest ogra-
niczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 

Na Woli

Wolski Pączuś 2017

Na zebraniu bemowskiej komisji 
środowiska przedstawiciele firmy Gaz 
System S.A. przedstawili prezentację, 
z której wynika, że firma ta – zajmująca 
się budową gazociągów – opracowała 
projekt przebiegu gazociągu przez Be-
mowo i Babice. Wydaje się, że kwestia 
wykonawcy i przebiegu gazociągu jest 
już przez władze Bemowa rozstrzy-
gnięta. Pojawiła się informacja o uchy-
leniu decyzji środowiskowej przez 
wojewodę, nie podano jednak szczegó-
łów dotyczących uchylenia, wiadomo 
natomiast, że Gaz System odwoła się 
– lub już się odwołał – od tej decyzji, 
najprawdopodobniej więc zostanie ona 
poddana jedynie niewielkiej korekcie.

Przedstawiciele Gaz Systemu twier-
dzą, że najlepszą lokalizacja dla ga-

zociągu jest poprowadzenie go przez 
Łosiowe Błota, czyli rezerwat w Lesie 
Bemowskim. Wiceburmistrz dzielni-
cy ds. środowiska zapytany, czy wła-
dze Bemowa wystąpią o alternatywne 
propozycje lokalizacji, odparł, że nie 
przewiduje takich działań. Propozycja 
odstąpienia od pomysłu przeprowadze-
nia gazociągu przez środek Lasu Be-
mowskiego i umieszczenia go na jego 
obrzeżach została odrzucona przez wy-
konawcę jako bardziej kosztowna.

Według przyjętych założeń, pas wy-
ciętych drzew będzie miał szerokość 18 
metrów i choć po zakończeniu inwesty-
cji jego szerokość ma mieć 6 metrów, 
powrót do stanu zalesienia sprzed in-
westycji potrwa wiele lat. Planowany 
rurociąg byłby już drugim na terenie 

Lasu Bemowskiego. Druga nitka bę-
dzie prowadzona obok pierwszej tyl-
ko częściowo, bo na przeszkodzie stoi 
lokalizacja pozostałości po radiostacji 
transatlantyckiej, zgłoszonej do rejestru 
zabytków.

Człowiek jest częścią środowiska 
naturalnego i dlatego powinien je sza-
nować, a nie bezlitośnie eksploatować. 
Nie po to ustanawia się rezerwaty, aby 
następnie przeprowadzać przez nie 
sieci przesyłowe. Od tego są urzędni-
cy ratusza, aby zarezerwować tereny, 
które będą mogły być przeznaczone 
pod infrastrukturę. Nie powinni oni iść 
po najmniejszej linii oporu i lokalizo-
wać je kosztem terenów zieleni.

Anna Świdwińska

Na Bemowie

Gazociąg przez rezerwat?



Gdzie powinna się znaleźć słynna 
Wolska Żyrafa, która od końca lat 60. 
wędrowała z ulicy Kasprzaka, przez 
okolice Olimpii Warszawa i ulicę 
Górczewską, by ostatecznie trafić 
na skwer płk. Zdzisława Kuźmir-
skiego-Pacaka? Radni Woli proponu-

ją, by ostateczną lokalizację rzeźby 
wskazali mieszkańcy.

Interpelację w tej sprawie złożyło 
dwoje radnych Woli: Kamil Giemza 
i Magdalena Huszno, którzy zwrócili 
się do zarządu dzielnicy, by jeszcze 
w tym roku przeprowadził konsulta-

cje społeczne w sprawie lokalizacji 
słynnej wolskiej rzeźby.

– Wolska Żyrafa silnie zakorzeni-
ła się w świadomości mieszkańców 
Woli i jej brak na ulicy Górczewskiej 
jest odczuwalny po dziś, a obecność 
wspominana z nostalgią. Z drugiej 
strony w obecnej lokalizacji rzeźba 
znajduje się od ponad pięciu lat, 
gdzie również zdążyła wpisać się 
w miejski krajobraz – tłumaczą radni.

Radni nie wskazują konkretnej lo-
kalizacji i opowiadają się za przepro-
wadzeniem konsultacji społecznych. 
– Biorąc pod uwagę nieuzgodnione 
przenosiny Wolskiej Żyrafy w 2011 r., 
ważne jest, aby o przyszłej lokalizacji 
tak ważnego symbolu dla Woli zde-
cydowali mieszkańcy – mówi Kamil 
Giemza, radny Woli.

– Forma konsultacji jest jesz-
cze do uzgodnienia, może warto 
zastanowić się nad przeprowadze-
niem ankiety w formie elektronicz-
nej, np. na stronie urzędu dzielnicy, 
co znacznie ograniczy koszty – dodaje 
radna Woli Magdalena Huszno.

Radni poprosili też o podanie 
szacunkowego kosztu ewentualnego 
transportu żyrafy w inne miejsce.

Dodatkowe zajęcia z języka angiel-
skiego, informatyka i robotyka, wyjścia 
do kina, teatru lub muzeum, a także 
wyprawka składająca się z materiałów 
plastycznych i artykułów papierniczych 
to tylko niektóre elementy składające 
się na bezpłatny pakiet edukacyjny dla 
wolskich „zerówek”. O tym jak funk-
cjonują wolskie oddziały przedszkol-
ne rodzice będą mogli się przekonać 
podczas Magicznego Tygodnia Dni 
Otwartych.

Od 1 września 2017 r. we wszyst-
kich wolskich szkołach podstawo-
wych będą funkcjonowały oddziały 
przedszkolne. Dzielnica przygotowała 
specjalną ofertę edukacyjną dla dzie-
ci, które od nowego roku szkolnego 

rozpoczną naukę w „zerówkach”. – 
Oprócz realizacji podstawy programo-
wej, chcemy zapewnić sześciolatkom 
dodatkowe zajęcia edukacyjne, zdrowy 
posiłek, czy też komplet materiałów 
plastycznych i artykułów papierni-
czych. Oczywiście te wszystkie bonusy 
są całkowicie bezpłatne – mówi Gra-
żyna Orzechowska-Mikulska, zastępca 
burmistrza Woli.

Pełna oferta dla wolskich „zeró-
wek” obejmuje 2 zajęcia w tygodniu 
z języka angielskiego realizowa-
ne w ramach programu „Wolski poli-
glota”, 2 zajęcia w tygodniu rytmiki 
lub korektywy, 1 zajęcia w tygodniu 
pt. „Informatyka dla smyka”, 1 zajęcia 
w tygodniu wspierające kreatywność 

dziecka, np. robotyka lub szachy w ra-
mach indywidualizacji nauczania, 1 raz 
w semestrze, w ramach edukacji kultu-
ralnej, wyjście do kina, teatru lub mu-
zeum, ponadto każde dziecko w okresie 
zimowym otrzymuje zdrową kanapkę, 
a wszystkie grupy sześciolatków otrzy-
mują komplet materiałów plastycznych 
i artykułów papierniczych.

Warto podkreślić, że wolskie szkoły 
podstawowe są doskonale przygoto-
wane na przyjęcie sześciolatków. Sale 
dydaktyczne, szkolne świetlice oraz 
place zabaw są dostosowane do potrzeb 
najmłodszych dzieci. Ponadto placówki 
wyposażone są w monitoring i zapew-
niają opiekę przez cały rok. – Rodzice 
już zastanawiają się, czy ich dziecko 
powinno pozostać w przedszkolu, czy 
iść do szkolnej „zerówki”. Chcemy po-
kazać, że oddział przedszkolny w szkole 
to dobry wybór – przekonuje Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli.

Niejednokrotnie wkrótce po uchwa-
leniu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego trzeba dokonać 
korekty i przystąpić do ponownego 
jego sporządzenia z powodu zmian 
w studium uwarunkowań bądź prze-
pisach oraz długich procedur plani-
stycznych.

Na styczniowej sesji wolscy rad-
ni zaniepokojeni byli projektem Rady 
Warszawy dotyczącym przystąpie-
nia do sporządzenia MPZP dla dział-
ki położonej w rejonie ul. Żelaznej. 
Jak przypomniano, stosowną uchwałę 
w tej sprawie podjęto w połowie grud-
nia 2016 roku, czyli zaledwie miesiąc 
temu. Działka ta o pow. 1.89 ha poło-
żona jest w części historycznej obszaru 
Mirowa. Na jej terenie znajduje się 
zespół budynków przemysłowych wal-
cowni metali nieżelaznych dawnych 
Zakładów Norblina przy ul. Żelaznej 
51/53 wraz z wyposażeniem technicz-

nym, wpisany do rejestru zabytków 
nieruchomych podlegających ochronie.

W obowiązującym Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego m.st. Warszawy 
rejon ul. Żelaznej znajduje się w strefie 
śródmieścia funkcjonalnego, stanowią-
cej obszar przeznaczony do intensyw-
nej wielofunkcyjnej zabudowy o wy-
sokości ponad 30 m. Jest to atrakcyjny 
teren inwestycyjny. Przy sporządzaniu 
planu miejscowego podzielony został 
na obszary. Dla tzw. części północnej 
A plan uchwalony został już w 2014 
roku. Z tą właśnie częścią sąsiaduje 
obszar wskazany do ponownego spo-
rządzenia planu miejscowego, okre-
ślony jako część północna C. Warto 
przypomnieć, że nieruchomość tę po-
łożoną w rejonie ul. Żelaznej u zbiegu 
z ul. Prostą zaliczono do terenów, gdzie 
dopuszcza się funkcję handlową o pow. 
sprzedaży ponad 2 tys. m kw. na po-

wierzchni powyżej 0.5 ha. Ze względu 
na szczególne uwarunkowania i zakwa-
lifikowanie jej do obszarów problemo-
wych, nieruchomość będzie wymagać 
jeszcze określenia dopuszczalnej po-
wierzchni sprzedaży.

Planiści poinformowali, że ze wzglę-
du na zmianę przepisów m.in. o gospo-
darce nieruchomościami, a wśród nich 
zmianę określenia „galeria handlowa”, 
w ramach nowego procedowania zabie-
gać będą o ograniczenie powierzchni 
sprzedaży do 0.5 ha. Ponadto w ramach 
ochrony ładu przestrzennego zajmą się 
przebiegiem ciągu pieszego, który chcą 
odkupić i poszerzyć, dzięki czemu ciąg 
prywatny będzie mógł stać się ogólno-
dostępny.

Rada Woli większością głosów po-
zytywnie zaopiniowała projekt uchwa-
ły władz miasta o przystąpieniu do spo-
rządzenia nowego planu miejscowego 
w rejonie ul. Żelaznej, tzw. części pół-
nocnej C.

(PON)
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Nowy dom dla Wolskiej Żyrafy

Na Woli

Pakiet dla zerówek 

Plan do poprawki

Pilnie sprzedam
działkę pod zabudowę 

jednorodzinną
w Łomiankach Dolnych

– około 1300 m2 ul. Łużycka 6B.
Woda, prąd i gaz 

w świetle ulicy Łużyckiej.

Tel. 782 704 225

Właśnie się zaczynają ferie zimowe. 
Jak co roku policjanci warszawskiej „dro-
gówki” i inspektorzy ITD będą kontrolo-
wali autokary wiozące dzieci i młodzież 
na zimowy wypoczynek. Od 10 do 26 
lutego będzie wystawiony posterunek 
kontroli pojazdów na parkingu przy Tor-
warze. Jednocześnie na stronie www.bez-
piecznyautobus.gov.pl można sprawdzić, 
czy autokar, którym planowana jest po-
dróż, posiada aktualne badania technicz-
ne i ważne ubezpieczenie OC.

Aby zapewnić bezpieczny dojazd 
i powrót do miejsc wypoczynku, poli-
cjanci skontrolują zarówno stan technicz-
ny pojazdu, jak i w uzasadnionych przy-
padkach, dokonają sprawdzenia stanu 
trzeźwości kierujących. Będzie również 
prowadzona wzmożona kontrola autoka-
rów przejeżdżających przez Warszawę.

Apelujemy, aby w miarę możliwości, 
jak najwięcej pojazdów było kierowa-
nych przed zabraniem dzieci do punktu 
kontroli przy Torwarze. Kontrola trwa 
około 15-20 minut (jeżeli wszystko jest 

w porządku). Każdy skontrolowany 
otrzymuje protokół z kontroli. Rodzi-
ce lub opiekunowie dzieci mogą popro-
sić kierowcę po przyjeździe na miejsce 
zbiórki o pokazanie takiego dokumentu. 
To, czy autokar został skontrolowany, 
można ewentualnie zweryfikować tele-
fonując do dyżurnego WRD KSP (tel. 
22-603-77-55).

Ważne jest, aby w trakcie podpisy-
wania umowy z przewoźnikiem, ustalić 
wcześniejszą kontrolę autokaru i zawrzeć 
taką informację w umowie.

Pozostałe kontrole, poza dniami i go-
dzinami wystawiania punktów kontrol-
nych będą przeprowadzane na podstawie 
zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowe-
go KSP pod nr tel. 603 77 55 – całodobo-
wo lub 603 77 18 w godz. 8.00 – 16.00 
od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie na stronie www.bez-
piecznyautobus.gov.pl można sprawdzić, 
czy autokar, którym planowana jest po-
dróż, posiada aktualne badania technicz-
ne i ważne ubezpieczenie OC.

Kontrola autokarów 
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Głównym punktem obrad stycz-
niowej sesji rady Bemowa miała 
być informacja burmistrza dzielnicy 
na temat budowy i rozbudowy pla-
cówek oświatowych – szkół, przed-
szkoli i Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej nr 20.

Ponieważ sesja odbyła się tuż 
po podpisaniu przez prezydenta RP 
ustawy oświatowej i reforma edu-
kacji przywracająca 8-letnią szkołę 
podstawową i 4-letnie liceum oraz 
wygaszanie gimnazjów stała się fak-
tem, radni opozycji chcieli poznać 
stan przygotowań władz dzielnicy 
do reformy. Dlatego też domagano 
się zmiany porządku obrad i dodat-
kowego punktu poświęconego in-
formacji o zmianach w bemowskiej 
oświacie.

Odpowiedzialny za nią wicebur-
mistrz Błażej Poboży zapewniał rad-
nych, że choć czasu na wdrożenie 
od września br. nowej reformy oświa-
ty jest mało, Bemowo da radę wpro-
wadzić ją na czas – była wszak zapo-
wiadana, jest zgodna z programem 
PiS i dzielnica przygotowywała się 
do niej już od czerwca ub. roku. Przy-
pomniał, że odbyło się wiele spotkań 
w szkołach z dyrektorami, nauczycie-
lami i rodzicami w celu omówienia 
reformy. Jak twierdzi, dzielnica jest 
przygotowana do zmian i wszyscy 
zainteresowani, w tym rodzice, na-
uczyciele i uczniowie, zostali dobrze 
poinformowani, czego dowodem był 
zaprezentowany przez wiceburmistrza 
specjalnie przygotowany, 15-stronico-
wy informator na temat wdrażania 
reformy oświaty w dzielnicy, wyda-
ny w nakładzie 10 tys. egzemplarzy 
i rozdany w szkołach. Podczas sesji 
informator wręczono radnym. Choć 
radni przegłosowali rozszerzenie po-
rządku o dodatkowy punkt obrad, 
przewodniczący rady ogłosił tygo-
dniową przerwę, ponieważ tego dnia 
wiceburmistrz musiał wcześniej opu-
ścić obrady. Podczas sesji oświato-
wej kontynuowanej kilka dni później, 
opozycyjni radni mieli wiele pytań 

i zastrzeżeń; obrady były burzliwe 
i zakończyły się dopiero po północy.

Oświata priorytetem
Działający od czerwca ub. roku 

nowy zarząd Bemowa twierdzi, że 
oświatę uznaje za jeden ze swoich 
priorytetów. Świadczyć ma o tym za-
kup działki pod budowę nowej szkoły 
na Chrzanowie, rozbudowa szkoły 
przy ul. Tkaczy i zespołu szkół przy 
ul. Irzykowskiego, a także przezna-
czenie ponad 2 mln zł na remonty, 
modernizacje i zakupy w bemow-
skich szkołach i przedszkolach.

W dalszych planach władz dziel-
nicy jest także zakup działki pod 
nową placówkę oświatową w pół-
nocnej części Bemowa, jak też roz-
budowa szkół przy ul. Oławskiej, 
ul. Thommego i ul. Górczewskiej. 
Przebudowane będą również stare, 
drewniane obiekty przedszkolne przy 
ul. Legendy i ul. Brygadzistów.

Trzy nowe podstawówki
Bemowo – według zapewnień 

zarządu dzielnicy – jest przygotowa-
ne do wdrożenia reformy edukacji. 
Podczas opracowywania programu 
wprowadzania jej w życie, prioryte-
tem było utrzymanie wszystkich pla-
cówek oświatowych, dlatego zamiast 
likwidacji zaplanowano przekształ-
cenia szkół.

Aby zapewnić dzieciom i ich ro-
dzicom bezpieczne i jak najmniej 
uciążliwe przejście do nowego sys-
temu, umożliwiono uczniom pozo-
stanie w szkołach podstawowych, 
do których uczęszczają obecnie.

Projekt planu bemowskiej sieci 
publicznych szkół podstawowych 
zakłada, że od roku szkolnego 
2017/2018 w dzielnicy działać będzie 
12 szkół podstawowych, z czego 9 
będzie ośmioletnimi podstawówkami 
przekształconymi z obecnie funkcjo-
nujących szkół sześcioletnich. Dla 8 
szkół zostaną zmienione obwody. 3 
nowe ośmioletnie podstawówki po-
wstaną w wyniku przekształcenia sa-

modzielnych gimnazjów – nr 81 przy 
ul. Rozłogi, nr 82 przy ul. Czumy 
i nr 83 przy ul. Andriollego. Nowe 
szkoły otrzymają nowe obwody po-
przez zmniejszenie obwodów „sta-
rych” szkół podstawowych, jednak 
nowe obwody obowiązywać będą je-
dynie dzieci, które idą do klas pierw-
szych. Pozostałe zostaną w szkołach, 
do których uczęszczają i nie będą 
zmieniać szkoły ani klasy.

Gimnazjum nr 85 przy ul. Irzy-
kowskiego funkcjonujące w struk-
turze Zespołu Szkół nr 48 z pod-
stawówką nr 350 zostanie (zgodnie 
z uchwałą Rady Warszawy) 31 sierp-
nia 2018 roku zlikwidowane, dlatego 
też na rok szkolny 2016/2017 nie 
przeprowadzono rekrutacji do I klasy 
tego gimnazjum. Gimnazjum nr 86 
zostanie włączone w strukturę or-
ganizacyjną Szkoły Podstawowej 
nr 150, z którą pozostaje w zespole 
Szkół nr 46 przy ul. Thommego.

Jak zapewniono, stworzenie no-
wych szkół podstawowych w miejsce 
likwidowanych gimnazjów umożliwi 
przejście do nowej szkoły zapewnia-
jącej większy komfort nauki, brak 
zmianowości oraz bogatszą ofertę 
dydaktyczną, np. dwujęzyczność.

Przypomniano, że w budżecie 
miasta na 2017 rok Bemowo ma za-
rezerwowane środki na dostosowanie 
szkół do nowych warunków. Nowe 
podstawówki powstałe z gimnazjów 
będą doposażone w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. Dla najmłodszych dzie-
ci dostosowane zostaną sanitariaty, 
powiększone szatnie, a także zbudo-
wane zostaną dla nich place zabaw. 
Stare podstawówki zyskają też nowe 
pracownie przedmiotowe i laborato-
ria naukowe.

Władze dzielnicy chcąc ograni-
czyć do minimum koszty społeczne 
reformy oświatowej, obiecały za-
gwarantować gimnazjalnym nauczy-
cielom zatrudnienie w placówkach 
na terenie Bemowa. Przewiduje się, 
że będą oni mogli uzupełniać etaty 
pracując z uczniami klas VII i VIII 
w sąsiednich szkołach podstawowych. 
Doświadczonych nauczycieli przed-
miotów będą też potrzebowały rozra-
stające się licea ogólnokształcące.

(PON)

25 stycznia w Szkole Muzycz-
nej przy ul. Tyszkiewicza odbył się 
po raz piąty koncert kolęd i pasto-
rałek „Gloria, gloria zaśpiewajmy”, 
organizowany przez Przedszkole 
nr 253 „Akademia Pana Kleksa”. 
Dzięki gościnności dyrektor szkoły, 
dzieci mogły zaprezentować swoje 
umiejętności w szczególnym miej-
scu. Do koncertu zgłosiło się 15 chó-
rów z przedszkoli z całej Warszawy. 
Dzieci zaprezentowały kolędy i pa-
storałki tradycyjne i te mało znane. 
Jury przyznało I miejsce dzieciom 
z Przedszkola nr 166 śpiewającym 
„Srebrzystą kolędę”, II miejsce za-
jęło Przedszkole nr 177 za „Maleńką 
miłość”, a III miejsce Przedszkole 
nr 133 za pastorałkę „Tylko jedna 
jest taka noc”. Wyróżnienia otrzyma-

ły Przedszkole nr 136 i Przedszko-
le nr 306. Organizatorzy dziękując 
wszystkim, dzięki którym koncert 

miał szczególny charakter, zapraszają 
jednocześnie na przyszły rok.

Gwiazdy melodią zaszumią,
struny się dźwiękiem rozprzędą.
Będziemy sami dźwiękami
i tą błękitną kolędą.

Marzena Franiak

Na Bemowie

Dadzą radę reformie 

Na Woli

Koncert kolęd

Mimo zimy budowlańcy nie prze-
rywają prac na budowie przychodni 
przy ul. Coopera na Bemowie. Nowa 
placówka pozwoli na objęcie opieką 
medyczną większej liczby pacjentów, 
zwłaszcza w zakresie lecznictwa spe-
cjalistycznego.

Przychodnia będzie służyła powięk-
szającej się populacji mieszkańców Be-
mowa, a szczególnie Chrzanowa, gdzie 
w najbliższych latach przewiduje się 
wzrost liczby ludności o 30-40 tys. 
Obecnie budynek jest w stanie suro-
wym z wykonaną konstrukcją dachu, 
którą zabezpieczono przed opadami. 
Docelowe pokrycie i ocieplenie zosta-
nie wykonane po ustabilizowaniu się 
dodatnich temperatur. Zakończenie ro-
bót budowlanych planowane jest na II 
połowę 2017 r. Pierwszych pacjentów 
przychodnia powinna przyjąć w I kwar-
tale 2018 r. Powstająca placówka za-
pewni dostępność i dobrą jakość świad-
czeń zdrowotnych w zakresie podsta-

wowej opieki zdrowotnej, diagnostyki 
onkologicznej, gastroenterologicznej 
oraz zdrowia psychicznego. Zadanie 
finansowane jest z dotacji budżetu m.st. 
Warszawy i wynosi 20 mln zł.

Układ budynku
Na parterze będzie apteka oraz po-

radnie podstawowej opieki zdrowotnej 
dla dorosłych oraz dla dzieci chorych 
i zdrowych oraz niezbędne pomiesz-
czenia socjalne, pomocnicze, węzły 
sanitarne. I piętro pomieści poradnie: 
onkologiczną, chirurgii onkologicznej, 
chemioterapii, gastroenterologiczną, 
a także poradnie zdrowia psychiczne-
go dla dorosłych i dzieci. Obie części 
posiadają indywidualne punkty obsługi 
pacjenta oraz przestronne poczekalnie 
i węzły sanitarne. II piętro przeznaczo-
no na część biurowo-administracyjną, 
a także pomieszczenia poradni leczenia 
uzależnień.

2 lutego w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 6 przy ul. Szobera od-
był się uroczysty finał projektu Młody 
Obywatel. Ten ogólnopolski projekt re-
alizowany jest od 6 lat. W jego obecnej 
edycji udział bierze 250 szkół.

Dyrektor placówki powitała gości 
oficjalnych, uczniów klas V i ich na-
uczycieli z tutejszej Szkoły Podstawo-
wej nr 316 oraz przedstawicieli trzech 
innych bemowskich podstawówek 
nr 82, 301 i 350.

Szkolna koordynatorka projek-
tu przypomniała, że służy on zachę-
caniu młodych ludzi do aktywności, 
do wyjścia poza szkołę w celu poznania 
najbliższego otoczenia, szukania so-
juszników do działań na rzecz lokal-
nej społeczności, ucząc partnerskiego 
współdziałania nauczyciela i uczniów. 
Dodała, że taka nauka poprzez prak-
tyczne działanie pomaga wstępować 
w dorosłość i pozwala szybciej osiągać 
dojrzałość społeczną.

Uczestnicy mieli do wyboru trzy 
tematy: „Reportaż po sąsiedzku”, 
„Przyszłość na warsztacie” i „Urząd 
od podszewki”.

Klasa 5c wybrała temat ostatni 
i przygotowała „Dzień otwarty Tele-
wizji Górczewska”. Uczniowie praco-
wali nad projektem 4 miesiące. Od-

wiedzili studio, poznali historię tej 
działającej od 27 lat telewizji i kulisy 
pracy tutejszych dziennikarzy. Czte-
ry uczennice przeprowadziły wywiad 
z redaktor naczelną stacji oraz operato-
rem–montażystą. Wszystko zostało za-
prezentowane w przygotowanym przez 
uczniów filmie, który bardzo spodobał 
się publiczności. Jego twórcy, chcąc 
sprawdzić, co ich koledzy zapamiętali 
z prezentacji, przygotowali edukacyj-
ną grę-zabawę w formie kodów QR. 
I choć żadne z dziewięciu pytań nie 
było łatwe, podobnie jak trzy filmo-
we zagadki, udało się wyłonić zwy-
cięzców, którzy otrzymali atrakcyjne 
nagrody.

Na zakończenie imprezy zebra-
ni obejrzeli teledysk LipDub Happy 
o świetlicy nakręcony przez uczestnicz-
ki projektu Młody Obywatel.

Po części oficjalnej spotkania były 
zajęcia warsztatowe z kamerą, podczas 
których każdy z uczestników mógł się 
sfilmować, jak też stanąć po drugiej 
stronie obiektywu.

Imprezę uatrakcyjnił mini koncert 
orkiestry mandolinowej Juno Wars. 
„Otwarty dzień z Telewizją Górczew-
ska” zakończył słodki poczęstunek

(PON)

Na Bemowie

Budowa przychodni 
na Chrzanowie

Młody Obywatel 
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Miasto dba, aby mieszkańcy War-
szawy oraz turyści podróżowali bez-
piecznie i w należytych warunkach. 
Stałe kontrole pozwalają na zachowa-
nie właściwych standardów świadczo-
nych usług.

Łączna liczba ważnych licencji 
na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osób 
taksówką udzielonych przez prezydent 
Warszawy na dzień 31 grudnia 2016 
roku wynosiła 11029. W przeciągu 
roku przedsiębiorcom wydano 1547 
uprawnień zezwalających na wyko-
nywanie transportu drogowego osób, 
w tym 1511 licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką.

Egzamin na licencję
Warszawa dba o najwyższe stan-

dardy usług transportowych pomimo 
deregulacji zawodu taksówkarza, a tak-
że zwiększenia się liczby kierowców 
wykonujących przewozy taksówkowe. 
W tym celu 21 listopada 2013 r. uchwa-
łą Rady m.st. Warszawy wprowadzony 
został obowiązek ukończenia szkolenia 
zakończonego sprawdzianem wiedzy 
dla wszystkich kandydatów do tego 
zawodu. Przed komisją egzamina-

cyjną należy potwierdzić znajomość 
topografii stolicy, a także przepisów 
prawa miejscowego. W 2016 r. przeeg-
zaminowano 1837 osób, z czego wynik 
pozytywny uzyskało 812 przyszłych 
taksówkarzy, w tym o licencję na tak-
sówkę wystąpiło 217 osób.

W październiku 2016 roku, w trosce 
o bezpieczeństwo i komfort pasażerów, 
Urząd m.st. Warszawy po raz kolejny 
przeprowadził kampanię informacyjną 
„Taxi. Sprawdź zanim wsiądziesz”. Jej 
głównym celem było uświadomienie 
mieszkańcom i turystom, że korzysta-
nie z licencjonowanych taksówek może 
uchronić przed przykrymi konsekwen-
cjami związanymi z działalnością nie-
uczciwych przewoźników. W ostatnim 
kwartale 2016 roku działalność taksó-
wek była branżą premiowaną w Naro-
dowej Loterii Paragonowej.

Współdziałania kontrolne
Urząd m.st. Warszawy przez cały 

2016 rok prowadził współdziałania 
kontrolne wraz ze służbami: policją, 
urzędem kontroli skarbowej, Inspek-
cją Handlową, Inspekcją Transportu 
Drogowego oraz Strażą Miejską m.st. 
Warszawy.

Działania kontrolne były wykony-
wane pod kątem sprawdzenia legal-
ności prowadzenia przewozu osób 
samochodem osobowym i taksówką 
na terenie Warszawy oraz przestrzega-
nia obowiązujących norm prawnych.

W sumie w 2016 roku w ramach 
działań przeprowadzono kontrole 
2376 przewoźników. Podczas kontroli 
w 27,7% (659) stwierdzono niepra-
widłowości. Najczęściej były to: kie-
rowanie pojazdem przez kierowców, 
którzy nie zdali egzaminu z przepisów 
i topografii miasta – 493 przypadków; 
wykonywanie transportu drogowego 
przez osoby bez licencji – 120 przy-
padków; brak kasy fiskalnej – 66 przy-
padków; wykonywanie transportu dro-
gowego taksówką pojazdem niewpisa-
nym do licencji – 15 przypadków; brak 
prawa jazdy (zatrzymanie za punkty 
karne, za przekroczenie prędkości 50+ 
oraz wyrokiem sądu) – 15 przypadków. 
Ponadto w trakcie kontroli stwierdzo-
no przypadki podrabiania prawa jaz-
dy, licencji, identyfikatora kierowcy 
oraz pieczątki badania technicznego 
pojazdu, co wymagało podjęcia do-
datkowych czynności przez odpowied-
nie służby. Czterech kontrolowanych 

kierowców było poszukiwanych przez 
organy ścigania.

Kary i mandaty
Podczas współdziałań kontrolnych 

w 2016 r. stwierdzono naruszenie prze-
pisów ustawy o transporcie drogowym 
na łączną kwotę blisko 2 334 000 
złotych. Należy podkreślić, że zgodnie 
z ustawą o transporcie drogowym suma 
kar pieniężnych nałożonych za naru-
szenia stwierdzone podczas jednej kon-
troli drogowej nie może przekroczyć 
kwoty 10 tys. zł w drodze decyzji ad-
ministracyjnej wydanej przez inspekcję 
transportu drogowego.

Oprócz kar wynikających z naru-
szeń ww. ustawy oraz ustawy prawo 
o ruchu drogowym, przepisów karno-
-skarbowych i przepisów prawa miej-
scowego, nałożono na kierowców 584 
mandaty karne na łączną kwotę 156 
485 zł.

Jednocześnie do chwili obecnej 
służby kontrolne przekazały 3110 pro-
tokołów i materiałów pokontrolnych. 
W wyniku ich analizy stwierdzono 
2235 naruszeń, w szczególności na-
ruszenia dotyczyły przepisów prawa 
miejscowego. Po otrzymaniu doku-
mentacji pokontrolnej organ licencyjny 
dokonuje analizy materiału i zgodnie 
z przepisami ustawy o transporcie dro-

gowym podejmuje określone działania 
od udzielenia przedsiębiorcy ostrze-
żenia po wszczęcie postępowania ad-
ministracyjnego o cofnięcie licencji 
włącznie.

W ramach zadań własnych realizo-
wanych przez organ licencyjny, w 2016 
roku sprawdzono w trybie nadzorczym 
oraz kontrolnym 638 przedsiębiorców. 
Organ licencyjny wygasił 1190 licencji, 
cofnął 543, a w przypadku 1124 przed-
siębiorców udzielono ostrzeżenia.

Żądanie ścigania
Dodatkowym instrumentem praw-

nym stosowanym przez organ licen-
cyjny było kierowane do policji tzw. 
„żądanie ścigania” w przypadku ujaw-
nienia nieuprawnionego stosowania 
herbu i barw Warszawy przez oso-
by podszywające się pod licencjono-
wanych warszawskich taksówkarzy. 
W 2016 r. wystosowano 117 „żądań 
ścigania” za bezprawne używanie barw 
i herbu stolicy.

Wsiadając do taksówki warto zwró-
cić uwagę na prawidłowe oznakowanie 
taksówki oraz żądać wydania parago-
nu, który jest podstawą do później-
szych roszczeń przy rozpatrywaniu 
skargi za niewłaściwie wykonaną usłu-
gę przewozu.

Rok 2017 został ogłoszony Ro-
kiem Rzeki Wisły. Program obchodów 
się rozrasta, a organizacje i instytucje 
działające na rzecz królowej polskich 
rzek przygotowują się do wyjątkowego 
sezonu. Stolica, która od kilku lat po-
nownie zwrócona jest ku Wiśle, także 
aktywnie włącza się w obchody.

550. rocznica pierwszego wolne-
go flisu na Wiśle, będącego zwień-
czeniem Pokoju Toruńskiego z 1467 
roku, stała się ideą dla uchwalenia 
roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Ini-
cjatywa stworzenia społecznego ko-
mitetu obchodów tego wydarzenia 
połączyła środowiska nadwiślańskie 
oraz miłośników królowej polskich 
rzek. Wspólne działanie zaowocowało 
uchwałą Sejmu.

Tę szczytną, oddolną inicjatywę re-
prezentuje fundacja Rok Rzeki Wisły 
2017. Działania fundacji skoncentro-
wane są na inicjowaniu działań związa-
nych z promocją Wisły jako niezwykłe-
go dziedzictwa kulturowego i natural-
nego. Fundacja aktywnie popularyzuje 
również wciąż nieodkryty i niewyko-
rzystany potencjał turystyczny i gospo-
darczy królowej polskich rzek.

Stolica aktywnie włączyła się 
do współpracy i zaprasza do udziału 
w licznych wydarzeniach kulturalnych, 
sportowych i edukacyjnych, które za-
chęcają do aktywnego wypoczynku nad 
Wisłą. – W tegorocznym programie 
znajdują się znane już z poprzednich 
lat cykliczne imprezy, ale nie zabrak-
nie również nowych atrakcji – mówi 
Michał Olszewski, zastępca prezydent 
Warszawy. – Obserwujemy rosnące za-
interesowanie żeglugą. Mamy nadzieję, 

że bogata oferta warszawskich armato-
rów przekona tych, którzy do tej pory 
nie pływali – dodaje.

Trwa konkurs, którego celem jest 
wyłonienie projektanta nadwiślańskich 
bulwarów na odcinku od Mostu Świę-
tokrzyskiego do Cypla Czerniakow-
skiego. Istotnym elementem prac kon-
kursowych będzie również koncepcja 
zagospodarowania Skweru Kahla.

W okresie ostatnich 10 lat zrobiono 
wiele, by przybliżyć Wisłę mieszkańcom; 
na nadwiślańskie inwestycje, w tym in-
westycje przeciwpowodziowe, wydano 
łącznie ponad 200 mln zł. Prawy, praski 
brzeg Wisły, gdzie znajduje się pięć plaż 
i rekreacyjna ścieżka pieszo-rowerowa, 
pozostał naturalny. Natomiast lewe na-
brzeże, z istniejącymi tu i powstającymi 
bulwarami, staje się wielkomiejską, nad-
rzeczną promenadą. To również zagłębie 
nadwiślańskich klubokawiarni.

Blisko 12 tysięcy posadzonych 
drzew, 623 odłowione dziki i 856 zwie-
rząt przyjętych w ośrodku rehabilitacji 
zwierząt „Marysieńka”. Tak w najwięk-
szym skrócie wyglądał 2016 rok w La-
sach Miejskich-Warszawa.

Pielęgnacja drzewostanu
W warszawskich lasach posadzono 

w ubiegłym roku 11190 drzew. Najwię-
cej sadzonek trafiło do obwodu leśnego 
Bielany-Młociny. 10,4 ha upraw leśnych 
poddano wykaszaniu chwastów, wokół 
starszych nasadzeń wykonano tzw. 
czyszczenia, prowadzono także kosze-
nie łąk położonych na terenie lasów.

W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa wycięto 1030 drzew, podkrzesano 
konary 1206 drzew oraz usunięto 246 
sztuk drzew połamanych lub przewró-
conych.

Najpopularniejsze i najbardziej 
uczęszczane szlaki leśne były sprzą-
tane nawet 7 razy w tygodniu, a dla 
wygody spacerowiczów zamontowa-
no 130 nowych śmietniczek. W czasie 

całego roku zebrano 645,5 m3 śmie-
ci wielkogabarytowych, opróżniono 
63 164 kosze na śmieci oraz uprzątnię-
to 11 812,07 ha lasów.

Opieka nad zwierzętami
Opiekę nad zwierzętami dziko ży-

jącymi sprawuje otwarty w ubiegłym 
roku ośrodek rehabilitacji zwierząt 
„Marysieńka” w Marysinie Wawer-
skim. W 2016 roku przyjęto tu 856 
zwierząt. Były to m.in. jeże, nietoperze, 
wiewiórki, dziki, sarny, zające, lisy, 
bobry, piżmaki, jenoty i tchórze. 53 
proc. spośród z nich powróciło do na-
tury. W związku z bardzo dużą liczbą 
zwierząt przyjmowanych do ośrodka, 
nastąpiła jego rozbudowa. Pod koniec 
2016 roku powstały tam m.in. cztery 
nowe zagrody dla zwierząt.

Dokarmianie zwierzyny płowej od-
bywa się w 17 paśnikach zlokalizowa-
nych w sześciu dzielnicach Warszawy. 
Oprócz siana wykładana jest tam sól, 
która pomaga zwierzętom przetrwać 
zimę. Aby uświadomić mieszkańcom 

stolicy jak blisko nich żyją dzikie zwie-
rzęta, Lasy Miejskie-Warszawa prze-
prowadziły w październiku specjalną 
kampanię informacyjno-edukacyjną.

W ciągu 2016 roku pracownicy 
Lasów Miejskich-Warszawa otrzymali 
od mieszkańców stolicy ponad 1300 
zgłoszeń dotyczących zwierząt dziko 
żyjących. Większość z nich dotyczyła 
wkroczenia zwierząt na osiedla oraz 
kolizji z udziałem tych zwierząt.

Odłów dzików
Warszawa ze względu na dogod-

ne warunki życia dla zwierząt oraz 
obecność korytarza migracyjnego, ja-
kim jest dolina Wisły, jest miastem 
w którym przybywa zwierząt dziko 
bytujących. Zwiększa się m.in. popula-
cja dzików. Ssaki te, m.in. ze względu 
na działalność ludzi (niezabezpieczo-
ne kontenery na śmieci, dokarmianie), 
a także brak naturalnych wrogów, przy-
zwyczaiły się do życia w naszym mie-
ście. To właśnie odłów tych zwierząt 
był jednym z głównych zadań reali-
zowanych przez pracowników działu 
ochrony zwierzyny. W 2016 na terenie 
stolicy odłowiono 623 dziki.

Taksówki pod kontrolą

Rok Wisły

Lasy warszawskie Z roku na rok mieszkańcy War-
szawy składają coraz więcej projek-
tów do budżetu partycypacyjnego. 
W tym roku zgłosili 2781 pomysłów. 
Najwięcej projektów dotyczy Moko-
towa – 341, na drugim miejscu jest 
Praga Południe – ponad 266, na trze-
cim Ursynów – ponad 209.

23 stycznia był ostatnim dniem 
zgłaszania projektów do budże-
tu partycypacyjnego na rok 2018. 
Mieszkańcy zgłosili 2781 pomysłów 
(w pierwszej edycji wpłynęło 2236, 
w drugiej 2333, a w trzeciej 2649). 
Zgłoszone pomysły można prze-
glądać na stronie www.twojbudzet.
um.warszawa.pl, dyskutować o nich, 
wysłać pytania do autorów, albo pro-
pozycje zmian w projekcie.

W przeliczeniu liczby projektów 
na 10 tys. mieszkańców najaktywniej-
szą dzielnicą są Włochy 28,6, a zaraz 
za nią Wawer – 25,3 i Żoliborz – 24,4 
pomysłów na 10 tys. mieszkańców.

Przez prawie dwa miesiące chętni 
do złożenia swoich pomysłów miesz-

kańcy mogli skorzystać 
ze wsparcia pracowników 
urzędu i członków dzielni-
cowych zespołów ds. budże-
tu partycypacyjnego. Odbyły 
się 22 dzielnicowe maratony 
pisania projektów i jeden 
ogólno miejski, w których 
wzięło udział ponad 400 
osób. Pomoc w wypełnie-
niu formularza zgłoszenio-
wego można było uzyskać 
od ponad setki dzielnico-
wych urzędników, którzy 
pełnili dyżury telefoniczne 
i stacjonarne. Nie brakowało 
również okazji do spotkań 
z członkami dzielnicowych 
zespołów ds. budżetu party-
cypacyjnego.

Teraz rozpoczęła się 
weryfikacja złożonych projektów. 
Urzędnicy będą kontaktować się 
z autorami w celu uzupełnienia bra-
ków. Weryfikacja potrwa do 8 maja.

Kolejnym bardzo ważnym kro-
kiem będą dyskusje na temat złożo-
nych projektów. Swoje przemyślenia 
będzie można przekazać na otwartych 
spotkaniach autorów z mieszkańcami 
oraz urzędnikami, które zaczną się 
1 marca i potrwają do 18 marca. 
Daty spotkań będzie można znaleźć 
na stronach dzielnic oraz na www.
twojbudzet.um.warszawa.pl, gdzie 
można także prowadzić dyskusje 
o projektach na forum internetowym. 
Dzięki uwagom mieszkańców, auto-
rzy będą mogli zmienić i udoskonalić 
swoje projekty, aby były one jeszcze 
lepsze i bardziej odpowiadały na po-
trzeby warszawiaków.

Decyzję o tym, które projekty zo-
staną zrealizowane w kolejnym roku 
budżetowym, mieszkańcy Warszawy 
podejmą w drugiej połowie czerwca 
podczas głosowania. 

Rekord w budżecie 
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Każdego roku na przełomie stycznia 
i lutego w Liverpoolu, podobnie jak w in-
nych miejscach na świecie zamieszka-
łych przez Chińczyków, obchodzony jest 
hucznie Chiński Nowy Rok nazywany 
też Świętem Wiosny. Podczas tego naj-
ważniejszego i najpopularniejszego chiń-
skiego święta, na udekorowanych lam-
pionami i różnokolorowymi proporcami 
ulicach odbywają się parady z tańczącym 
smokiem, walenie w bębny oraz odpa-
lanie bardzo głośnych petard. Wzdłuż 
chodnika stoją stoiska z różnymi przyno-
szącymi pomyślność gadżetami, czy też 
z tradycyjnymi chińskimi akcesoriami, 
symbolami szczęścia czarkami do herba-
ty, czy zabawkami dla dzieci.

W programie imprez znalazły się ta-
kie atrakcje jak przygotowane wspólnie 
z liverpoolskim Instytutem Konfucjusza 
przedstawienie Opery Chińskiej z Pekinu, 

czy pokazy szkół kung fu i tai chi. Na uli-
cach można wysłuchać koncertów muzy-
ków grających na tradycyjnych chińskich 
instrumentach oraz obejrzeć pokazy ta-
neczne, jak tradycyjny taniec smoka, lwa 
i jednorożca. Na miejscu można także 
skosztować typowych przysmaków pro-
sto z Dalekiego Wschodu. Pełen wrażeń 
dzień kończy efektowny pokaz fajerwer-
ków w chińskiej dzielnicy i nad morzem.

Do najstarszej w Europie liverpool-
skiej chińskiej dzielnicy prowadzi wspa-
niała, bogato zdobiona, największa poza 
Chinami tradycyjna brama ceremonialna, 
która upamiętnia wieloletnią współpracę 
dwóch miast portowych: Szanghaju i Li-
verpoolu. Przywieziona została w czę-
ściach z Szanghaju i złożona kawałek 
po kawałku przez chińskich rzemieślni-
ków. Brama ma 15 metrów wysokości 
i wyobrażono na niej dwieście drewnia-

nych i kamiennych smoków pomalowa-
nych na kolory złoty, zielony i czerwony 
oraz cesarski kolor żółty. Chińską Bramę 
Ceremonialną wzniesiono w roku 2000 
i według zasad feng shui chroni ona dziel-
nicę od demonów oraz zapewnia okolicy 
szczęście i dostatek.

Pierwsi chińscy imigranci przybyli 
do Liverpoolu w połowie XIX stulecia, 
kiedy to powstał szlak handlowy łączący 
Szanghaj, Hong Kong i Liverpool, którym 
sprowadzano z Chin głównie jedwab, ba-
wełnę i herbatę. Chińscy kupcy, marynarze 
i robotnicy osiedlali się w pobliżu doków 
portowych, tworząc dzielnicę zamieszkałą 
przez ludzi jednej kultury i języka. Naj-
więcej Chińczyków żyło w Liverpoolu 
po I wojnie światowej, zakładali przeważ-
nie sklepy, restauracje i pralnie.

Podczas II wojny światowej niemiec-
kie bombowce zrównały z ziemią dziel-
nicę portową, a jej chińscy mieszkańcy 
przenieśli się w rejon Nelson Street, gdzie 
stanęła chińska brama ceremonialna, 
Duke Street, Great George Street, Upper 
Parliament Street i Berry Street. Peł-
no tu chińskich restauracji, chińskie lwy 
z brązu i mnóstwo charakterystycznych 
chińskich napisów.

Z ponad 150-letnią współpracą bliź-
niaczych miast Liverpoolu i Szanghaju 
zapoznać się można na ciekawej wysta-
wie w Muzeum Liverpoolu.

Wigilia Chińskiego Nowego Roku, 
to bardzo rodzinne święto. Z okazji nad-
chodzącego nowego roku Chińczycy ku-
pują sobie coś nowego. Tego dnia rodzina 
gromadzi się w jednym miejscu, zazwy-
czaj w domu seniorów rodu. Wspólnie 

przygotowuje się ucztę składającą się 
z tradycyjnych potraw: pierożków jiaozi, 
ciasta nian gao, ryby, kurczaka, długiego 
makaronu, dań z kapusty, potraw z pora 
i ananasa. Mają one znaczenie symbo-
liczne, kapusta oznacza rosnącą fortunę, 
a ryba kojarzona jest z bogactwem. Waż-
nym elementem chińskiej noworocznej 
wigilii jest obdarowywanie prezentami, 
a zwłaszcza pieniędzmi w czerwonych 
kopertach dzieci, seniorów oraz panien 
i kawalerów. Ważnym elementem świąt 
jest odstraszanie Niana – straszliwej be-
stii pożerającej ludzi, która przybywa 
w nocy przed Nowym Rokiem. Stąd 
w wystroju dominuje czerwony kolor, 
pojawiają się fajerwerki i ogień, które 
mając za zadanie ją odstraszyć.

Obchody Chińskiego Nowego Roku 
kończy Święto Latarni. Przypada ono 
w dniu pierwszej pełni księżyca, w pierw-
szym miesiącu nowego roku. Tradycyjnie 

przyjmuje się, że jest to 15 dzień nowego 
roku. W czasie Święta Latarni ulice ko-
lejny raz są zdobione pięknymi, kolo-
rowymi lampionami o najróżniejszych, 
często dziwnych kształtach. Mieszkańcy 
wychodzą na ulice, gdzie odbywają się 
tradycyjne tańce i parady przebierańców.

Rok Ognistego Koguta zaczął się 
28 stycznia 2017, a skończy 15 lutego 
2018 roku. Kogut w kulturze chińskiej 
jest utożsamiany z precyzją i wyrazi-
stością.

Uwaga dla podróżujących: W czasie 
chińskiego nowego roku dziesiątki mi-
lionów Chińczyków przemieszczają się 
po kraju, zatłoczone do niemożliwości 
są wszystkie środki komunikacji. W tym 
czasie lepiej nie wybierać się do kra-
jów, gdzie żyją Chińczycy, no chyba, 
że chcemy obejrzeć obchody Chińskiego 
Nowego Roku.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Chiński Nowy Rok w Liverpoolu
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Choć postęp medycyny akade-
mickiej jest ogromny, to jednak pa-
radoksalnie – w bólach kręgosłupa 
leczenie i pomoc jest niewielka. 
Środki przeciwbólowe – to walka 
z wiatrakami i bardzo małe lub żad-
ne efekty za to ogromne działania 
uboczne.

Laser, zastrzyki, blokady, maści 
– to takie samo działanie, jak dmu-
chanie w dziurawą dętkę. Podobnie 
bez sensu.

Wiele ośrodków medycznych 
w Polsce i w świecie stosuje do-
skonałą metodę usuwania bólu 
– CHIROPRAKTYKĘ. Pozwala 
ona – bez leków – likwidować bóle 
kręgosłupa, barku, szyi, rwę kulszo-
wą, drętwienie rąk, nóg.

W ośrodku medycznym NA-
TURMED wykonywane są takie 
zabiegi przez mgr Wojciecha Pa-
pajewskiego – od kilkunastu lat, 
a o jego osiągnięciach świadczą 
podziękowania w księdze wpisów. 
Jeżeli wszystkie badania lekarskie 
wykluczają inne powody bólu, a po-
twierdzają, że przyczyną dolegliwo-
ści jest kręgosłup, to nie ma sensu 
leczenie lekami – zupełnie podob-
nie, jak nie leczy się bolącego zęba 
lekami przeciwbólowymi – lecz za-
biegami u dentysty. A najlepszym 

wyjaśnieniem są wypowiedzi pa-
cjentów:

„Życie osób starszych w choro-
bie jest godne pożałowania! Lekarze 
odmawiają skierowań na badania, 
sanatorium za 2-3 lata, rehabilita-
cja za rok – tylko leki od razu! Im 
więcej, tym lepiej. Za całe życie 
uczciwej pracy i płacenia haraczu 
na ZUS człowiek jest żebrakiem! 
To ukryta EUTANAZJA! Ale Pan 
Papajewski spadł mi z nieba! Mogę 
już samodzielnie wszystko robić, 
nie być zdaną na łaskę rodziny i są-
siadów, już nie boli kręgosłup ani 
kolano!”

Wdzięczna Anna Szumińska l. 74
„Miałam zaburzenia rytmu ser-

ca, szybko się męczyłam, leki nie 
pomagały! Obserwacja w szpita-
lu, stwierdziła prawidłową funkcję 
serca. Przy wypisie lekarz podpo-
wiedział mi leczenie kręgosłupa 
w NATURMEDZIE. Myślałam, że 
sobie robi żarty! Ale spróbowałam. 
Nie uwierzyłabym, gdybym nie do-
świadczyła pomocy właśnie tu! Nie 
ma śladu arytmii, śpię doskonale 
bez leków, zniknęło zupełnie drę-
twienie rąk! Brak mi słów wdzięcz-
ności!”

Agnieszka Paradowska l. 49
„Od ponad 7 lat z bólem barku 

i kręgosłupa „jechałem” tylko na le-

kach. Bałem się operacji jak ognia. 
Ale po lekach dostałem zapaści. 
Rehabilitacja i zwykłe masaże tyl-
ko potęgowały ból. Wylądowałem 
w szpitalu – ale nie wymyślono nic 
specjalnego. O ośrodku NATUR-
MED wiedziałem od dawna, ale nie 
dowierzałem. Dopiero teraz wiem, 
że straciłem parę lat życia i zdro-
wia – przychodząc tu dopiero teraz! 
To niesamowite! Czuje się po prostu 
świetnie!”

(prosił o anonimowość l. 56)
„Pan Papajewski 

doprowadził do cof-
nięcia skoliozy u mo-
jej 14-letniej córki, 
poziom łopatek zu-
pełnie się wyrównał! 
A żadne rehabilitacje, 
masaże ani pływanie 
nie pomogły! Jestem 
zdumiona i bardzo 
wdzięczna”

Anna Mroczek 
z Otwocka

„Po leczeniu krę-
gosłupa lekami wpa-
kowałem się w cu-
krzycę i nadciśnienie! 
To przerażające! Szko-
da, że p. Papajewski 
tak późno mi się tra-
fił! Nie mam żadnego 
bólu, nawet mogę grać 
w tenisa”.

Jerzy Wasik l. 61

„Nareszcie przychodnia, do któ-
rej można się dostać, nie czekając 
miesiącami! To miejsce powinno 
być ogłoszone jako Pogotowie Prze-
ciwbólowe”.

Andrzej Osiecki l. 51

WAŻNE:
Pierwsza konsultacja – aby móc 
ustalić możliwość leczenia i prze-
ciwwskazania – JEST BEZPŁAT-
NA. Należy przynieść badania (na-
wet stare) RTG lub MR (rezonans).

Informacje i zapisy 
od poniedziałku do piątku, 

9.00 – 17.00
Tel. 604 092 007 i 22 662 49 07

Ursus – Gołąbki,
ul. Koronacyjna 15

Ośrodek Medycyny 
Manualnej i Osteopatii

NATURMED

POMOC na ból
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W Warszawie mieszka ich po-
nad 29 tysięcy. Są stałym elementem 
miejskiego ekosystemu. Spełniają 
bardzo ważne zadanie chroniąc nas 
przed gryzoniami. Kto? Koty wolno 
żyjące. Zima to dla tych zwierząt 
ciężki okres. Wspólnie możemy im 
jednak pomóc. Nie zapominajmy 
o prostych gestach.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent Warszawy, po raz kolejny 
zaapelowała do zarządców budyn-
ków, administratorów nieruchomości 
i wszystkich warszawiaków o umoż-

liwienie kotom całorocznego, swo-
bodnego dostępu do pomieszczeń 
piwnicznych. Bytowanie dzikich 
kotów w piwnicach budynków w na-
turalny sposób zapobiega obecności 
i rozmnażaniu się myszy i szczurów.

Zgodnie ze Światową Deklaracją 
Praw Zwierząt wszystkie zwierzęta 
rodzą się równe wobec życia i mają 
te same prawa do egzystencji. Polska 
ustawa „O ochronie zwierząt” naka-
zuje humanitarnie traktować wszyst-
kie zwierzęta.

Szukamy domu dla Kubusia, ko-
chanego psiaka, znalezionego w lesie 
pod Warszawą. Psiak od dłuższego 
czasu koczował w jednym miejscu, 
chodził pod sklep żebrać o jedzenie. 
Poza jedną osobą, nikt nie pochylił 
się nad losem zagłodzonego, bez-
domnego psa, który spał na śniegu. 
Udało się załatwić dla niego dom 
tymczasowy. Kubuś oceniony na ok. 
8-9 lat, drobnej budowy, sięga do 
kolana. Bardzo proludzki, wesoły. 
Nie ma w nim cienia agresji. Żyje 
w zgodzie z suczką w domu tymcza-
sowym. Waży 22 kg, odrobaczony, 
zaszczepiony. Nauczony czystości w 
domu, zostaje sam (z suczką), nie 

niszczy, grzecznie śpi na posłaniu. 
Psiak przebywa w Warszawie. Bar-
dzo pilnie szuka domu! 

Kontakt w sprawie adopcji:
Małgosia 664 923 311

14 marca br. odbędzie się II etap 
Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć 
więcej o ubezpieczeniach społecz-
nych”. Wystartują w nim trzyoso-
bowe zespoły uczniów z sześciu 
warszawskich szkół ponadgimnazjal-
nych.

Do stołecznych szkół, które za-
kwalifikowały się do II etapu konkur-
su należą: XVIII LO im. J. Zamoy-
skiego, VII LO im. J. Słowackiego, 
XLVI LO im. Czarnieckiego, XV LO 
im. N. Żmichowskiej, Zespół Szkół 
nr 42 oraz LXIV LO im. I. Wit-
kiewicza. Z całego województwa 
mazowieckiego zakwalifikowały się 
23 szkoły średnie. Najwyższą licz-
bę punktów na I etapie Olimpiady 
uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Sochaczewie.

Olimpijczycy, którzy podeszli 
do testu w I etapie Olimpiady musieli 
odpowiedzieć na 20 pytań z zakresu 
systemu ubezpieczeń społecznych 
w Polsce. Musieli wiedzieć m.in. 
jaka jest wysokość renty rodzinnej, 
świadczenia rehabilitacyjnego czy 

zasiłku pogrzebowego oraz jakie wa-
runki musi spełnić przedsiębiorca, 
żeby opłacać składki od preferencyj-
nej podstawy.

– Pytania były trudniejsze niż rok 
temu, ale po raz pierwszy konkurs 
ma rangę olimpiady, więc to zro-
zumiałe – stwierdziła Małgorzata 
Wojtczuk, nauczycielka z Zespołu 
Szkół nr 42 w stołecznym Ursusie. 
– Bardzo się cieszę i jestem dumna 
z naszych uczniów, że będą repre-
zentować szkołę na kolejnym etapie 
zmagań – dodaje.

Na podstawie wyników z II etapu 
Olimpiady zostanie wyłoniony jeden 
zespół uczniów z całego wojewódz-
twa mazowieckiego. Finał Olimpia-
dy, podczas którego rywalizować 
będzie 16 zespołów – po jednym 
z każdego województwa – odbędzie 
się 26 kwietnia br.

Listy wszystkich szkół zakwali-
fikowanych do II etapu Olimpiady 
ZUS znajdują się na stronie: http://
www.zus.pl/LekcjezZus/Strony.
aspx?id=4&page=1

Pomóżmy kotom 
przetrwać zimę

Kubuś szuka domu

Zbliża się II etap 
Olimpiady ZUS

Wciąż zadziwia mnie dość po-
wszechne myślenie o prawie autorskim – 
a mianowicie głębokie przekonanie wielu 
osób, że to co „zawieszone” w internecie, 
stanowi domenę publiczną, co w konse-
kwencji oznacza, że można z zamiesz-
czonych tam zasobów swobodnie i cał-
kowicie bezkarnie korzystać. A przecież 
na gruncie prawa autorskiego, a także 
cywilnego w ogólności, nic bardziej 
błędnego! Sposób rozpowszechniania 
utworów pozostaje bowiem w zasadzie 
bez wpływu na granice prawnoautorskiej 
ochrony. I tak jak intuicja prawnicza 
w człowieku, sprowadzająca się z re-
guły do poprawnych asocjacji na temat 
tego co wolno, a czego nie, zazwyczaj 
nie zawodzi, w przypadku sieci spro-
wadza użytkowników na niebezpieczne 
manowce.

Własne potrzeby, 
przedruk, cytat

Osoby uprawiające prawnoautorską 
samowolkę najczęściej powołują się 
na dozwolony użytek, w tej instytucji 
doszukując się usprawiedliwienia swo-
jej bezprawnej lub stojącej co najmniej 
na pograniczu prawa działalności. Do-
zwolony użytek to worek dość pojemny, 
dlatego też wymaga szczególnej uwagi. 
Zasada jest prosta i optymistyczna dla 
czyhających na okazję „sieciowych prze-
klejaczy” – w ściśle określonych przy-
padkach wolno korzystać z chronionych 
utworów bez zgody uprawnionego (zgo-
dę tę zastępuje przyzwolenie ustawodaw-
cy wyrażone w konkretnym przepisie), 
co do zasady nie płacąc za to wynagro-
dzenia. Dozwolony użytek chronionych 
utworów dzielimy na dwie kategorie: 
dozwolony użytek prywatny (osobisty) 
oraz dozwolony użytek publiczny. Pierw-
sza z tych kategorii jest często wykorzy-
stywana jako usprawiedliwienie-wytrych 
dla osób korzystających z sieci P2P. Nie-
słusznie wszak! Udostępnianie zasobów 
dysku niemożliwemu do zdefiniowania 
kręgowi osób wykracza poza przyzwo-
lenie ustawodawcy, który pozwolił nam 
dzielić się cudzą chronioną twórczością 
w kręgu rodziny i osób pozostających 
z nami w stosunkach towarzyskich.

Kolejna regulacja z zakresu do-
zwolonego użytku, mająca praktyczne 
znaczenie dla funkcjonowania praw-
noautorskiej ochrony w sieci, to art. 

25 polskiej ustawy (ustawa z 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, dalej jako „PrAut”), statu-
ujący licencję na rzecz mediów, w tym 
internetowych. Zgodnie z tym przyzwo-
leniem ustawodawcy, wolno w celach 
informacyjnych w prasie, radiu, telewi-
zji, a od 1 maja 2004 roku także w in-
ternecie rozpowszechniać: 1. już rozpo-
wszechnione sprawozdania o aktualnych 
wydarzeniach, 2. już rozpowszechnione 
artykuły na aktualne tematy politycz-
ne, gospodarcze lub religijne, chyba że 
zostało zastrzeżone, że ich dalsze roz-
powszechnianie jest zabronione, 3. już 
rozpowszechnione aktualne wypowiedzi 
i fotografie reporterskie, 4. krótkie wy-
ciągi ze sprawozdań i artykułów wska-
zanych powyżej, 5. przeglądy publikacji 
i utworów rozpowszechnionych, 6. krót-
kie streszczenia rozpowszechnionych 
utworów. Podkreślić należy, że korzy-
stanie z utworów opisanych w pkt 2 
i 3 pociąga za sobą obowiązek zapłaty 
wynagrodzenia. Już ta pobieżna anali-
za art. 25 PrAut wskazuje, że prawna 
regulacja ma się nijak do sieciowej rze-
czywistości. W tej bowiem aż roi się 
od przeklejanych z mediów informacji, 
artykułów, zdjęć reporterskich i innych 
(np. stricte archiwalnych), ale czy ktoś 
kiedyś komuś za to zapłacił? Nie są-
dzę… Faktem jest, że wydawcy prasowi 
zamierzają wziąć za przysłowiowy łeb 
proceder naruszania ich praw autorskich. 
W pierwszej kolejności ma to dotyczyć 
firm monitorujących media, z których 
zdecydowana większość ma sobie za nic 
ochronę praw autorskich, bez skrępowa-
nia prowadząc niejednokrotnie na dużą 
skalę proceder zarobkowania na cudzych 
zasobach, nie pytając przy tym upraw-
nionego o zgodę ani tym bardziej nie 
płacąc za to złotówki. W drugiej kolej-
ności może zabiorą się za niezależne 
serwisy internetowe, które w większości 
również nie przestrzegają obowiązują-
cych przepisów.

Na koniec warto jeszcze kilka słów 
poświęcić prawu cytatu. W tym zakre-
sie w sieciowej rzeczywistości również 
dochodzi do poważnych nieporozumień. 
Art. 29 PrAut, regulujący tzw. prawo cy-
tatu, zezwala na korzystanie z fragmen-
tów cudzych utworów bądź drobnych 
utworów w całości w sytuacji, gdy łącz-

nie spełnimy następujące warunki: 1. ko-
rzystamy z cudzej twórczości, tworząc 
własny utwór, 2. czerpanie to dokonywa-
ne jest w zakresie uzasadnionym celami 
cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, 
analiza krytyczna lub naukowa, naucza-
nie lub prawami gatunku twórczości. 
Oznacza to, że przeklejanie w sieci czy 
poza nią nawet fragmentów chronionych 
utworów w taki sposób, że nie mieści 
się to w ramach procesu twórczego ko-
rzystającego, nie zasługuje na ochronę 
i stanowi naruszenie praw autorskich.

Jaka sankcja?
Na koniec warto jeszcze przyjrzeć się 

z jakimi konsekwencjami powinni liczyć 
się „internetowi przeklejacze”. Sankcje, 
przewidziane w polskiej ustawie, są dość 
brutalne. W razie naruszenia autorskich 
dóbr osobistych (np. nie zamieszczenie 
pod tekstem czy zdjęciem imienia i na-
zwiska twórcy, dokonanie zmian w utwo-
rze) trzeba liczyć się z koniecznością 
zaprzestania naruszenia, usunięcia jego 
skutków (np. poprzez złożenie w me-
diach określonego oświadczenia) czy 
wreszcie – w razie zawinionego naru-
szenia – zapłacenia na rzecz uprawnio-
nego odpowiedniego zadośćuczynienia. 
Niezależnie od tych roszczeń, w razie 
naruszenia autorskich praw majątkowych 
można domagać się całego wachlarza 
roszczeń: 1. zaniechania naruszania, 
2. usunięcia jego skutków, 3. naprawie-
nia wyrządzonej szkody bądź na zasa-
dach ogólnych (poprzez wykazanie po-
niesionej szkody) bądź poprzez zapłatę 
dwukrotności stosownego wynagrodze-
nia, 4. wydania uzyskanych korzyści, 
5. zamieszczenia jednokrotnego albo 
wielokrotnego oświadczenia w prasie lub 
podania części albo całości orzeczenia 
sądu do publicznej wiadomości.

I ostatnia uwaga – poza opisaną po-
wyżej odpowiedzialnością cywilną na-
ruszanie praw autorskich w sieci czy 
poza nią rodzi również możliwość pocią-
gnięcia naruszyciela do odpowiedzialno-
ści karnej z karą pozbawienia wolności 
do lat trzech włącznie.

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria PATRIMONIUM
www.patrimonium.com.pl

Nasz prawnik radzi

Ochrona utworów w internecie (2) Informuje

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

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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-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

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola
m.st.Warszawy

www.bpwola.waw.pl

w lutym:
•  13 lutego (poniedziałek) godz. 17.30 – 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 14 ul. Młynarska 35 – „Azyl 
Cmoktana” – kreatywne spotkania 
zwolenników literackich działań, gier 
planszowych, rozmów na wszelkie 
tematy i dobrej zabawy…

•  15 lutego (środa) godz. 17.00 – Bi-
blioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25 
ul. Żytnia 64 – „Zima za oknem śnież-
ne pejzaże oczami dzieci” – warsztaty 
plastyczne z cyklu „Mały van Gogh” 
– dla dzieci w wieku 6-12 lat

•  17 lutego (piątek) godz. 17.00 – Bi-
blioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 
ul. Twarda 64 – „Karnawałowe prze-
kąski” – warsztaty kulinarne z cyklu 
„Kącik Smakosza dla najmłodszych” 
– dla dzieci w wieku 5-10 lat

•  17 lutego (piątek) godz. 17.00 – 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 25 ul. Żytnia 64 – „Zima na ulicy 
Czereśniowej” – tworzymy zimowe 
opowiadania – dla dzieci w wieku 
6-12 lat

•  21 lutego (wtorek) godz. 14.00 – Bi-
blioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
46 ul. Chłodna 11 – „Pływał sobie 
Nilem…” – warsztaty literacko-pla-
styczne dla dzieci w wieku 6-13 lat

•  22 lutego (środa) godz. 17.30 – Bi-
blioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 
al. Solidarności 90 – „Wieża Rosz-
punki” – zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci w wieku 5-15 lat

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

•  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 w wymiarze 
godzinowym osoby do opieki 
nad osobami starszymi w ich miejscu 
zamieszkania na terenie dzielnicy 
Bemowo. Tel. 22 835 33 88, 
604 761 189

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

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

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

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

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

Poziomo: 1) uściski; 7) blat szkolnej ławki; 9) mały nóż chirurgiczny; 
10) można go bić bezkarnie; 12) panowanie; 14) taka może być rzepa; 
16) melancholik; 19) tupot; 21) np. nicią lub tajemnicą; 22) grecki rozbójnik; 
23) zanik początkowej części wyrazu.

Pionowo: 1) szczelina; 2) miasto w Rosji; 3) najwybitniejszy mówca; 4) ode-
zwa; 5) Ewelina – polska piosenkarka; 6) ważna w biustonoszu; 11) cecha 
orientu; 13) kruszenie; 15) hycel; 17) talerzyk na frytki; 18) miejsce gry 
aktorów; 20) jednostka masy.

Horoskop
od 11 do 25 lutego 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Nowe możliwości: osią-
gniesz zadowolenie na polu 
zawodowym. O zawrót gło-

wy przyprawi Cię sfera uczuciowa, tu-
taj także będzie się działo. Korzystaj 
z szans, jakie los przed Tobą stawia, ale 
bądź ostrożny i nie podejmuj pochop-
nych decyzji. Jeśli chodzi o zdrowie 
to pozostanie ono w normie, ale nie 
przemęczaj się za bardzo i relaksuj 
kiedy masz na to czas.

RYBY (19 II – 20 III)
Nie siedź zamknięty w czte-
rech ścianach, lecz wyjdź 
naprzeciw miłości. Szukaj 

dogodnych rozwiązań tam, gdzie warto 
się za nimi rozglądać. Nie trać czasu 
na zbędne działania, jeśli z góry wiado-
mo, że nie przyniosą nic dobrego. Być 
może pojawi się szansa zarobienia do-
datkowych pieniędzy, miej oczy otwar-
te, lecz wszelkie propozycje przyjmuj 
z rozwagą.

BARAN (19 II – 20 IV)
Stały optymizm powinien 
stać się Twoim nieodłącz-
nym towarzyszem. Szkoda, 

że na razie tak nie jest, bo zdecydowa-
nie łatwiej by Ci się żyło i funkcjono-
wało. Będąc pozytywnie nastawionym 
do życia odnajdziesz w nim więcej do-
brych stron, a może i miłość, której tak 
pragniesz. Bądź gotów na nowe wyzwa-
nia i spełniaj swoje marzenia.

BYK (21 IV – 21 V)
Trochę trudności, ale jeśli 
tego zapragniesz, szybko 
powrócisz do równowagi. 

Pojawi się zmęczenie fizyczne, dlatego 
odpoczywaj tak często, jak możesz so-
bie na to pozwolić. W pracy bądź czuj-
ny, ktoś może chcieć Cię zdenerwować, 
nie działaj pod wpływem chwili, nie 
wszczynaj awantur, bo potem wszystko 
obraca się przeciwko Tobie. Zachowaj 
spokój.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Pozwól innym korzystać 
ze swoich doświadczeń. Pew-
ne rzeczy jednak pozostaw 

tylko dla siebie. Nie lękaj się podej-
mować nowych wyzwań, bo doskonale 
sobie z nimi poradzisz, wzbogacając 
siebie i zapewniając sobie rozwój. 
Choć w miłości i na wojnie wszyst-
kie chwyty dozwolone, zawsze działaj 
zgodnie ze swoim sumieniem.

RAK (22 VI – 22 VII)
Odkrywaj nowe drogi i ko-
lejne tajemnice życia, wzbo-
gacisz dzięki temu swoje 

wnętrze. Pamiętaj, że jedna sprawa 
ma zawsze wiele różnych stron, warto 
zasięgnąć opinii innych osób, by spoj-
rzeć na wszystko z innej perspektywy. 
Zawodowo znacznie się rozwiniesz, 
jeśli dasz sobie szansę zdobywania no-
wych umiejętności. Zdrowie w normie.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Czasem warto pozwolić 
wydarzeniom biec ich wła-
snym torem, nie wymusza-

jąc zmian. Pozwól życiu pozytywnie 
Cię zaskoczyć. Nie musisz, ani nawet 
nie powinieneś nad wszystkim trzy-
mać kontroli. Pamiętaj o swojej ro-
dzinie, najbliższych osobach, daj im 
ciepło i wsparcie, którego od Ciebie 
potrzebują. Żeby brać, trzeba także 
dawać.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Bądź wdzięczn za to, co otrzy-
mujesz od życia. Bywa, że 
nie zauważasz małych rze-

czy, a one też mogą cieszyć. Nadchodzi 
właśnie moment kiedy zaczniesz pełniej 
wykorzystywać swoje umiejętności, ta-
lenty. Nie powinnaś pozwolić im się 
marnować. Szczęście przychodzi cza-
sem niespodziewanie i odnajduje się 
tam, gdzie się go nie spodziewamy.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Ktoś zaoferuje Ci pomoc 
w załatwieniu trudnej spra-
wy, więc nie odrzucaj jego 

uprzejmości. Pewnie, że chciałoby się 
samemu, ale przelicz zamiary na moż-
liwości. W pracy znajdziesz zadowole-
nie, a w miłości coś Cię miło zaskoczy 
i znów będziesz miał powody do rado-
ści. Zadbaj o zdrowie, bo musisz mieć 
również siły do działania.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Przed Tobą czas bardzo 
intensywny. Zbieraj siły 
i pokaż na co Cię stać. An-

gażuj się na tyle, na ile jesteś w stanie 
udźwignąć ciężar obowiązków. Nie 
rezygnuj z kontaktów towarzyskich, 
mogą okazać się doskonałym sposo-
bem na relaks i oderwanie od szarej 
niekiedy rzeczywistości. Zrób niezbęd-
ne badania, żeby upewnić się, ze Twoje 
zdrowie w porządku.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Miłość krąży wokół Cie-
bie, pozwól się jej porwać, 
nie wzbraniaj się przez jej 

działaniem. Zastanów się także, czy 
nie potrzebujesz jakiś zmian w sferze 
zawodowej, może warto rozejrzeć się 
za dodatkowym zajęciem przynoszącym 
zyski finansowe. Wiele możesz osiągnąć 
tylko zacznij działać. Uwolnij energię, 
która w Tobie drzemie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Zastanów się, czy minione 
wydarzenia nie odcisnęły 
zbyt dużego śladu na teraź-

niejszości. Z tego względu może za bar-
dzo wracasz do przeszłości, zamiast 
skoncentrować się na tym, co w tej 
chwili się dzieje. Więcej zyskasz od-
rzucając mroki przeszłości. W pracy 
miej ograniczone zaufanie do współ-
pracowników. Zdrowie – bez większych 
problemów. 



Zamek Królewski
zaprasza
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PRACOWNIA DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 

Zamku Królewskiego w Warszawie 
zaprasza na spotkania 

 
 

ZZaammkkoowwee  ssppoottkkaanniiaa  lliitteerraacckkiiee  
 

Comiesięczne spotkania literackie. Każde z nich inspirowane jest zamkowymi zbiorami 
sztuki i składa się z krótkiego wprowadzenia oraz prezentacji tekstów literackich. 

 

W sobotę, 11 lutego 2017 r. o godz. 12.00 
zapraszamy na spotkanie pt. 

 

W oczekiwaniu na wiosnę…  
Bukoliki, idylle, eklogi, sielanki 

 
Prowadzenie: Daniel Artymowski 

Teksty zaprezentują aktorzy: Barbara i Jacek Bursztynowiczowie. 
 

Zajęcia odbędą się w nastrojowym wnętrzu Cafe Zamek 
Bon konsumpcyjny w cenie 10 zł do nabycia w Kawiarni 

  
SSzzkkaattuułłkkaa  kkssiięężżnniicczzkkii,,  sskkaarrbb  kkrróólleewwiicczzaa  ––  ssppoottkkaanniiaa  ddllaa  nnaajjmmłłooddsszzyycchh  

zzaajjęęcciiaa  ddllaa  ddzziieeccii  ww  wwiieekkuu  oodd  33  ddoo  66  llaatt..  
  

Zamek Królewski kryje wiele tajemnic, zagadek i niespodzianek.                     
Gdzie mieszkała księżniczka? Gdzie król jadał obiad? Jak można namalować 

taaaki duży obraz? 
 

W sobotę, 11 lutego 2017 r.  o godz. 11.00 lub 12.00 (dwie grupy) 
zapraszamy na spotkanie pt.: 

 
Wymarzony bal Króla Jegomości 

Prowadzenie: dr Katarzyna Buczek, Maria Reif i Agnieszka Wardak 
Dzieci wchodzą bezpłatnie na podstawie zaproszeń, 

które są do odebrania od poniedziałku 6 lutego 2017 r.  
od godz. 10.00 w Punkcie Informacji Zamkowej 

Dorośli wykupują bilet w cenie 10 zł. 
Zbiórka w Sieni Głównej Zamku. 

UWAGA! 
Zapraszamy dzieci maksymalnie z 1 opiekunem. 

Liczba miejsc ograniczona 

  

Informacje o imprezach: tel. (22) 35 55 170 
(Punkt Informacji Zamkowej) 

Pracownia Działań Muzealnych  
Zamku Królewskiego w Warszawie 
 

Zima w Mieście 2017 
zajęcia dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych 
 

II Rzeczpospolita 
jej blaski, cienie… 

i jej Zamek 
 

13-17 lutego 2017 
godz. 10.00-13.00 

zbiórka pałac Pod Blachą 
 

Zamek był w Polsce międzywojennej czymś więcej, niż tylko szacownym zabytkiem.                 
Był on przede wszystkim siedzibą Głowy Państwa, a od 1926 r. kiedy prezydent tu 
zamieszkał, miejscem najważniejszych ceremonii państwowych. Choć nie tu rozstrzygały 
się losy II Rzeczypospolitej to jednak w Zamku jak w zwierciadle odbijały się 
najważniejsze wydarzenia tej epoki. 
Zajęcia proponowane przez Pracownię mają za zadanie przybliżyć uczestnikom niezwykle 
interesujący świat Polski międzywojennej z jej wzlotami i upadkami. Każde zajęcia będą 
składać się z dwóch części: wykładu oraz krótkiego omówienia ciekawego aspektu kultury 
międzywojennej. 
 

Program zajęć: 
1. Dlaczego Marszałek nie mieszkał na Zamku? Józef Piłsudski i jego czasy. 
Na pograniczu geniuszu i szaleństwa – świat Witkacego. 
2. Instytut Propagandy Państwowo-twórczej. Zamek Pana Prezydenta. 
Muzyka nie tylko spod Tatr – Szymanowski. 
3. Kiedy literatura mieszkała na Zamku. Żeromski i Przybyszewski. 
Niepokorny Pan Ksawery – Dunikowski. 
4. Goście, goście! Wielcy goście Zamku a polityka zagraniczna II RP. 
Proszę o uśmiech - fotografia międzywojenna. 
5. Na Zamku pachnie ozonem… Nowinki techniczne II RP. 
Tajemnice X muzy – film międzywojenny. 

 

Informacje i zapisy: 
pdm@zamek-krolewski.pl,                                               tel. 22 3555 291 
fundacjaart.reif@gmail.com,                       www.fundacjaartfreeart.pl 

Wstęp wolny!!! 

Na Woli został zrealizowany ko-
lejny projekt z budżetu partycypa-
cyjnego. Obok zabytkowej Kolonii 
Wawelberga przy ul. Górczewskiej 
powstał Różany Skwer Pysznych 
Pączków. Dzielnica na ten cel prze-
znaczyła blisko 176 tys. zł.

Różany Skwer Pysznych Pączków 
powstał w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabytkowej Kolonii Wawelberga 
i słynnego zakładu cukierniczego 
„Zagoździński”, który funkcjonuje 
od 1925 roku. Pączki produkowane 
w tej cukierni od lat uznawane są 
przez wielu mieszkańców Warszawy 
za najlepsze w mieście. Miłośnikiem 
pączków Zagoździńskiego był sam 
Marszałek Józef Piłsudski. To miej-
sce, ze względu na swój unikalny 
charakter jest również często odwie-

dzane przez turystów. – Teraz teren 
znajdujący się przed Kolonią Wawel-
berga od strony ul. Górczewskiej zy-
skał zupełnie nowy wygląd. Na środ-
ku skweru powstał okrągły placyk 
wyłożony bazaltową kostką brukową. 
Na placyku stanęła ławka, na której 
można delektować się wspaniałymi 
pączkami – mówi Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Na placyku znalazła się też latar-
nia z nazwą skweru. Środek skweru 
wysadzony jest różami, symbolizu-
jącymi nadzienie pączka. W ramach 
rewitalizacji skweru wymieniono 
okoliczne chodniki i uporządkowa-
no zieleń wokół placu. Pojawiła się 
również „Ławeczka Uroczej Babci”. 
Zasadzono także żywopłoty i inne 
krzewy. 

Różany Skwer 
Pysznych Pączków

Na Bemowie

Słuszna 
zmiana

Zgodnie z przyjętą w kwietniu 
ub. roku ustawą o dekomunizacji 
w przestrzeni publicznej Rada War-
szawy planuje zmienić nazwy trzech 
bemowskich ulic. Wychodząc na-
przeciw temu, rada Bemowa na gru-
dniowej sesji, rozszerzając porządek 
obrad, podjęła uchwałę w sprawie 
wystąpienia do Rady Warszawy 
o zmianę nazwy pierwszej z nich. 
Chodzi o ulicę noszącą imię Michała 
Sobczaka, który był działaczem Ko-
munistycznej Partii Polski.

Aby uchronić osoby zamieszku-
jące tę ulicę, m.in. od kłopotliwej 
wymiany dokumentów, aktualizacji 
danych w wielu instytucjach i jed-
nocześnie spełnić wymogi ustawy 
dekomunizacyjnej, mieszkańcy Bo-
ernerowa sami wyszukali w Muzeum 
Katyńskim innego patrona, bardziej 
zasłużonego i godnego upamiętnie-
nia, o tym samym imieniu i nazwi-
sku.

Zaproponowany przez nich Mi-
chał Sobczak (1898 –1940) w czasie 
I wojny światowej był żołnierzem 
Legionów Polskich, a w wojnie 
obronnej1939 roku podporucznikiem 
rezerwy, który służył najprawdopo-
dobniej w 23 pułku piechoty. Prze-
trzymywany wraz z kilkoma tysiąca-
mi innych polskich jeńców w obozie 
w Ostaszkowie został zamordowany 
w 1940 roku w Twerze na teryto-
rium ZSRR (to część tzw. zbrodni 
katyńskiej).

Dwie komisje rady Bemowa: 
kultury, sportu i promocji oraz bez-
pieczeństwa i spraw obywatelskich 
rekomendowały zmianę nazwy ulicy 
z Michała Sobczaka (działacza KPP) 
na Michała Sobczaka (żołnierza Le-
gionów Polskich i Wojska Polskie-
go).

Podejmując uchwałę w tej spra-
wie rada wyznaczyła jako swego 
przedstawiciela wiceprzewodniczącą 
Ewę Przychodzień-Schmidt, upraw-
nionego do jej reprezentowania 
w pracach na tym projektem.

(PON)

Na Woli

Punkt
informacyjny

30 stycznia udostępniony został 
mieszkańcom Woli punkt informa-
cyjny o budowie metra przy pla-
cu budowy stacji Płocka. Pawilon 
znajduje się pomiędzy ul. Ludwiki 
a Wolską, jest czynny w godzinach 
11–19 i ma charakter czasowy – 
do momentu otwarcia stałego punktu 
informacyjnego. Na miejscu można 
zapytać o sprawy związane z techno-
logią budowy, organizacją ruchu czy 
monitoringiem budynków.


