
Wola będzie miała nowy mural. 
Ścianę przedwojennego budynku przy 
ul. Płockiej 41 od strony ul. Górczew-
skiej przyozdobi oryginalna grafika, 
symbolicznie ukazująca ludność cywil-
ną w Powstaniu Warszawskim. Praca 
wygrała w konkursie na projekt i wy-
konanie muralu o tematyce „Pamięć 
o cywilnej ludności powstańczej War-
szawy” organizowanym przez Wolskie 
Centrum Kultury i urząd Woli.

Pierwszą nagrodę jury – złożone 
z grafików, historyków i varsaviani-
stów – przyznało pracy autorstwa mło-
dego malarza i fotografika Damiana 
Kwiatkowskiego. Artysta otrzyma na-
grodę pieniężną oraz środki finansowe 
na wykonanie muralu, który powstanie 
w tym roku.

Projekt w wyjątkowy sposób opisu-
je życie miasta w czasie wojny. Poprzez 
oddanie historycznego detalu, niezwy-
kłą, magnetyczną kolorystykę i szka-
tułkową formę – w sylwetkę powstańca 
wkomponowane zostały sceny z życia 
codziennego mieszkańców powstań-
czej Warszawy. 
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Nowy mural na Górczewskiej

b    Pieszy bezpieczny na przejściu   b    Miasto śmiechu    b    Pies warszawiak    b    Odzyskać pieniądze    b

• Połowa obecnej kadencji samo-
rządowej już za nami. Jakie główne 
zadania wyznaczył Pan sobie, obej-
mując stanowiska burmistrza Woli?

– Priorytetem była dla mnie edu-
kacja. Placówki oświatowe wymaga-
ły pilnych remontów i modernizacji. 
Nieprzypadkowo największym przed-
sięwzięciem inwestycyjnym w ostat-
nich latach była modernizacja aż 23 
przedszkolnych placów zabaw, gdzie 
pojawiły się nowe urządzenia do zaba-
wy, zieleń oraz bezpieczna, kolorowa 
nawierzchnia. Na ten cel przeznaczyli-
śmy 10 mln zł. Przy wielu placówkach 
pojawiły się nowoczesne boiska spor-
towe, z których korzystają nie tylko 
uczniowie, ale również mieszkańcy. 
Na modernizację obiektów oświato-
wych i boisk sportowych wydaliśmy 
już ponad 11 mln zł.

Musimy budować również nowe 
placówki, gdyż Wola bardzo dynamicz-
nie się rozwija. Potrzebne są nowe 
szkoły, przedszkola i żłobki. Na Odola-
nach kończymy budowę nowego przed-
szkola przy ul. Boguszewskiej dla 220 
dzieci. Planujemy również rozbudowę 
Przedszkola nr 74 znajdującego się 
przy ul. Wolskiej 79. Dzięki tej inwe-
stycji będzie można utworzyć ok. 200 

nowych miejsc dla przedszkolaków. 
Realizacja inwestycji planowana jest 
na lata 2017-2018, a dzielnica na ten 
cel chce przeznaczyć 8 mln zł (w 2017 
r. – 2 mln zł). Rozpoczynamy także 
budowę szkoły podstawowej w rejonie 
ul. Jana Kazimierza na Odolanach. In-
westycja pochłonie ok. 35 mln zł. Z ko-
lei blisko 3 mln zł zostanie przeznaczo-
nych na budowę żłobka przy ul. Ciołka 
26a. Obiekt będzie składał się z pięciu 
oddziałów, do których uczęszczać bę-
dzie 150 maluchów.

Jednak edukacja to nie tylko inwe-
stycje. Chciałbym, żeby nasze placówki 
oświatowe były przyjazne zarówno dla 
dzieci jak i dla rodziców. Dlatego reali-
zujemy wiele projektów, które wyróż-
niają nasze szkoły i przedszkola. Nasi 
pierwszoklasiści otrzymali bezpłatne 
wyprawki w postaci najbardziej po-
trzebnych przyborów szkolnych. Ofe-
rujemy również bezpłatne drugie śnia-
dania, w przedszkolach prowadzimy 
zajęcia z dietetykiem i w nowoczesny 
sposób uczymy języka angielskiego. 
Najnowszym naszym pomysłem jest 
specjalny pakiet edukacyjny dla „ze-
rówkowiczów”. Oferujemy dodatkowe 
zajęcia z języka angielskiego, infor-
matyki lub robotyki, wyjścia do kina, 

teatru lub muzeum, a także wyprawkę 
składająca się z materiałów plastycz-
nych i artykułów papierniczych.

• Na które dziedziny życia i funk-
cjonowania dzielnicy zwraca Pan 
największą uwagę?

– Bezsprzecznie najważniejsza jest 
edukacja. Dzieci muszą mieć komfort 
nauki i zabawy, a rodzice pewność, 
że ich pociechy są w dobrych rękach. 
Oczywiście nie możemy zapominać 
o inwestycjach w infrastrukturę. Pod 
koniec ubiegłego roku rozpoczęła się 
rozbudowa II linii metra. To ogromna 
szansa dla Woli i niebywałe udogodnie-
nie dla mieszkańców.

Chciałbym jednak podkreślić, że 
coraz większe znaczenie będą mia-
ły małe, lokalne projekty, dotyczące 
poszczególnych osiedli i podwórek. 
Mieszkańcy coraz większą uwagę 
przywiązują do swojego najbliższego 
otoczenia. Widać to chociażby po pro-
jektach zgłaszanych w ramach budżetu 
partycypacyjnego oraz różnego rodzaju 
dyskusjach, m.in. na portalach społecz-
nościowych. Chcemy wyjść naprzeciw 
tym oczekiwaniom. Z tego względu już 
w tym roku planujemy przeprowadzić 

Najważniejsza jest edukacja
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM STRZAŁKOWSKIM

BURMISTRZEM DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Na marcowej sesji rada Woli, zgod-
nie z rozszerzonym porządkiem obrad, 
jednogłośnie przyjęła zaproponowane 
przez PO stanowisko w sprawie wspar-
cia Szpitala Wolskiego. Rada pozy-
tywnie ocenia dotychczasowe wsparcie 
miasta dla placówki, która jest jedynym 
szpitalem ratunkowym dla Woli i Be-
mowa.

Tylko w ostatnich latach udało się 
przebudować i zmodernizować po-
mieszczenia na potrzeby oddziału łóż-
kowego o charakterze zachowawczo-
-geriatrycznym oraz zbudować nowy 
pawilon dla oddziału kardiologicznego 
i pracowni diagnostyczno-endoskopo-
wej. Wykorzystanie łóżek w szpitalu 
wynosi około 96-98 proc. rocznie, a pa-
cjentów przybywa wraz z dynamicznym 
rozwojem dzielnicy. W celu sprosta-
nia potrzebom podnoszenia standardu 
opieki zdrowotnej mieszkańców Woli 
w ponad 100-letnich pawilonach, które 
stanowią bazę szpitala, rada dzielnicy 
stoi na stanowisku potrzeby kontynu-

owania dalszych modernizacji i wyraża 
poparcie dla starań Szpitala Wolskiego 
o budowę nowego obiektu szpitalnego 
o charakterze tzw. platformy gorącej. 
Nowy obiekt przejąłby funkcję cen-
tralnego budynku Szpitala Wolskiego, 
którego zadaniem będzie konsolidacja 
funkcji diagnostyczno-zabiegowych 
w szpitalnym oddziale ratunkowym. 
Koszt inwestycji został oszacowany 
na 58,5 mln zł i jest możliwy do zreali-
zowania w 3-letniej perspektywie.

Budowa obiektu „centralnego” 
stworzy nowe możliwości rozwojowe 
dla szpitala, pozwalając na znaczną 
poprawę warunków funkcjonowania 
oddziałów, a także umożliwi utworze-
nie nowego oddziału onkologii i chi-
rurgii onkologicznej z chemioterapią 
oraz oddziałem chirurgii jednego dnia. 
Baza szpitala zwiększyłaby się z obec-
nych 350 do 400 łóżek, co zapewniło-
by znacznie lepszą opiekę medyczną 
mieszkańcom Woli.

(PON)

Wsparcie Szpitala 
Wolskiego

ciąg dalszy na str. 3

ciąg dalszy na str. 3



Na marcowej sesji rada Bemo-
wa większością 13 głosów rządzącej 
koalicji, przy 9 wstrzymujących opo-
zycji, przyjęła sprawozdanie zarządu 
z wykonania załącznika budżetowe-
go dzielnicy za 2016 rok.

Planowane na blisko 80 mln zł 
dochody zrealizowane zostały w pra-
wie 70 proc. na kwotę 55 mln zł. 
Większość, bo 52,5 mln zł stano-
wiły dochody bieżące, które wy-
konano w 83,4 proc. Najbardziej 
znaczące wpływy, w wysokości 
prawie 19,7 mln zł, zrealizowane 
w 103,5 proc., uzyskano z opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste.

Znikome były w ubiegłym roku 
dochody majątkowe. Zaplanowane 
na prawie 16,7 mln zł wykonane 
zostały jedynie w 15 proc., na kwo-
tę ok. 2,5 mln zł. Zawiodła sprze-
daż nieruchomości gruntowych, 
z której pozyskano niewiele ponad 
454 tys. zł, czyli 3,4 proc., zamiast 
planowanych blisko 13,3 mln zł. 
Sprzedaż niektórych nieruchomości 
oraz ubiegłoroczne rozliczenia zosta-
ły przesunięte na rok bieżący.

Ubiegłoroczne wydatki dziel-
nicy, planowane ogółem na ponad 
343 mln zł, zrealizowane zosta-
ły na kwotę 330,5 mln zł, czyli 
w 96,3 proc. Większość z nich, 
bo 276,5 mln zł, stanowiły wydat-
ki bieżące, wykonane w 96,6 proc. 
Najwięcej, bo blisko 141 mln zł, wy-
datkowano na oświatę i wychowa-
nie, co oznacza realizację w 99 proc. 
W 99,6 proc. zrealizowano wydatki 
na pomoc społeczną. Wydano na nią 
65 mln zł, w tym 40 mln zł na zre-
alizowane w 100 proc. świadczenie 
500+.

W układzie zadaniowym rów-
nie wysokie wykonanie wydatków 
było w kulturze, na którą prze-
znaczono 10 mln zł, nieco niższe, 
bo w 97,2 proc. w sporcie i re-
kreacji, na które wydano 6,3 mln zł, 
w 96,2 proc. zrealizowano wydatki 

na zarządzanie strukturami samorzą-
dowymi, na co przeznaczono ponad 
30 mln zł, a w 83 proc. w gospodarce 
komunalnej i ochronie środowiska, 
gdzie wydano 4 mln zł.

Najniższą realizację odnotowano 
w infrastrukturze drogowej, gdzie 
z zaplanowanych 5 mln zł wyda-
no zaledwie 1 mln zł. Powodem 
były oszczędności uzyskane m.in. 
na odśnieżaniu dzielnicy podczas 
zeszłorocznej, łagodnej zimy, a tak-
że nieotrzymanie z biura gospodarki 
nieruchomościami prawomocnych 
decyzji orzekających odszkodowania 
za grunty zajęte pod budowę dróg, 
co uniemożliwiło wypłatę odszko-
dowań.

35 inwestycji
Bemowo jest jedną z nielicznych 

stołecznych dzielnic, gdzie począt-
kowego planu wydatków nie tylko 
nie zmniejszono, ale zwiększono go 
z 40,4 mln zł o blisko 16,8 mln zł 
do kwoty 57,2 mln zł, co wraz z nie 
wygasającymi środkami, sięgający-
mi prawie 900 tys. zł, dało kwotę 
ponad 54 mln zł. Do końca 2016 
roku w dzielnicy udało się wykonać 
zadania za 53,2 mln zł, co oznacza 
realizację wydatków w 94,5 proc. 
i wykonanie 35 zaplanowanych in-
westycji.

Jedna z niższych było wykonanie 
zadań z zakresu infrastruktury drogo-
wej, pomimo że wydatki na nią zosta-
ły obniżone – początkowo o połowę, 
a potem o kolejne 20 proc. i osta-
tecznie zaplanowano je na kwotę 
5,3 mln zł. Przedłużające się proce-
dury uzyskania pozwoleń, wypłat od-
szkodowań za grunty, np. przy ul. Ol-
brachta, czy unieważniane przetargi 
sprawiły, że budowę niektórych ulic 
trzeba było przenieść na rok 2017. 
Dotyczy to m.in. ul. Piastów Śląskich 
na terenie Fortu Bema, ul. Waldorffa 
(na odcinku Powązkowska – księcia 
Bolesława), ul. Świętochowskiego, 

ul. Legendy, ul. Moździerzy, ul. Ko-
palnianej, ul. Coopera (do ul. Batalio-
nów Chłopskich), ul. Sosnowieckiej 
i ul. Rodło. Przy ul. Pełczyńskiego, 
gdzie w ubiegłym roku za kwotę 
7 mln zł zakończono budowę bu-
dynków komunalnych, prowadzone 
są jeszcze roboty uzupełniające, po-
nieważ na tę inwestycje zaplanowa-
no zbyt dużo środków i odnotowano 
0,5 mln zł oszczędności.

W zadaniach oświatowych za-
planowane na początku 2016 roku 
wydatki w wysokości 15,6 mln zł 
zwiększono o dodatkowe 20 mln zł. 
Z całkowitej kwoty 35,6 mln zł, 
do końca ubiegłego roku wykonano 
zadania za kwotę 35 mln zł, czyli 
zrealizowano 99,5 proc. wydatków. 
Choć w niektórych zadaniach wyko-
nanie rzeczowe, np. to związane z re-
nowacją boisk przy podstawówce nr 
301 przy ul. Brygadzistów oraz przy 
Gimnazjum nr 81 przy ul. Rozłogi, 
zostało zrealizowane w 100 proc., 
dzięki oszczędnościom wykonanie 
finansowe było mniejsze.

Ze środków, które nie wyga-
sły z upływem ub. roku, tj. kwoty 
346 tys. zł, 96 tys. zł przeznaczono 
na kontynuowanie w 2017 roku prac 
projektowych dotyczących rozbudo-
wy podstawówki nr 350 przy ul. Irzy-
kowskiego, a 250 tys. zł przeznaczo-
ne jest na projekt rozbudowy poradni 
psychologiczno-pedagogicznej przy 
ul. Powstańców Śląskich.

Radni nie mieli zastrzeżeń do spra-
wozdania z wykonania załącznika 
budżetowego Bemowa za 2016 rok, 
zgłoszono jednak do niego uwagi. 
M.in. postulowano wzmocnienia ka-
drowe w wydziale inwestycji, a tak-
że sugerowano lepszą współpracę 
z jednostkami miejskimi. Zwrócono 
także uwagę na nie doszacowanie 
projektów z budżetu partycypacyj-
nego, bowiem często ich realizacja 
przewyższa zakładane koszty.

(PON)

W marcu rada Bemowa zajmo-
wała się sprawą budowy nowego 
gazociągu w rejonie aglomeracji 
warszawskiej na odcinku Rembelsz-
czyzna-Mory-Wola Karczewska, któ-
ry będzie dostarczał gaz dla stolicy 
z terminala w Świnoujściu. Koszt tej 
inwestycji wynosi 404 mln zł. Ga-
zociąg będzie miał 120 km i będzie 
przechodził przez 22 gminy, w tym 4 
warszawskie dzielnice: Bielany, Bia-
łołękę, Ursus i Bemowo.

I etap realizacji to liczący 29 
km odcinek Rembelszczyzna-Mory, 
z czego 1,9 km przebiega przez te-
reny leśne na Bemowie. Zadanie jest 
dopiero na etapie uzyskania decyzji 
środowiskowej, jednak ze wzglę-
du na przebieg gazociągu, budzi 
liczne obawy z powodu zagrożeń, 
jakie niesie dla przyrody. W celu 
omówienia tej kwestii do bemow-
skiego ratusza zaproszono przedsta-
wicieli wykonawcy inwestycji oraz 

Lasów Miejskich. Żadna ze stron 
nie kwestionowała potrzeby zwięk-
szenia dostaw gazu dla aglomera-
cji warszawskiej. Bemowscy radni 
kładli nacisk na ochronę przyrody 
oraz zminimalizowanie negatywnych 
skutków inwestycji, czego efektem 
jest przyjęcie przez radę Bemowa 
stanowiska dotyczącego przebiegu 
projektowanej nitki gazociągu przez 
teren dzielnicy. Rada zwróciła się 
także do prezydent Warszawy, aby 
na etapie uzgadniania decyzji woje-
wody mazowieckiego o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz decyzji o uwarunkowaniach śro-
dowiskowych, wprowadzone zostały 
następujące wymagania w zakresie 
dotyczącym terenu Bemowa do speł-
nienia przez inwestora gazociągu: 
aby przy realizacji odcinka projek-
towanego przebiegu gazociągu przez 
tereny lasu bemowskiego, w tym 
przede wszystkim przez otulinę re-

zerwatu Łosiowe Błota i Kalinowa 
Łąka, zastosować metodę bezwyko-
pową; ograniczyć do minimum wy-
cinkę drzew i krzewów na przebiegu 
gazociągu przy kompostowni Radio-
wo i górze śmietnikowej, aby nie po-
większać uciążliwości zapachowych 
dla okolicznych mieszkańców; doko-
nać rekompensaty za wycinkę drzew 
oraz krzewów w postaci nowych na-
sadzeń drzew i krzewów na terenach 
leśnych objętych inwestycją w ilości 
i parametrach wskazanych przez war-
szawskie Lasy Miejskie; rozważyć 
stworzenie łąk kwietnych w strefach 
kontrolnych nad wybudowanym ga-
zociągiem lub alternatywnie ścieżek 
edukacyjno-przyrodniczych; prze-
widzieć dodatkowe nasadzenia za-
stępcze drzew i krzewów na terenie 
Bemowa, zgodnie ze standardami 
kształtowania zieleni Warszawy, sta-
nowiącymi Załącznik nr 7 do „Pro-
gramu ochrony środowiska dla m.st. 
Warszawy na lata 2017-2020 z per-
spektywą do 2023 r.” w uzgodnieniu 
i przy akceptacji urzędu Bemowa.

Zapraszamy do uczestniczenia 
w niezwykłym wydarzeniu, jakim 
jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. 
Już trzeci rok gości u nas inicjatywa 
ks. Jacka Wiosny Stryczka, prezesa 
stowarzyszenia „Wiosna”.

EDK to przeżywanie Misterium 
Drogi Krzyżowej według zapropo-
nowanych rozważań podczas pieszej, 
nocnej wędrówki, odbywanej w ciszy 
w niewielkich grupkach na dystansie 
ok. 40 km.

Tym razem zapraszamy na dwie 
trasy – dłuższą do Niepokalanowa 
(49 km), oraz krótszą, do Błonia 
(35 km).

Wędrówkę rozpoczniemy 7 kwiet- 
nia 2017 r. o godzinie 21:00 w Parafii 
Bogurodzicy Maryi przy ul. Powstań-
ców Śląskich 67D.

Zapisy oraz szczegółowe infor-
macje na stronie: 

http://www.edk.org.pl/
Zapraszamy!
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Na Bemowie

Wysokie wykonanie budżetu

Dla ochrony przyrody 

Na Bemowie

Ekstremalna
Droga Krzyżowa

Zamawianie ogłoszeń
tel./fax: 22 877-25-66, 22 877-25-67, e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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– Od lat interesuję się Powstaniem 
Warszawskim. Bogactwo wydarzeń, ja-
kie w sobie zawiera, stanowi dla mnie 
doskonały temat malarski. Doszedłem 
jednak do wniosku, że nie należy sku-
piać się jedynie na jego martyrologicz-
nym kontekście. W swoim projekcie 
pokazałem, jak wiele postaw wymogła 
na warszawiakach wojna. Wybrałem 
stylistykę z pogranicza plakatu i komik-
su, która czyni go przystępnym dla mło-
dego widza i pozwala spojrzeć na po-

wstanie z innego punktu widzenia – wy-
jaśnia Damian Kwiatkowski.

Miejsce powstania muralu nie jest 
przypadkowe. – Stojąca na skrzyżowa-
niu z ul. Górczewską kamienica przy ul. 
Płockiej 41 była świadkiem wydarzeń 
pierwszych dni sierpnia 1944 roku. 
To tędy Niemcy prowadzili na egzekucje 
mieszkańców Woli oraz personel i cho-
rych stojącego naprzeciwko kamienicy 
Szpitala Wolskiego – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. W prze-
ciągu kilku dni rozstrzelano ok. 12 ty-
sięcy mieszkańców, m.in. okolicznych 

ulic: Szlenkierów, Staszica, Wawelber-
ga, Działdowskiej, Górczewskiej, Płoc-
kiej, Żytniej. Ta największa masakra 
ludności na Woli została upamiętnio-
na przy ul. Górczewskiej 32, gdzie 
co roku odbywają się uroczystości. – 
Murale zmieniają wizerunek znanych 
nam miejsc komentując ich przestrzeń 
i historię. Na Woli powstało wiele po-
etyckich, awangardowych murali opi-
sujących rzeczywistość społeczną. Tym 
razem zależało nam na twórczym przy-
pomnieniu o ludziach, którzy w naszej 
dzielnicy, 70 lat temu, musieli zmagać 
się z rzeczywistością wojenną – mówi 
Mariusz Budziszewski, zastępca bur-
mistrza Woli.

Autor wykona mural na ścianie 
kamienicy o powierzchni ok. 180 m² 

za pomocą techniki szablonu, która – 
zdaniem artysty – odpowiada formie 
i tematyce projektu. – Ta technika 
jest mi wyjątkowo bliska, doskonale 
nadaje się do tworzenia graficznych 
obrazów na wielkich formatach. Woj-
na nie jest wydarzeniem jednowymia-
rowym, dla wielu młodych wówczas 
ludzi był to czas przygody lub miłości, 
dla innych ciężkiej pracy, lub walki 
na śmierć i życie. Myślę, że każda 
z tych postaw zasługuje na pomnik 
w naszej pamięci – dodaje Damian 
Kwiatkowski.

* * *
Damian Kwiatkowski. Artysta 

zajmuje się m.in. fotografiką i ma-
larstwem, jednak głównym medium, 

które wykorzystuje, jest szablon – 
w ręcznie wyciętych matrycach łączy 
fotograficzny realizm z graficznymi 
efektami. Od kilku lat klimat obra-
zów artysty tworzącego pod pseudo-
nimem Kfiatek, zmierza ku fotogra-
ficznej perfekcji w ukazaniu orga-
nicznych i fakturowych kompozycji. 
Swoje obrazy prezentuje od 2010 roku. 
Brał udział w wielu przedsięwzięciach 
artystycznych w Polsce i za granicą, 
m.in. w kilku edycjach warszawskiej 
imprezy „Szablon jam”, „Upfest Fe-
stiwal” w Bristolu, Zukunftsvisio-
nen w Niemczech; malował wielko-
formatowe prace w Jarocinie, Pozna-
niu, Kaliszu i Görlitz, oraz brał udział 
w wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych.

pilotażowy program rewitalizacji wol-
skich podwórek w rejonie ul. Chłodnej 
i Ogrodowej. Tego typu inwestycje pro-
wadzić będziemy w ścisłej współpracy 
z mieszkańcami.

Niezwykle istotne jest również bu-
dowanie wolskiej tożsamości lokalnej. 
W związku z tym staramy się organi-
zować różnego rodzaju przedsięwzię-
cia, które ten pozytywny patriotyzm 
promują i kultywują. W tym roku go-
ściliśmy tłumy mieszkańców na na-
szych imprezach związanych z historią 
Woli. Organizowany na ul. Chłodnej 
Kercelak to już tradycja. Niezwykle 
widowiskowy był również nasz pik-
nik historyczny „Królewska Wola. 
Tutaj wybierano królów” nawiązujący 
do wolnych elekcji. W ten trend wpi-
sują się również obchody kolejnych 
rocznic Powstania Warszawskiego oraz 
renowacje znajdujących się na Woli 
miejsc pamięci.

W ubiegłym roku świętowaliśmy 
okrągły jubileusz czyli 100-lecie włą-
czenia Woli do Warszawy. W ramach 
obchodów organizowaliśmy liczne 
wydarzenia, a ich zwieńczeniem było 
wydanie „Spacerownika po Woli” 
zawierającego 20 tras, w tym szla-
ki rowerowe. Tego typu publikacje, 
to również doskonała okazja do budo-
wania lokalnej tożsamości i lokalnego 
patriotyzmu.

Kolejnym ważnym dla mnie ele-
mentem jest kontakt z mieszkańcami. 
Urząd musi być otwarty na pomysły 
i inicjatywy. Zależy mi również na ła-
twym i szybkim kontakcie z mieszkań-
cami. Aby osiągnąć ten cel znacznie 
poszerzyliśmy naszą obecność na por-
talach społecznościowych. Mamy już 
swoje profile na Facebooku, Twitterze 
oraz Instagramie, które na bieżąco ak-
tualizujemy i poprzez które mieszkań-
cy szybko mogą uzyskać potrzebne 
informacje.

• Jakie problemy Woli stanowi-
ły dotychczas dla Pana największe 
wyzwanie? Czy udało się znaleźć dla 
nich rozwiązanie?

– Bezsprzecznie największym wy-
zwanie jest budowa metra na Woli. 
W tej kwestii bardzo ważne jest infor-
mowanie mieszkańców o wszystkich 
utrudnieniach oraz samej budowie. 
Za nami już dwa spotkania informacyj-
ne, kolejne będzie dotyczyło budowy 
stacji Płocka.

Obecnie prace przebiegają zgod-
nie z harmonogramem. Mam nadzieję, 
że tak pozostanie do końca. Niemniej 

jednak musimy trzymać rękę na pulsie 
i błyskawicznie reagować na postulaty 
mieszkańców. Tak było choćby przy 
wprowadzaniu tymczasowej organi-
zacji ruchu związanej z zamknięciem 
ul. Górczewskiej. W związku z suge-
stiami mieszkańców i twardym stano-
wiskiem dzielnicy wykonawca wpro-
wadził wiele korekt do pierwotnego 
projektu. Uruchomiliśmy również spe-
cjalny adres mailowy: metro2.wola@
um.warszawa.pl, na który można nad-
syłać pytania związane z budową.

• Co myśli Pan o budżecie par-
tycypacyjnym i efektach jego reali-
zacji?

– Budżet partycypacyjny to cie-
sząca się dużą popularnością i mobili-
zująca forma konsultacji społecznych, 
która pozwala mieszkańcom decydo-
wać o tym, jak zmieniać się będzie ich 
bezpośrednie otoczenie. Warto zazna-
czyć, że w odróżnieniu od pozostałych 
typów konsultacji społecznych decyzje 
podjęte przez mieszkańców w ramach 
tego procesu są dla jednostki samorzą-
du terytorialnego wiążące.

Budżet partycypacyjny to rodzaj 
umowy społecznej, którą zawieramy 
z mieszkańcami. To również doskona-
łe narzędzie pozwalające określić, jak 
według mieszkańców powinno zmie-
niać się miasto. Cztery edycje budżetu 
partycypacyjnego pokazują jasno, że 
mieszkańcy chcą rewitalizować skwe-
ry i podwórka, oczekują więcej ziele-
ni, ławek oraz ścieżek rowerowych. 
Uważam, że budżet partycypacyjny jest 
doskonałym źródłem informacji o tym, 
co jest potrzebne na terenie dzielnicy. 
Chętnie korzystamy z tych danych pla-
nując kolejne działania.

• Czy uważa Pan, że mieszkańcy 
dzielnicy dojrzeli już do samorzą-
dowej demokracji? Czy duże było 
zainteresowanie spotkaniami kon-
sultacyjnymi, dotyczącymi tworzenia 
projektów do budżetu partycypacyj-
nego?

– Aktywność i dojrzałość społeczna 
mieszkańców wzrasta z każdym ro-
kiem. Potwierdzeniem tego jest coraz 
większa liczba składanych projektów 
do budżetu partycypacyjnego i wnio-
sków o realizację zadań publicznych 
w ramach inicjatywy lokalnej. W bie-
żącej edycji budżetu partycypacyjnego 
zaobserwowaliśmy jeszcze większe 
zainteresowanie tym procesem. Otrzy-
maliśmy wiele zapytań telefonicznych 
i mailowych, a także, co mnie bardzo 
cieszy, wielu mieszkańców poświęciło 
swój cenny prywatny czas przychodząc 
osobiście do urzędu dzielnicy w celu 

przedstawienia i omówienia swoich 
pomysłów oraz zasięgnięcia szczegó-
łowych informacji o zasadach obowią-
zujących w czwartej edycji budżetu.

• Który z projektów zrealizowa-
nych w ramach budżetu partycypa-
cyjnego, podobał się Panu najbar-
dziej?

– W ramach budżetu partycypacyj-
nego na Woli zrealizowanych zostało 
wiele ciekawych projektów. Wśród 
projektów miękkich dominowały 
projekty polegające na zwiększeniu 
aktywności ruchowej mieszkańców, 
natomiast projekty twarde dotyczy-
ły w większości zagospodarowania 
najbliższego otoczenia: budowania 
bądź modernizacji placów zabaw, si-
łowni plenerowych, montażu 
oświetlenia zewnętrznego, 
rewitalizacji podwórek 
i skwerów oraz uspraw-
nień komunikacyjnych. 
Moim zdaniem na uwa-
gę zasługuje projekt 
„Różany Skwer Pysz-
nych Pączków”, dzięki 
któremu zrewitalizo-
wany i pięknie zago-
spodarowany został 
teren przed budynka-
mi Kolonii Wawel-
berga.

• Czy, Pana zda-
niem, regulamin, 
dotyczący kryte-
riów decydują-
cych o zwycięstwie 
w przetargu dla 
wykonawców wybra-
nych projektów, jest właściwy? Czy 
coś by Pan w nim zmienił ?

– Nie ma odrębnego regulaminu za-
wierającego kryteria decydujące o zwy-
cięstwie w przetargu dla wykonawców 
wygranych projektów w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego. Projekty reali-
zowane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa zamówień publicz-
nych oraz w ramach otwartych konkur-
sów ofert na takich samych zasadach 
jak realizowane są pozostałe zadania 
własne dzielnic.

• W ostatnich latach zrealizowa-
no w Warszawie wiele projektów 
za środki pozyskane z funduszy eu-
ropejskich. Czy Zespół Funduszy 
Europejskich w dzielnicy Wola może 
się pochwalić sukcesami w tym za-
kresie? Jakie projekty udało się zre-
alizować w podległej Panu dzielnicy?

– Warszawa jest liderem wśród 
polskich samorządów w pozyskiwaniu 
funduszy z Unii Europejskiej. Na suk-

ces miasta składają się też działania 
dzielnic, w tym oczywiście Woli. Ka-
pitał ludzki to najcenniejszy kapitał, 
od którego zależą szanse dalszego roz-
woju. Położenie nacisku na edukację, 
szkolenia oraz promocję aktywnej poli-
tyki społecznej to klucze do zwalczenia 
bezrobocia, wykluczenia społecznego 
oraz wyrównywania szans edukacyj-
nych. Realizacja tych przedsięwzięć 
była możliwa dzięki dofinansowaniu 
projektów w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W poprzedniej perspektywie fi-
nansowej Zespół Fun-

duszy Europejskich 
zrealizował 7 pro-
jektów w ra-
mach Programu 
Operacyjnego 
Kapitał Ludz-
ki na kwotę 
ok. 4 mln zł. Aż 

5 z nich 

skierowanych było dla uczniów wol-
skich szkół na wszystkich poziomach. 
Dwa dotyczyły aktywizacji społecz-
nej i zawodowej, a dzięki działaniom 
w projektach osoby objęte wsparciem 
otrzymały szansę na podniesienie 
swoich kwalifikacji zawodowych, 
które zwiększyły szanse na podjęcie 
zatrudnienia. Dzielnica uczestniczyła 
również w 2 projektach partnerskich 
i jednym międzydzielnicowym skiero-
wanym do nauczycieli.

Dodatkowo Wola otrzymała dofi-
nansowanie na 3 projekty edukacyjno-
-ekologiczne z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Obecnie Urząd Dzielnicy Wola m. 
st. Warszawy uczestniczy w dwóch 
projektach partnerskich skierowanych 
do uczniów wolskich techników (pro-
jekty złożone) i przygotowywany jest 
wniosek o dofinansowanie na kwiet-
niowy konkurs edukacji przedszkolnej.

• Co chciałby Pan jeszcze zmienić 
na Woli w czasie tej kadencji?

– W tym roku wydamy na inwesty-
cje rekordową kwotę 58 mln zł. Dzięki 
niej będziemy realizować ponad 50 
zadań inwestycyjnych. Największym 
przedsięwzięciem będzie rozpoczę-
cie budowy nowej siedziby Wolskie-
go Centrum Kultury, która powstanie 
na obrzeżach parku Szymańskiego przy 
ul. Elekcyjnej. Budynek będzie w pełni 
ekologiczny i otwarty na otaczającą 
przestrzeń. Na dachu powstanie zielony 
taras widokowy, a integralną częścią 
obiektu będzie specjalna pochylnia, 
która w zimie zamieni się w górkę 
saneczkową. W tym roku na ten cel 
dzielnica przeznaczy 7 mln zł. Budo-
wa ma się zakończyć w 2018 roku, 
a całość inwestycji kosztować będzie 
16 mln zł. Planujemy również zmoder-
nizować parki Sowińskiego i Szymań-
skiego oraz wyremontować pływalnię 
Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3.

Chcemy także przebudować 
ul. Spokojną, Boguszewską i Ringel-
bluma oraz wybudować ul. Szańco-
wą. Na te inwestycje przeznaczymy 

ponad 5 mln zł. Zrewitalizowane 
zostaną również podwórka między 
ul. Ogrodową, Białą, Elektoral-
ną i al. Jana Pawła II. Jednak 
największą część budżetu po-
chłoną inwestycje oświatowe. 
Na ten cel przeznaczymy bli-
sko 23 mln zł.

Chciałbym również 
do końca doprowadzić spra-
wę zabytkowego Wolskiego 
Koloseum. Pierwszym kro-
kiem jest odzyskanie na rzecz 

miasta tych niezwykłych 
zbiorników gazy. Kolejnym 

etapem będzie ich rewitalizacja 
i przywrócenie tej przestrzeni 

mieszkańcom.
• W jaki sposób, zwykły miesz-

kaniec Woli może się jeszcze czynnie 
włączyć we współtworzenie i zmiany 
w swojej małej ojczyźnie?

– Oprócz wspomnianego budże-
tu partycypacyjnego, mieszkańcy 
mogą wcielać w życie swoje pomy-
sły na rzecz społeczności poprzez ini-
cjatywę lokalną. Wnioski o realizację 
zadania publicznego w ramach inicja-
tywy składają mieszkańcy lub przed-
stawiciele organizacji pozarządowych. 
Istotną różnicą między budżetem par-
tycypacyjnym a inicjatywą lokalną jest 
to, że pomysł w ramach inicjatywy 
realizujemy wspólnie z mieszkańcami. 
Po stronie miasta leży finansowanie 
i wkład rzeczowy, natomiast mieszkań-
cy angażują się głównie swoją pracą 
społeczną i aktywizacją lokalnej spo-
łeczności. Wola zalicza się do dzielnic, 
w których realizowanych jest najwięcej 
warszawskich inicjatyw lokalnych.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Na Woli

Nowy mural 

Najważniejsza jest edukacja
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM STRZAŁKOWSKIM

BURMISTRZEM DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY
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„Od ponad 7 lat z bólem barku i kręgosłupa „jechałem” tylko 
na lekach. Operacji bałem się jak ognia. Po lekach dostałem 
zapaści.

Rehabilitacja i zwykłe masaże tylko potęgowały ból. Wylądo-
wałem w szpitalu – ale nie wymyślono nic specjalnego. O ośrodku 
NATURMED wiedziałem od dawna, ale nie dowierzałem. Dopie-
ro teraz wiem, że straciłem parę lat przychodząc tu tak późno, jak 
po ostatni ratunek.

To niesamowite! Czuję się po prostu świetnie.”
(prosił o anonimowość, l. 56)

Z powodu chorego kręgosłupa boli często nie tylko krę-
gosłup, ale wiele innych organów i zaczyna się bieganie 
od gabinetu do gabinetu, serie kolejnych badań, kolejne leki 
i wytwarza się błędne koło.

Taka walka z wiatrakami.

„Po wypadku samochodowym przez wiele miesięcy bolał 
mnie bark, szyja i kolano. Wykorzystałem „normalne” leczenie, 
byłem prywatnie w sanatorium, wszystko bezskutecznie. Utyka-
łem na nogę, ból barku nasilał się przy każdym ruchu. Dopiero 
decyzja przyjścia po pomoc do p. mgr Jakuba Górnickiego w NA-
TURMEDZIE wyzwoliła mnie zupełnie z bólu”

(Tadeusz R. l. 48)

Mgr Jakub Górnicki – osteopata – zajmuje się trudnymi 
przypadkami klinicznymi leczonymi bezskutecznie metodami 
innymi. Jego zabiegi zapobiegają niezwykle często operacjom 
przepuklin , wypuklin kręgosłupa oraz leczą stawy kolanowe, 
biodrowe, łokciowe i ramienne. Poprawiane jest ukrwienie 
wokół każdego stawu, co zmniejsza problemy bólowe i ru-
chowe, likwiduje zapalenia, zaburzenia czuciowe, drętwienia.

To doskonała metoda akademicka – bez konieczności zaży-
wania leków. Jest ogromną alternatywą dla osób nie mogących 
poddać się operacji ani brać leków, w każdej grupie wiekowej.

Mgr Jakub Górnicki jest wykładowcą w jednej z war-
szawskich uczelni na wydziale fizjoterapii i medycyny oste-
opatycznej. Innych wiele podziękowań za zlikwidowanie pro-
blemów bólowych znajdą Państwo w ośrodku NATURMED 
w księdze wpisów.

„Mgr Górnicki wyrównał poziom nierówno ułożonych łopa-
tek spowodowany skoliozą u mojej 9-letniej córki. Gimnastyka 
i pływanie niewiele pomagały, choć walczyłyśmy 3 lata.”

Matka 9-letniej Ani

„Jestem lekarzem, zawsze byłem oburzony na wszelkie me-
tody alternatywne, czy nawet akademickie – ale bez leków. Dziś 
jednak z pokorą dziękuję p. Górnickiemu za pomoc właśnie 
takimi metodami jak osteopatia: pomógł mi rewelacyjnie w bólu 
barku i biodra, zlikwidował sztywność nadgarstka.”

Janusz B. (internista)

„Miałem uraz kolana i łokcia. Żadne leki, ani laser – nie 
pomagały. Zlikwidował mi ból p. mgr Górnicki. To wspaniałe 
zaskoczenie.”

Andrzej Bodnar, l. 51

„Skręciłam sobie podczas ćwiczeń nogę w kostce, zwichną-
łem staw kolanowy, strasznie przeciążyłem mięśnie i stawy rąk. 
Nie ustępował ból i ograniczona ruchomość przez ponad 5 tygo-
dni. Leki nie pomagały. Pan Górnicki usprawnił mnie po prostu 
fantastycznie.”

Tomasz, l. 36 (Ursus)

OSTEOPATIA
– na bó le  nagłe ,  pr zewlekłe ,  pourazowe
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OŚRODEK MEDYCYNY 
NATURALNEJ i OSTEOPATII

NATURMED
Warszawa-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

Zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00

Telefon: 604 092 007 i 22 662 49 07

Na ten rok ZDM zaplanował kil-
kaset modernizacji poprawiających bez-
pieczeństwo na przejściach dla pieszych 
za kilka milionów złotych.

Opis i wskazówki
Wykonany w 2016 roku w Warszawie 

kompleksowy audyt objął 930 przejść bez 
sygnalizacji świetlnej w trzech dzielni-
cach, m. in na Ochocie. Audytorzy kon-
trolowali szereg czynników mających 
wpływ na bezpieczeństwo pieszych, m.in. 
skuteczność oświetlenia przejść i obowią-
zującą tam organizację ruchu.

W najbliższych miesiącach audyt 
obejmie kolejne dzielnice – wśród nich 
Bielany – a w nich 1069 przejść dla 
pieszych. Na bazie rekomendacji z audy-
tu sukcesywnie wprowadzane są zmiany 
w terenie: doświetlanie przejść, poprawa 
widoczności, budowa progów zwalniają-
cych, azyli i sygnalizacji świetlnych.

Jaśniej, czyli bezpieczniej
Bardzo ważnym elementem popra-

wiającym bezpieczeństwo pieszych jest 
odpowiednie oświetlenie przejścia dla 
pieszych. W zeszłym roku ZDM do-
świetlił prawie 80 przejść, w tym roku 
planuje doświetlenie ok. 300. Istniejące 
słupy oświetleniowe wymienione zostaną 
na nowe, z oprawami o jasnym świetle 
LED przy 250 przejściach. W ten spo-
sób szybko i sprawnie, bez konieczności 
dużej przebudowy, poprawiona zostanie 
widoczność na samym przejściu i w jego 
sąsiedztwie. Nowe lampy mają zaświecić 
do końca października. W kilkudziesię-
ciu innych miejscach ZDM ustawi nowe, 
doświetlające przejście latarnie. Te prace 
zostaną wykonane do końca lipca.

Przejścia ostrzegają
Kolejnym elementem będą tzw. 

aktywne przejścia dla pieszych. Takie 
przejścia ostrzegają kierowców o zbliża-
niu się pieszego do pasów. Jest to moż-
liwe dzięki zastosowaniu specjalnego 
systemu wykrywania, złożonego z kilku 
zsynchronizowanych ze sobą elemen-
tów – czujników ruchu, punktowych 
elementów odblaskowych, biało-czer-
wonych pasów, znaków drogowych 
z lampami LED i nawierzchni antypo-
ślizgowej. System ten sprawia, że ele-
menty bezpiecznego przejścia (aktywne 
punktowe elementy odblaskowe i lampy 
ostrzegawcze LED) aktywują się tylko 
w momencie, gdy na przejściu „coś się 
dzieje”, a więc gdy zbliża się do niego 
pieszy. To czytelny znak dla kierowcy, 
który w tym momencie powinien zdjąć 
nogę z gazu.

Pierwsze takie przejście zamontowa-
no w ubiegłym roku na ul. Kondratowi-
cza przy parku Bródnowskim. W tym 
roku ZDM wytypował 17 kolejnych 
przejść, na których prace zakończone zo-
staną do połowy października.

Spokojniejszy ruch
Jednym ze sposobów poprawy bez-

pieczeństwa jest uspokojenie ruchu po-
przez zmiany jego organizacji. W naj-
bliższym czasie takie prace zostaną prze-
prowadzone na kilku ulicach, na których 
m.in. pojawią się wyniesione przejścia, 
powstaną azyle wraz z korektą krawęż-
ników, zwężona zostanie jezdnia przed 
przejściem dla pieszych lub powstanie 
rondo z przejezdną wyspą oraz uporząd-
kowane będzie parkowanie w rejonie 
skrzyżowania.

Program bezpieczeństwa
W biurze polityki mobilności i trans-

portu utworzony zostanie specjalny pion 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu odpo-
wiedzialny za politykę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i transportu. Jednym 
z pierwszych jego zadań będzie opra-
cowanie programu poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w stolicy, 
a w szczególności działań, które dopro-
wadzą do systematycznego spadku licz-
by ofiar śmiertelnych, szczególnie wśród 
pieszych. Program poprawy bezpie-
czeństwa będzie uwzględniał priorytety 
określone w kierunkach polityki Komisji 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
drogowego na lata 2011-2021, takie jak 
edukacja i szkolenia, egzekucja przepi-
sów ruchu drogowego, bezpieczniejsza 
infrastruktura drogowa, bezpieczniej-
sze pojazdy, stosowanie nowoczesnych 
technologii, pomoc ofiarom wypadków, 
ochrona użytkowników dróg szczególnie 
narażonych na wypadki.

Polityka mobilności
W ostatnich latach odnotowuje się 

sukcesywny spadek liczby wypadków 
i ofiar śmiertelnych, W porównaniu 
z 1990 r. liczba wypadków spadła o 64%, 
zaś w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano 
spadek o 43 proc. Systematycznie spada 
też liczba ofiar śmiertelnych: w 1990 r. 
na warszawskich drogach zginęło pięcio-
krotnie więcej osób niż w 2015 r. W 2015 
roku odnotowano o 147 wypadków mniej 
niż w roku poprzednim – to spadek 
o 13 proc. w ciągu roku.

W 2016 roku wypadków było nieco 
więcej niż w 2015 r. – wstępne dane po-
dają liczbę 922 (wzrost z 905); wzrosła 

liczba rannych (z 1032 do 1055) ale, 
co najważniejsze, zmniejsza się liczba 
ofiar śmiertelnych (z 62 do 54 osób). 
Zmniejsza się także liczba ofiar śmier-
telnych wśród pieszych – z 35 w 2015 r. 
do 33 w roku 2016, ale piesi stanowią 
ponad 60 proc. ofiar.

Dlatego poprawa bezpieczeństwa ru-
chu jest ważnym elementem tzw. war-
szawskiej polityki mobilności. Jej celem 
jest znaczne ograniczenie, a docelowo 
wyeliminowanie w Warszawie wypad-
ków komunikacyjnych z ofiarami śmier-
telnymi wśród pieszych. Priorytetowe 
traktowanie ruchu pieszego będzie sprzy-
jać poprawie bezpieczeństwa komunika-
cyjnego i osobistego pieszych. Podjęte 
zostaną działania na rzecz poprawy wa-

runków ruchu pieszego i rowerowego, 
zachęcania do korzystania z transpor-
tu zbiorowego, tworzenia przyjaznych 
przestrzeni publicznych, porządkowania 
parkowania, porządkowania transportu 
ładunków oraz edukacji. Poza strefami 
zamieszkania, na ulicach i placach prze-
strzeń przeznaczona dla pieszych będzie 
wyraźnie oddzielona od samochodów (ich 
ruchu i postoju) i w miarę możliwości 
rowerów. W przestrzeni ulicy oraz placu 
miejscem dla samochodu będą jezdnia, 
pasy i zatoki postojowe. Do 2025 roku 
w stolicy zostanie wprowadzona zasada, 
że na wszystkich ulicach tzw. niższych 
klas dopuszczalna prędkość ruchu nie 
będzie wyższa niż 30 km/h.

Pieszy bezpieczniejszy na przejściu

Kaspian i Lucuś to dwa zaprzyjaźnione 
ze sobą pieski. Kaspian waży ok. 30 kg i jest 
uroczym czworonogiem. Mimo swojej nie-
wesołej sytuacji, piesek nie stracił pozytyw-
nego nastawienia i wiary, że pewnego dnia 
zjawi się TEN KTOŚ. Ten ktoś, kto pokocha 
go i zrozumie. Ktoś, kto dla Kaspiana stanie 

się całym światem. Dla którego zrobi wszyst-
ko. Kaspian lubi towarzystwo innych pie-
sków, choć uwielbia być w towarzystwie naj-
ważniejszy i często stara się zwrócić na siebie 
uwagę. Kaspian, przy mądrym prowadzeniu, 
idealnie nadaje się do roli rodzinnego piesz-
czocha. Lucek to mały, niepozorny, czarny 
kundelek. To przemiły piesek, który bardzo 
się przywiązuje do człowieka. Na początku 
jest nieufny i na obcych ostrzegawczo szcze-
ka, jednak gdy już kogoś pozna, staje się 
uroczym, słodkim pieszczochem i nadstawia 
do głaskania. W boksie siedzi ze swoim 
najlepszym przyjacielem Kaspianem, więc 
w nowym domu może zamieszkać z innymi 
pieskami. Mimo, że w schronisku jest już 
10 rok, jest nadal energicznym i wesołym 
pieskiem, który lubi biegać i brykać. Lucek 
chętnie dotrzyma towarzystwa na kanapie 
i może zamieszkać nawet w małym mieszka-
niu. Polecamy go wszystkim, za wyjątkiem 
domów z małymi dziećmi.

Kontakt w sprawie adopcji: 
Justyna tel. 783 003 754

Kaspian i Lucuś szukają domu
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Do Wąchocka trafić łatwo – mia-
steczko to leży niedaleko, bo tylko 
„o trzy rzuty beretem” od Starachowic 
w dolinie rzeki Kamiennej, która jest 
ponoć tak wąska, że jak dwie ryby się 
mijają, to jedna musi na brzeg wyska-
kiwać, za to wiry są w niej tak silne, 
że jak krowa chciała się napić, to jej 
łeb ukręciło.

W Wąchocku są też najszersze 
autobusy na świecie, bo wszyscy chcą 
siedzieć koło kierowcy, a w dodatku 
te autobusy latają! Sam słyszałem jak 
jedna wąchocczanka mówiła do dru-
giej, że właśnie „poleciał” autobus 
do Starachowic. W dodatku w Wą-
chocku są tak ostre zakręty, że kierow-
cy widzą własne tablice rejestracyjne. 
Zresztą kierowcy muszą bardzo uwa-

żać zwłaszcza na zjazdach, bowiem 
tutejsze konie są tak cwane, że jak 
wóz z górki jedzie, to na dyszlach 
siadają. Miejscowe samochody jeżdżą 
co prawda na łysych oponach, ale 
za to mają tu bieżnikowany asfalt. 
Dodatkowym utrudnieniem jest też, 
że każdego wieczoru sołtys zwija ten 
asfaltowy dywanik i do miasteczka 
wjechać nie można.

Mieszkańcy Wąchocka chodzą 
na co dzień w kaskach, ponieważ 
urwał się sznur od dzwonu i kościelny 
rzuca kamieniami. Jest jeszcze druga 
przyczyna, dlaczego mieszkańcy tego 
zacnego grodu chronią głowy. Otóż 
zaraz po wojnie orzący pole rolnik 
wszedł na minę, chłop spadł, koń 
spadł, a pług jeszcze nie. Jak widać 

życie mają tu nielekkie, nawet mgła 
bywa tak gęsta, że jak raz opadła, 
to sołtysowi nogę złamała, a jak się 
podnosiła, to mu wszystkie drzewa 
w sadzie powyrywała.

Przed Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury stoi pomnik Sołtysa z kołem 
od wozu. W Wąchocku bowiem wy-
boru władzy gminnej dokonuje się 
spuszczając takie koło ze stromej 
skarpy. W czyją chałupę uderzy, ten 
na rok zostaje sołtysem. Raz nikogo 
nie wybrano, bo koło trafiło w sławoj-
kę, a ta akurat była pusta.

Od kilkunastu lat Wąchock jest 
ponownie miastem, nie ma już 
sławnego sołtysa tylko burmistrz 
i może dlatego mniej krąży kawałów 
o tym ciekawym skądinąd miasteczku 
z XIII-wiecznym opactwem cyster-
sów. Na rynku Wąchocka stoi pomnik 
majora Jana Piwnika „Ponurego” le-
gendarnego dowódcy oddziałów Ar-
mii Krajowej stacjonujących podczas 
ostatniej wojny na pobliskim uro-
czysku Wykus. Jego pogrzeb w 1988 
roku zgromadził kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi.

Wąchock, z którego tak naśmie-
wają się szydercy, to realnie istnieją-
ca miejscowość, chociaż nie wszyscy 
w to wierzą. Tymczasem już w XI 
wieku stało tu książęce palatium z ko-
ściołem romańskim, a w sto lat póź-
niej w podmokłej dolinie wybudo-
wano opactwo cysterskie. Przybyli 
z zachodu mnisi szerzyli kulturę rolną 
i przemysłową. Na początku powsta-
nia styczniowego w Wąchocku miał 
swoją siedzibę jego dowódca Marian 
Langiewicz. Podczas II wojny oko-

liczne lasy były terenem walk party-
zanckich z Niemcami, do dziś w wielu 
miejscach się można natknąć na leśne 
mogiły. Na uroczysku Wyku, gdzie 
stacjonowały oddziały partyzanckie 
stoi kapliczka, przed którą odbywają 
się uroczystości patriotyczne.

Późnoromańskie budynki opac-
twa cystersów są cennym zabytkiem 
architektury, kościół o wyraźnych 
wpływach włoskich zbudowany zo-
stał przez mistrza Simona. Do dziś 
zachowała się niewielka sala zebrań 
kapituły uważana za najpiękniej-
sze romańskie wnętrze w Polsce. 
W klasztorze, gdzie znów mieszkają 
cystersi, jest też niewielkie muzeum 
ze zbiorami księdza Walentego Ślu-
sarczyka nazywanego „skarbnikiem 
świętokrzyskim”, z ciekawą kolekcją 
pamiątek z powstania styczniowe-
go i ostatniej wojny. Na dziedzińcu 
przed kościołem stoi pomnik Pod-
ziemnego Państwa Polskiego i „mur 

pamięci”. Opactwo można zwiedzać 
po zgłoszeniu się po przewodnika 
do furty klasztornej.

Teks i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Pies warszawiak powraca w trze-
ciej edycji akcji „Adoptuj warszawia-
ka”. Jej bohaterami są psy ze schroni-
ska „Na Paluchu”. Celem tej inicja-
tywy jest nie tylko promocja adopcji 
czworonogów, ale także zwrócenie 
uwagi mieszkańców stolicy na pro-
blem bezdomności zwierząt.

Za nami już dwie odsłony akcji. 
Dzięki niej nowe domy znalazło już 
ponad 200 psów. Ta liczba oznacza, 
że działania przynoszą wymierny re-
zultat.

– Poprzez tę akcję chcemy zmienić 
smutny obraz psów przebywających 
w schroniskach i pokazać, że te ła-
godne, kochane stworzenia mogą nam 
towarzyszyć w każdej sytuacji życia 
codziennego. Mogą jechać z nami au-
tobusem, towarzyszyć nam podczas re-
laksu w kawiarni czy podczas rodzin-
nego pikniku, co niejednokrotnie udo-
wodniły podczas poprzednich edycji 
– mówi Henryk Strzelczyk, dyrektor 
schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Warszawie.

Wśród imprez tegorocznej edy-
cji są m.in. Warsaw Animals Day 
w Nadarzynie w dniach 7-9 kwietnia, 
Warszawski dzień zwierząt na Polu 
Mokotowskim 20 maja oraz Dzień psa 
w parku Skaryszewskim 1 lipca.

W ramach akcji czworonogi ze sto-
licy pojawiły się już w stylowym Mu-
zeum Neonów, w awangardowych 
przestrzeniach Soho Factory, a także 
na festiwalu Dog Day.

VIPsiaki, podobnie jak w zeszłym 
roku, spacerować będą w charakte-

rystycznych miejscach Warszawy. 
Będzie można je spotkać i poznać 
bliżej podczas wydarzeń kulturalnych, 
imprez, czy weekendowego leniucho-
wania na plaży wraz z mieszkańcami 
miasta. Podczas spacerów po Warsza-
wie towarzyszyć im będą fotograficy 
i filmowcy.

Zaproszenia dla VIPsiaków można 
przesyłać na adres promocja@paluch.
org.pl. Można również wesprzeć akcję 
udostępniając zdjęcia psów w mediach 
społecznościowych.

Nabór do wolontariatu
Obecnie z „Paluchem” współpra-

cuje 250 wolontariuszy. Wciąż jednak 
poszukiwani są nowi ochotnicy. Jeśli 
chcesz zaangażować się w pomoc 
warszawskim czworonogom i jesteś 
gotowy do regularnej, długofalowej 
współpracy, zgłoś się. Nabór do wo-
lontariatu w schronisku „Na Paluchu” 
prowadzony jest w sposób ciągły. 
Szczegółowe informacje o pracy 
wolontariuszy, a także jak zacząć 
tę przygodę znajdują się na stronie 
www.napaluchu.waw.pl/wolontariat/
nabor/.

Pamiętaj! Zanim wyślesz zgłosze-
nie, uważnie przeczytaj jakie zadania 
czekają na wolontariuszy i zastanów 
się, czy jesteś gotowy do podjęcia tego 
wyzwania.

Wolontariat pracowniczy
Schronisko zachęca również firmy 

do zorganizowania wolontariatu pra-
cowniczego w „Paluchu”.

Wolontariat w schronisku to nie 
tylko spacer z psem, to także poszuki-
wanie dla niego domu oraz szerzenie 
idei adopcji ze schroniska. I to właśnie 
w tym obszarze – aktywnej promocji 
adopcji – najbardziej potrzebne jest 
wsparcie. Wolontariusze podczas spo-
tkania w schronisku, po odbyciu szko-
lenia z zasad bezpieczeństwa, udają 
się na spacer z psami. Dzięki takim 
bezpośrednim kontaktom z czworo-
nogami mają możliwość poznania 
się, a także wykonania pamiątkowej 

fotografii lub filmu. Podzielenie się 
ze współpracownikami, rodziną i zna-
jomymi tymi doświadczeniami, a tak-
że zamieszczenie relacji zdjęciowej 
czy filmowej na stronie lub profilu 
w mediach społecznościowych pomo-
że szukać domów dla psów z war-
szawskiego schroniska.

Zgłoszenia do wolontariatu można 
przesyłać na adres wolontariat@napa-
luchu.waw.pl lub zgłaszać telefonicz-
nie na numer 692 448 612.

Światowy 
Dzień Wody

Domisie oraz Majka Jeżowska za-
dbają o doskonałą zabawę podczas pik-
niku organizowanego z okazji Świato-
wego Dnia Wody. W sobotę, 25 marca, 
odbędzie się nad Wisłą rodzinny festyn 
przygotowany przez MPWiK. Atrakcji 
nie zabraknie dla nikogo. W godz. 
11.00-17.00 odbywać się będą różnego 
rodzaju gry, zabawy i konkursy. Atrak-
cje przygotowano zarówno dla naj-
młodszych, jak i starszych warszawia-
ków. W ogrzewanym namiocie czekać 
będą m.in. pokazy baniek mydlanych, 
warsztaty budowy filtrów oraz wodne 
laboratorium, w którym przeprowa-
dzane będą różnorodne eksperymenty. 
Starsi uczestnicy będą mogli natomiast 
wybrać się na wycieczkę z przewod-
nikiem wzdłuż brzegów Wisły, a tak-
że spróbować swoich sił w budowie 
szkuty wzorowanej na tradycyjnej, 
płaskodennej łodzi wiślanej. Nie za-
braknie również warsztatów zdrowego 
odżywiania. Profesjonalni dietetycy 
opowiedzą m.in., dlaczego warto pić 
warszawską kranówkę, a także pokażą 
jak przygotowywać zdrowe i smaczne 
napoje. Dodatkowo uczestnicy pikniku 
będą mogli zobaczyć specjalistyczny 
sprzęt wykorzystywany przez stołecz-
nych wodociągowców, ich pojazdy, 
jak również pokazy statku „Chudy 
Wojtek”.

Piknik odbywać się będzie na Pły-
cie Desantu przy Bulwarze Flotylli 
Wiślanej i ul. Solec. Dojazd możliwy 
jest m.in. autobusami 185 (do przy-
stanku na żądanie Pomnik Sapera) 
oraz 138, 141, 143, 151, 171, 182 i 188 
(do przystanku Torwar).

Wędrówki z Naszą Gazetą

Miasto śmiechu 

Pies warszawiak

Sprzątanie po swoim psie jest jed-
nym z podstawowych obowiązków 
jego właściciela. Niestety, wielu z nich 
wciąż o tym „zapomina”. Straż miejska 
przestrzega, że takie zachowanie może 
skończyć się mandatem i przypomina, 
że właściciele czworonogów są zobo-
wiązani do dołożenia starań, by zwie-
rzęta były jak najmniej uciążliwe dla 
otoczenia. Obowiązki ciążące na wła-
ścicielach zwierząt domowych zostały 
określone w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie m.st. 
Warszawy. Są oni zobowiązani m.in. 
do bezzwłocznego usuwania odcho-
dów zwierząt z miejsc przeznaczonych 
do wspólnego użytku. Nieczystości 
można umieszczać w oznakowanych 
pojemnikach lub wyrzucać do koszy 
na odpady zmieszane.

Właściciel, który uchyla się 
od obowiązku uprzątnięcia nieczy-
stości po swoim psie, powinien liczyć 
się z tym, że może za to zostać uka-
rany mandatem w wysokości do 500 
złotych.

Działalność straży miejskiej nie 
ogranicza się jedynie do działań inter-
wencyjnych. Funkcjonariusze angażu-
ją się również w kampanie informacyj-
ne skierowane do właścicieli czworo-
nogów. W szkołach i przedszkolach 
realizują programy profilaktyczne 
o tematyce ekologicznej, uczą dzie-
ci właściwych zachowań związanych 
z posiadaniem zwierząt, w tym sprzą-
tania po nich. Strażnicy uczestniczą 
też w akcjach lokalnych społeczności 
służących przypomnieniu właścicie-
lom o ich obowiązkach. Sprzątanie 
po własnym psie to nie wstyd. To obo-
wiązek i oznaka postawy prospołecz-
nej – przypominają strażnicy miejscy.

Mimo, że zjawisko niesprząta-
nia po zwierzętach wciąż występuje, 
w ocenie straży miejskiej zmienia się 
zachowanie właścicieli psów. Coraz 
częściej można zaobserwować, że oso-
by wyprowadzające zwierzęta na tere-
ny przeznaczone do wspólnego użytku 
są zaopatrzone w torebki i sprzątają 
odchody po swoich czworonogach.

Pamiętajmy, żeby posprzątać!
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Komunikacja miejska pełni klu-
czową rolę w systemie transporto-
wym stolicy. Autobusy, pociągi, metro 
i tramwaje przewożą ponad miliard 
pasażerów rocznie. Warszawa wciąż 
ją rozwija i usprawnia – modernizuje 
tabor, buduje drugą linię metra, nowe 
trasy tramwajowe i kolejne parkingi 
przesiadkowe, wprowadza prioryte-
ty dla tramwajów i autobusów oraz 
podnosi standard usług świadczonych 
przez przewoźników.

Wiodąca rola transportu zbioro-
wego wymaga zapewnienia wysokiej 
konkurencyjności w stosunku do samo-
chodów. Udział komunikacji miejskiej 
w obsłudze wszystkich podróży wyko-
nywanych w Warszawie ma wzrosnąć 
z 56,9 do 65 proc., a jednym z priory-
tetów miasta jest zmniejszenie liczby 
pojazdów wjeżdżających do stolicy 
i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Zachętą do rezygnacji z aut i prze-
siadki do komunikacji są m.in. zmiany 
w taryfie biletowej.

– Obniżamy ceny biletów długo-
okresowych ważnych w 1. i 2. strefie. 
Pasażerowie korzystający z biletów 
30-dniowych normalnych zaoszczę-
dzą dzięki temu 30 zł miesięcznie, 
a użytkownikom biletów 90-dniowych 
w portfelu pozostanie aż 76 zł. Ko-
munikacja to właściwa alternatywa, 
na podstawie biletów ZTM można 
przecież podróżować szybko i spraw-
nie. I to wszystkimi środkami transpor-
tu – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent Warszawy.

Ale to nie wszystko. Dotychcza-
sowa oferta biletowa zostanie rozsze-
rzona. W taryfie biletowej pojawi się 
m.in. bilet jednorazowy przesiadkowy 
grupowy ulgowy dla maksymalnie 10 
osób w cenie 22 zł. Będzie to z pewno-
ścią duże ułatwienie dla podróżujących 
grup szkolnych i ich opiekunów, którzy 
musieli kasować dużą liczbę biletów. 

Teraz wystarczy skasować jeden lub 
dwa kartoniki.

Specjalnie dla turystów i osób prze-
bywających w stolicy zaledwie przez 
kilka dni w taryfie znajdzie się bilet 
3-dniowy w cenie 36 zł (1. strefa) 
i 57 zł (1. i 2. strefa).

Miasto wprowadzi także tzw. bilet 
konferencyjny umożliwiając organiza-
torom konferencji zakup biletów dla 
ich uczestników (na wybrany okres 
czasu). Bilety będą kodowane na spe-
cjalnych warszawskich kartach miej-
skich lub będą dostępne w innej formie 
uzgodnionej z organizatorem.

Decyzję o wprowadzeniu powyż-
szych zmian podejmą radni Warszawy.

Metropolia już działa
Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat 

opublikowanymi przez UE to właśnie 
Warszawa wraz z całą metropolią była 
najszybciej rozwijającym się regionem 
Europy. W ostatniej dekadzie, gdy 
w Pradze odnotowano wzrost na po-
ziomie 12%, w Budapeszcie – 18%, 
Warszawa osiągnęła 57%. W 2014 r. 
Warszawa razem z 39 gminami za-
warła porozumienie o współpracy 
metropolitarnej, które dzisiaj jest pod-
stawą współdziałania w kluczowych 
kwestiach związanych z rozwojem 
gospodarczym i społecznym naszych 
lokalnych wspólnot. Realizujemy 
wspólnie m.in. inwestycje w parkin-
gi P+R (60 mln zł ze środków unij-
nych na 27 parkingów), trasy rowero-
we (ponad 300 km dróg rowerowych 
za 240 mln zł ze środków UE) czy 
wspólną promocję gospodarczą firm. 
W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspól-
ny bilet”. Dziś w systemie transportu 
metropolitalnego mamy już 33 gminy, 
a ze wspólnego metropolitalnego trans-
portu korzysta coraz więcej pasażerów 
(na przestrzeni ostatnich kilku lat jest 
to wzrost o 20%).

Zmiany w taryfie

Wystarczy pomylić jedną cyfrę 
w przelewie, a nasze pieniądze trafią 
na konto zupełnie innej osoby. Jak 
je odzyskać, gdy pomyliliśmy numer 
konta? Czy odzyskanie środków w ta-
kiej sytuacji jest trudne? Szykują się 
zmiany przepisów, które mają ułatwić 
odzyskanie środków w przypadku po-
myłki w przelewie.

Od października 2011 r. obowiązują 
przepisy, które pozwalają na przyspie-
szenie wykonywania przelewów. Zgod-
nie z nimi, dostawcy nie mają obowiąz-
ku weryfikacji danych odbiorcy, takich 
jak imię i nazwisko czy adres. Do sku-
tecznego zlecenia przelewu wystarczy 
podanie samego numeru rachunku. 
A tu łatwo o pomyłkę. Do rzecznika 
finansowego trafiają liczne skargi na to, 
że w przypadku pomyłki trudno odzy-
skać pieniądze. Należy też pamiętać, 
że banki czy kasy spółdzielcze nie po-
noszą odpowiedzialności za pomyłkę 
klienta.

W przypadku pomyłki 
reaguj natychmiast

Jeżeli pomyliliśmy numer kon-
ta na przelewie, przede wszystkim 
od razu powinniśmy skontaktować się 
z bankiem, z którego wykonywaliśmy 
przelew. Jeżeli zareagujemy od razu, 
być może uda się przelew wstrzymać 
– jeżeli transakcja nie została jeszcze 
zaakceptowana i oczekuje na realizację 
– mówią eksperci bankowi. Pieniądze 
wrócą do nadawcy automatycznie tylko 
wtedy, gdy wskazany numer konta nie 
istnieje i system bankowy wychwy-

ci błąd w tzw. numerze kontrolnym. 
Niestety, system Elixir, przez który od-
bywają się przelewy międzybankowe, 
nie weryfikuje automatycznie danych 
odbiorcy przelewu, takich jak nazwa 
czy adres. – Kiedy pomyłka dotyczy ist-
niejącego rachunku, reklamacja złożo-
na przez klienta daje bankowi podstawę 
do działania, przy czym warto zazna-
czyć, że jego możliwości są ograniczone 
– mówi Rafał Dębski, jeden z wolonta-
riuszy w projekcie Bankowcy dla edu-
kacji finansowej młodzieży BAKCYL. 
Dochodzenie zwrotu przez klienta 
odbywa się na podstawie Kodeksu 
cywilnego, a banki jedynie pośred-
niczą w kontakcie między nadawcą 
a odbiorcą. Nie wolno im ujawniać 
danych odbiorcy przelewu. Dyspozycja 
wstrzymania przelewu kosztuje. – Jeże-
li przelew został już przekazany do ban-
ku odbiorcy lub sami spostrzegliśmy 
nasz błąd z opóźnieniem i pieniądze 
trafiły na cudze konto, nadal możemy 
je odzyskać. Trzeba złożyć reklamację 
w banku – resztą zajmą się już mię-
dzy sobą: nasz bank i bank odbiorcy 
przelewu – tłumaczy Urszula Jakub-
ska-Żuk, wolontariusz w projekcie 
BAKCYL. Łatwiej jest, gdy sprawa 
dotyczy posiadaczy rachunków w tym 
samym banku – informację o pomyłce 
i zgłoszenie nadawcy przekazywane 
jest wtedy znacznie szybciej. Jeśli po-
myłka dotyczy rachunku w innym ban-
ku – reklamacja klienta przekazywana 
jest poprzez międzybankowy system 
wymiany informacji Ognivo. – Bank 
odbiorcy zobowiązany jest przyjąć re-

klamację w ciągu 3 dni. Nie ma jednak 
póki co określonego terminu dotyczące-
go informacji zwrotnej do banku klien-
ta, który błędnie zlecił przelew. Warto 
to dodatkowo uregulować – uważają 
eksperci bankowi.

Wiele zależy od uczciwości
Bank, do którego trafił przelew 

ma obowiązek skontaktować się z wła-
ścicielem konta, na które został błędnie 
skierowany przelew, w celu uzyskania 
zgody na dokonanie zwrotu. Zgoda 
taka musi zostać wyrażona na piśmie. 
Później wiele zależy od uczciwości 
osoby lub firmy, która pomyłkowo 
otrzymała pieniądze – jeśli zgodzi się 
na zwrot, pieniądze wracają na konto, 
jeśli nie – pozostaje droga sądowa. – 
Odzyskanie pieniędzy może być trud-
ne właśnie w tym ostatnim przypadku 
– jeżeli trafimy na nieuczciwą osobę. 
Droga sądowa jest trudna i w przy-
padku mniejszych kwot skorzystanie 
z tego sposobu może być ekonomicznie 
nieuzasadnione – zauważają eksperci 
bankowi.

Obecnie tego typu sytuacje są moż-
liwe, ponieważ banki dokonują wery-
fikacji przelewu tylko na podstawie 
numeru konta zgodnie z ustawą o usłu-
gach płatniczych – powrót do weryfi-
kacji także na podstawie danych od-
biorcy na pewno uniemożliwiłby prze-
lanie pieniędzy na niewłaściwe konto. 
Drugim rozwiązaniem byłaby zmiana 
prawna umożliwiająca bankom doko-
nywanie zwrotu bez zgody właściciela 
konta, jeżeli dane odbiorcy i posiada-
cza konta są niezgodne.

Kurier PAP

Hortiterapia jest formą terapii za-
jęciowej wykorzystującej rośliny, pra-
ce ogrodnicze i ogród jako narzędzie 
terapeutyczne. Hortiterapeuci stosują 
techniki bazujące na pracy z roślina-
mi do leczenia konkretnych dysfunkcji 
fizycznych i psychicznych pacjentów. 
Hortiterapia wykorzystywana jest także 
w rehabilitacji zawodowej i resocjali-
zacji. W Polsce rośnie zainteresowanie 
terapią ogrodniczą – oceniają przed-
stawiciele Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, który wspólnie z tamtej-
szą Akademią Wychowania Fizycznego 

uruchamia kształcenie na tym kierunku 
w ramach studiów podyplomowych.

– Podążamy za trendami zachodni-
mi, gdzie kształcenie terapeutów ogrod-
niczych prowadzone jest już od dość 
dawna, zwłaszcza w Stanach Zjed-
noczonych, a także Wielkiej Brytanii, 
krajach skandynawskich, Niemczech, 
Austrii czy Szwajcarii – mówi dr Boże-
na Szewczyk-Taranek, kierownik stu-
diów podyplomowych z katedry Roślin 
Ozdobnych UR.

Dodaje, że terapia tego typu, bazu-
jąca na swoistym powrocie do natury, 

obserwacji procesu wegetacji roślin, 
ich pielęgnacji, a także uczestnictwie 
w pracy w grupie niesie ze sobą zna-
czący efekt zdrowotny. – Ogrodnictwo 
jest tu takim swoistym narzędziem tera-
peutycznym – podkreśla dr Szewczyk-
-Taranek.

Według niej elementy hortiterapii 
są wprowadzane przez niektórych te-
rapeutów zajęciowych, ale często bez 
świadomości, iż można ją ująć w ramy 
metodyczne i korzystać z pomocy spe-
cjalistów. – Czują oni, że to działa 
i wprowadzają intuicyjnie – zaznaczyła 
przedstawicielka UR.

Źródło: PAP

Odzyskać pieniądze

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

• POLICJA % 997
Komisariat Warszawa-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 55
Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 4, ul. Chłodna 3   % 22 596 71 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67
  % 22 596 70 70
Bemowski Telefon Zaufania
  % 22 664 15 58 
czynny: środy 13.00-16.00
piątki 9.00-12.00

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Woli i Bemowa”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 
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adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

Wolskie Centrum 
Kultury

w kwietniu:

•  1, 8, 22, 29 kwietnia (sobota) godz. 
16.00 – WCK ul. Obozowa 85 – 
Wieczorki taneczne dla dorosłych, 
przeboje od lat 60 do współczesnych. 
Wstęp 10 zł

•  2 kwietnia (niedziela) godz. 15.00 – 
WCK ul. Obozowa 85 – Wiosenny 
zawrót głowy – Koncert w wykona-
niu zespołu artystycznego Kurdesz. 
Wstęp wolny

•  5 kwietnia (środa) godz. 9.00 – WCK 
ul. Obozowa 85 – 62. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i osób do-
rosłych. Wstęp wolny

•  5 kwietnia (środa) godz. 17.00 – 
WCK ul. Działdowska 6 – Kino fa-
milijne Bajki. Zimowe wróżki z serii 
„Baśnie i bajki polskie”. Wstęp wolny

•  6 kwietnia (czwartek) godz. 10.00 
– WCK ul. Obozowa 85 – Koncert 
Laureatów 40. Edycji Konkursu 
Recytatorskiego „Warszawska Sy-
renka”. Podsumowanie i wręczenie 
dyplomów, nagród laureatom dzielni-
cowych eliminacji. Wstęp wolny

•  6 kwietnia (czwartek) godz. 16.30 
– WCK ul. Młynarska 35a – Batik – 
Warsztaty tradycyjnego zdobienia jaj 
wielkanocnych. Wstęp wolny. Zapisy 
tel. 22 63130 51

•  7 kwietnia (piątek) godz. 18.00 – 
WCK ul. Gibalskiego 10 – Palemki 
Wielkanocne – Rodzinne warsztaty 
robienia palemek. Wstęp wolny

•  9 kwietnia (niedziela) w godz. 16.00 
– 20.00 – WCK ul. Młynarska 35a – 
Szarotkowo – Spotkanie miłośników 
robótek ręcznych (druty, szydełko). 
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
•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 

WYWÓZ I UTYLIZACJA 
zbędnych przedmiotów, mebli 
z mieszkań i piwnic. Tel. 607 663 330

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

•  ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI 
i inne rzeczy. Tel. 22 663 39 19, 
509 548 582

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

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

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

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

Ogłoszenia 
drobne
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 12 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) krokus; 7) wyspa ameryk. na Oceanie Spokojnym; 8) niebiałkowy 
składnik enzymu; 9) instynkt; 10) hiszpańskie imię męskie; 12) okres 10 lat, mie-
sięcy, tygodni lub dni; 14) soczewka; 16) w psychoanalizie czynnik kontrolujący 
przejście pewnych treści z podświadomości do świadomości; 19) biedny piesek; 
21) bije w taksówce; 22) usterka; 23) np. benedyktyni.

Pionowo: 1) kasta; 2) nowicjusz w zawodzie; 3) zapas; 4) kapitan „nikt”; 
5) na mizerię; 6) komplet liter; 11) lot po odbiciu; 13) obiór; 15) mały nóż chirur-
giczny; 17) najwyższy punkt na niebie; 18) Olavi, pięcioboista fiński, brązowy 
medalista olimpiady w 1956 r.; 20) czterostrunowy instrument. muz. smyczkowy.

Horoskop
od 26 marca do 8 kwietnia 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Wszystkie Twoje zamierze-
nia się spełnią. Nie zapo-
minaj jednak, że aby uzy-

skać lepszy rezultat, powinieneś włożyć 
swoje zaangażowanie. W miłości los 
będzie Ci sprzyjał, być może w Twym 
sercu pojawi się gorące uczucie, tylko 
rozejrzyj się dookoła. Dbaj o zdrowie 
i kondycję, pamiętaj, żeby się nie prze-
ciążać psychicznie ani fizycznie.

RYBY (19 II – 20 III)
Z wiosną poczujesz przy-
pływ sił witalnych. Wyko-
rzystaj to by pracować bar-

dziej efektywnie. Twoje zaangażowanie 
na pewno zostanie docenione przez sze-
fa. Możesz się także spodziewać premii. 
Ważnych spraw nie zostawiaj do zała-
twienia na później, bo to może mieć dla 
Ciebie negatywne skutki. W uczuciach 
– zadbaj o relacje z partnerem.

BARAN (21 III – 20 IV)
Jeśli chcesz coś osiągnąć, 
to pamiętaj, że czasem lepiej 
zachować spokój. W pracy 

mogą nadejść trudne chwile, ale jeśli 
je przetrwasz, to potem będzie tylko 
dobrze, a Ty wyjdziesz z kłopotów sil-
niejszy. W miłości – wykorzystaj szansę 
daną od losu i bądź wdzięczny za to, 
co otrzymujesz. Możliwe, że już nieba-
wem spotkasz osobę, z którą wejdziesz 
w związek.

BYK (21 IV – 21 V)
Czas dokonuje korekty nie-
których naszych zamierzeń. 
Kłopoty mają to do siebie, 

że lubią wykorzystywać najmniejsze 
niedopatrzenia i zagoszczą na dobre 
w najmniej pożądanych miejscach. 
Wzmożona czujność pozwoli ci uniknąć 
wpadek. W sferze emocjonalnej małe 
zadrażnienia, których źródła dopatruj 
się wyłącznie w sytuacji ogólnej.

BLIZNIĘTA (22 V – 21 VI)
Może w sposób przykry 
dać o sobie znać Twój brak 
zdecydowania i skłonność 

do budowania zamków na lodzie. Zrób 
rachunek swych dokonań w ostatnim 
czasie, a prędko dojdziesz do wniosku, 
że większą część winy za niektóre nie-
powodzenia ponosisz sam. Pociesz się, 
ze oto nadchodzą dla Ciebie o wiele 
lepsze dni. Doceń to i wykorzystaj.

RAK (22 VI – 22 VII)
Natłok najróżniejszych obo-
wiązków zawodowych, do-
mowych wymusi na Tobie 

zmianę trybu życia. Na pewno jednak 
nie będziesz tego żałować, bo dzię-
ki wzmożonemu wysiłkowi na zawsze 
pożegnasz kłopoty natury materialnej. 
Zdrowie bez zastrzeżeń. W sferze uczuć 
bardzo, bardzo wiosennie, miłośnie 
i sympatycznie. Chwytaj chwilę.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W kwietniu szczególnie pil-
nie studiuj dokumenty, które 
będziesz podpisywać i które 

wiążą się w jakiś sposób z wydatkowa-
niem pieniędzy, zaciąganiem pożyczek, 
potwierdzaniem gotowości poręczenia 
za kogoś. W domu przyda się poświęcić 
trochę więcej czasu młodszym człon-
kom rodziny, zainteresować się ich pro-
blemami, pomóc je rozwiązać.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Wpadniesz w prawdziwy wir 
obowiązków najróżniejszego 
rodzaju. Na szczęście potra-

fisz organizować swój czas i wywiążesz 
się ze wszystkiego znakomicie. Skut-
ki tego będą o wiele przyjemniejsze 
od oczekiwanych, bo dobry los sypnie 
Ci wytęsknionym groszem, a otoczenie 
zacznie wręcz Cię podziwiać. W uczu-
ciach niemal sielanka.

WAGA (24 IX – 23 X)
Nie trać czasu na docie-
kanie, co i kto powiedział, 
bo i tak to już niczego nie 

zmieni. Jeśli nauczysz się przechodzić 
do porządku dziennego nad małostko-
wością innych, to pod każdym wzglę-
dem zyskasz. W najbliższych dniach 
musisz skupić się na sprawach zawo-
dowych, zarabianiu pieniędzy. Fortuna 
będzie Ci życzliwa, ale staraj się.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Spokojnym podejściem 
do trudnego problemu za-
skoczysz otoczenie, a nie-

którym pomieszasz szyki, bo założyli, 
że jak niegdyś zwyczajnie wybuchniesz 
i wszystko popsujesz. Czy to nie lepsze 
niż dopuszczanie do głosu adrenaliny? 
Kwiecień jest dla Ciebie pierwszym 
miesiącem „nowej ery”, więc nie zrób 
żadnego fałszywego kroku.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Nie brak Ci wiary w siebie, 
przebojowości, ale czasem 
w życiu tak bywa, że stu-

procentowy sukces okazuje się wiel-
ką porażką. Musisz być przygotowany 
na to, że ktoś, za kogo dałbyś głowę, 
nagle objawi się jako ten, kto zburzy 
wszystkie Twoje plany. Nie działaj pod 
wpływem emocji – ani dobrych, ani 
złych. Zadbaj o siebie i najbliższych.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Nie wszystko, co na naj-
bliższe dni zaplanujesz, uda 
Ci się zrealizować. Opór 

osoby, którą uważałeś za niezwykle 
oddaną sobie będzie Twym najwięk-
szym rozczarowaniem, z którym trzeba 
będzie sobie jakoś poradzić. A może 
włączysz do rozmów o swych zamie-
rzeniach wszystkich zainteresowa-
nych, a nie tylko niektórych? Zdrowie 
super. 




