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• Minęła połowa obecnej ka-
dencji samorządowej, ale Pan ob-
jął stanowisko burmistrza Bemowa 
przed dziesięcioma miesiącami. Jakie 
główne zadania wyznaczył Pan sobie, 
w tej szczególnej sytuacji, w jakiej 
znalazła się dzielnica po wielomie-
sięcznych zawirowaniach?

– Najważniejsze jest zapewnie-
nie mieszkańcom należytej opieki 
i realizowanie ich potrzeb admini-
stracyjnych i innych, które wynikają 
z Ustawy o samorządzie terytorial-
nym. Życiowe potrzeby mieszkańców 
– bezpieczeństwo, edukacja, wsparcie 
dla osób potrzebujących, starszych, 
ochrona zdrowia – to są najważniej-
sze zadania. Zawarliśmy tu na Bemo-
wie porozumienie – dość egzotyczne 
i niespotykane w Warszawie – po-
między Prawem i Sprawiedliwością, 
Platformą Obywatelską i Bemowską 
Wspólnotą Samorządową. Możemy 
się bardzo różnić, ale w sprawach do-
tyczących mieszkańców porozumie-
wamy się i wykonujemy nasze zadania 
samorządowe jak należy, dla dobra 

m i e s z k a ń c ó w 
Bemowa. Do-
tychczas Prawo 
i Sprawiedli-
wość nie brało 
udziału w spra-
wowaniu wła-
dzy na terenie 
dzielnicy, mie-
liśmy czystą kartę, tak więc byliśmy 
pożądanym partnerem do współrzą-
dzenia. Nasze ręce były czyste i je-
stem pewny, że takie pozostaną. Dla 
mieszkańców jesteśmy w stanie zro-
bić bardzo wiele, a przede wszystkim 
zwrócić uwagę na takie sprawy, które 
do tej pory były pomijane albo niezau-
ważane. Stawiamy na sprawy społecz-
ne w samorządzie, bo to nie jest arena 
do ideologicznych sporów. Program 
naszego ugrupowania – tu w samorzą-
dzie – chcemy zrealizować w części 
społecznej. I realizujemy, bo w tych 
sprawach dogadujemy się ze wszyst-
kimi. Pod tym względem jesteśmy 
odnową Bemowa.

Już niedługo Wielkanoc. Najwyż-
sza pora, aby rodzinie i znajomym 
wysłać życzenia wesołych i zdrowych 
świąt. Warszawa zaprasza do namiotu 
wielkanocnego, w którym także będzie 
można własnoręcznie zrobić ozdoby – 
palmy i pisanki.

Namiot świąteczny stanie na Kra-
kowskim Przedmieściu przy Domu 
Polonii w sobotę i niedzielę, 8-9 kwiet-
nia, w godz. 10.00-20.00. Na miejscu 
dostępne będą materiały do wykonania 
ozdób, a także wiosenno-świąteczne 
inspiracje.

Kartki i znaczki warszawiacy otrzy-
mają bezpłatnie. Od ich nadawców za-
leży jak oryginalne i optymistyczne 
będą napisane na nich treści.

– Wysyłanie życzeń świątecznych 
to piękny zwyczaj – mówi Hanna Gron-

kiewicz-Waltz, prezydent Warszawy – 
Ostatnio zdominowany przez urządze-
nia elektroniczne, ale myślę, że warto 
powrócić do dawnego, tradycyjnego 
sposobu odręcznego pisania pozdro-
wień na pięknie zdobionej, świątecznej 
kartce.

Własne, nawet najprostsze słowa 
pokażą adresatom, że ciepło o nich my-
ślimy – chcemy się dla nich na chwilę 
zatrzymać, ubrać myśli w słowa i prze-
lać je na papier.

Do wszystkich życzeń dołączy się 
Warszawa, bowiem specjalnie przy-
gotowane kartki pokażą nasze miasto 
w świątecznej, wiosennej odsłonie. 
Pocztówki otrzymają okazjonalny 
stempel i będą gotowe do wysłania.

Zapraszamy do warszawskiego na-
miotu wielkanocnego!

Razem zmieniamy Bemowo
ROZMOWA Z MICHAŁEM GRODZKIM

BURMISTRZEM DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

Palma, pisanka, 
warszawiak i warszawianka

Ciąg dalszy na str. 3

Radosnego, wiosennego nastroju,
miłych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz niespodzianek od zajączka
z okazji Świąt Wielkanocnych

naszym 
Czytelnikom, Reklamodawcom i Sympatykom
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To miejsce czeka 
na Twoją reklamę



W najbliższy weekend, 8-9 kwiet-
nia, w związku z rozpoczęciem zasad-
niczych prac budowlanych na stacji 
metra Płocka, zostanie zamknięty kil-
kusetmetrowy odcinek ul. Płockiej. Do-
tychczas budowa zajmowała fragment 
ul. Wolskiej przy skrzyżowaniu z Płoc-
ką oraz tereny zielone na ul. Płockiej. 
Teraz wykonawca otworzy zamknię-
tą jezdnię ul. Wolskiej, a plac budo-
wy zajmie ul. Płocką. W weekend 
ulica zostanie zamknięta na odcinku 
od ul. Wolskiej do ul. Ludwiki. Dojazd 
do posesji przy ul. Płockiej 13, 15 i 17 
będzie utrzymany od strony ul. Ludwi-
ki, tymczasową dwukierunkową jezd-
nią od ul. Płockiej 11 do Płockiej 17. 
To rozwiązanie umożliwi mieszkańcom 
dojazdy do ich domów. Ta jezdnia nie 
będzie miała połączenia z ul. Wolską. 
Wzdłuż tymczasowej drogi powstanie 
również chodnik dla pieszych. Nato-
miast na ul. M. Kasprzaka (w kierunku 

centrum) zostanie wytyczony pas ruchu 
do skrętu w lewo w ul. Skierniewicką.

Zmienią się trasy linii 103, 136, 
N45, N95 – objazd zostanie wytyczo-
ny ul. Skierniewicką. Oto szczegółowe 
trasy:

103: DW. ZACHODNI /TUNE-
LOWA/ – … – Krzyżanowskiego – 
Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska 
– Płocka – Obozowa – Ostroroga – … 
– METRO MŁOCINY;

136: NATOLIN PŁN. – … – 
al. Prymasa Tysiąclecia – Kasprzaka 
– Skierniewicka – Wolska – Płocka – 
MŁYNÓW;

N45: DW. CENTRALNY – … – 
Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska 
– Młynarska – Obozowa (powrót: Obo-
zowa – Płocka – Wolska – Skiernie-

wicka – Siedmiogrodzka – Karolkowa 
– Prosta) – … – KAROLIN;

N95: DW. CENTRALNY – … – 
Kasprzaka – Skierniewicka – Wolska 
– Młynarska – Obozowa (powrót: Obo-
zowa – Płocka – Wolska – Skiernie-
wicka – Siedmiogrodzka – Karolkowa 
– Prosta) – … – OS. GÓRCZEWSKA.

Rozbudowa II linii metra na Woli 
to trzy stacje i ok. 3,4 km trasy Plano-
wane stacje to: Płocka, umiejscowiona 
pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania 
z ul. Wolską, Młynów, planowana pod 
ul. Górczewską po wschodniej stronie 
wiaduktu kolejowego w rejonie ul. So-
kołowskiej i Syreny oraz stacja Księcia 
Janusza pod ul. Górczewską w rejonie 
skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. 
Będą tu także tory odstawcze i komora 
do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia 
Janusza na ul. Świętokrzyską będzie 
trwał ok. 12 minut.

Na ul. Płockiej, pomiędzy ul. Lu-
dwiki a Wolską działa punkt informa-
cyjny budowy metra. 
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Na Woli

Budowa stacji Płocka

Następne wydanie „Naszej Gazety Woli i Bemowa” 

ukaże się 28 kwietnia 2017 r.

Zamawianie 
ogłoszeń

tel./faks: 22 877 25 66,
22 877 25 67

e-mail:
reklama@nasza-gazeta.pl
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Głównym punktem marcowego 
porządku obrad rady Woli było przy-
jęcie sprawozdania z wykonania dziel-
nicowego załącznika budżetowego 
za 2016 rok.

Na sesji opisowo przedstawił je rad-
nym burmistrz Krzysztof Strzałkowski.
Przypomniał, że dochody do realizacji, 
pierwotnie zaplanowane przez dzielni-
cę na 283 mln 598 tys. zł, w ciągu roku 
zmienione zostały o 14,7 mln zł. Kwo-
ta wykonania to 268 mln 361 tys. zł, 
co po zmianach stanowi 89,9 proc.

Na szczegółowe wykonanie złożyły 
się m.in. dochody z podatków, zrealizo-
wane w 106,7 proc. i z opłat, sięgające 
181 proc. Wpływy z mienia, zapla-
nowane na 129 mln zł, zrealizowano 
w ponad 117 proc., do czego przyczy-
niły się dodatkowe dochody w kwo-
cie 22 mln zł, pozyskane w efekcie 
wygranej sprawy sądowej i ściągnięte 
od zalegającego płatnika użytkowania 
wieczystego, a także wpływy z kar 
wykonane w 109,9 proc.

Nadspodziewanie dobrze wypadły 
dochody bieżące, w których np. po-
datek od nieruchomości zrealizowano 
w 104 proc., a podatek od środków 
transportowych w 209 proc. Z opłat 
za użytkowanie wieczyste, wykona-
nych w 146 proc., wpłynęło 78 mln, 
a z najmu i dzierżawy mienia kwo-
ta 73 mln zł, co oznacza realizację 
w 97,2 proc.

Pozyskane dochody majątkowe, 
w tym wpływy z planowanych sprze-
daży nieruchomości, były nieco niż-
sze, ponieważ – mimo dwukrotnego 
przetargu – nie udało się, z powodu 
braku chętnych, sprzedać budynku 
przy Al. Solidarności 145 za kwotę 
14 mln zł. Wpływy z przekształcenia 
prawa użytkowania w prawo własności 
wykonano w ponad 664 proc.

Wydatki bieżące, pierwotnie zapla-
nowane na 471 mln zł, zostały zwięk-
szone do 536,6 mln zł i wykonane 
w 98 proc. Z kolei wydatki majątkowe, 
obliczone na kwotę 40 mln zł, wykona-

no w 89,6 proc. i wraz z niewygasają-
cymi ich realizacja wyniosła 96,6 proc.

Burmistrz Krzysztof Strzałkow-
ski stwierdził, że w ocenie skarbnika 
miasta, Wola – na tle innych dziel-
nic – miała wyróżniające wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. Świadczyć 
o tym może wysokie, bo na pozio-
mie 97,8 proc., wykonanie wydatków. 
W transporcie i komunikacji wynio-
sło ono 90,9 proc., w zakresie ładu 
przestrzennego i w gospodarce nie-
ruchomościami 96,7 proc., w gospo-
darce komunalnej i ochronie środowi-
ska 86,6proc., w edukacji 99,5 proc, 
w ochronie zdrowia i pomocy społecz-
nej 99,6 proc, w kulturze 99,6 proc., 
w sporcie i rekreacji 98,2 proc., w za-
rządzaniu strukturami samorządowymi 
94,8 proc.

Nie wszystko się udało
Mimo pozytywnej opinii komisji 

rady odnośnie wykonania wolskie-
go załącznika budżetowego za 2016 

rok, radni opozycji mieli zastrzeżenia 
do polityki inwestycyjnej i niepra-
widłowego realizowania zadań, skut-
kujących przesuwaniem środków 
na kolejne lata. Przypomnieli, że 
z początkowych 40 mln zł wydatków 
majątkowych udało się wykorzystać 
jedynie 34 mln zł, pomimo, że pla-
ny inwestycyjne były bardzo ambitne 
i w ciągu roku środki na zadania in-
westycyjne zwiększono do 58 mln zł. 
Nie udało się ich w pełni wykorzystać 
z powodu opóźnień.

100 inwestycji
Burmistrz bronił wydziału infra-

struktury przypominając, że aktualnie 
na Woli jest ponad 100 nowych zadań 
w trakcie realizacji, a niedociągnięcia – 
spowodowane przedłużającymi się pro-
cedurami i przetargami oraz zawinione 
przez nierzetelnych wykonawców – są 
niewielkie. Jego zdaniem – mimo pew-
nych problemów – w dzielnicy widać 
historyczny boom inwestycyjny. W tym 
roku zadania inwestycyjne wzrosną 
o 300 proc.

Krzysztof Strzałkowski poinformo-
wał, że są plany ratowania i ocalenia 
zabytkowych budynków objętych rosz-

czeniami, polegające na przeznaczeniu 
ich na cele publiczne, np. na kulturę lub 
pomoc społeczną.

Duże wolskie inwestycje stanowiły 
10 proc, a te mniejsze realizowane były 
jako zadania z budżetu partycypacyj-
nego. Z informacji zarządu wynika, 
że w 2016 roku zaplanowano na nie 
3 mln 759 tys. zł. Większość tych zadań, 
za kwotę 2 mln 844 tys. (z niewielkimi 
oszczędnościami rzędu ok. 300 tys. zł) 
realizowała dzielnica, w tym 10 projek-
tów edukacyjnych za 282 tys. zł. Część 
zadań, za ok. 700 tys. zł, wykonały inne 
instytucje miejskie, np. ZDM.

Według radnych PO rok 2016 to rok 
wolskiego sukcesu i dobrego gospoda-
rowania środkami budżetowymi, dzięki 
czemu uzyskano oszczędności, które 
przeznaczono m.in. na dodatkowe za-
jęcia w placówkach oświatowych. Inni 
radni nie podzielają tej opinii.

Po długiej, burzliwej debacie 
za przyjęciem sprawozdania z wykona-
nia ubiegłorocznego wolskiego załącz-
nika budżetowego głosowało 15 rad-
nych, a 8 (PiS i radna niezrzeszona) 
było przeciw.

(PON)

Na Woli

Dobre wykonanie budżetu

• Jakie zaległości powstały na Be-
mowie w ciągu poprzednich dwóch 
lat?

– Przygotowaliśmy środki na wy-
równanie wynagrodzeń dla najbardziej 
dotychczas poszkodowanych pracowni-
ków technicznych i administracyjnych 
w placówkach edukacyjnych na Bemo-
wie. Dla wielu z nich to była pierwsza 
realna podwyżka od wielu lat. Ta kadra 
techniczna i organizacyjna w przed-
szkolach, szkołach i ośrodkach opie-
ki społecznej – przy całkiem dobrych 
zarobkach urzędników i nauczycieli 
– była najniżej wynagradzana w ska-
li całej Warszawy. Wyrównaliśmy też 
– zgodnie z obietnicą Pani Prezydent 
– dodatki motywacyjne dla pracowni-
ków do poziomu ogólno warszawskie-
go. Z pieniędzy zaoszczędzonych przy 
zakupie działki oświatowej na Chrza-
nowie (około 6 mln zł) wykonujemy 
drobne modernizacje w placówkach 
oświatowych, takie poza planem.

Rozwiązaliśmy konfliktową sytu-
ację w ośrodku pomocy społecznej, 
gdzie pojawiły się kłopoty, nie było dy-
rektora. Powołaliśmy na to stanowisko 
Izabelę Zwierz – osobę z ogromnym 
doświadczeniem, lidera warszawskiego 

w tej materii. Szykujemy dla seniorów 
dzienną placówkę z elementami opieki 
medycznej i bogatą ofertą pomoco-
wą. To placówka, gdzie opiekunowie 
z rodziny będą mogli zostawić seniora 
na kilka godzin, wtedy gdy wykonują 
na przykład swoją pracę zawodową.

Udało nam się znacznie 
więcej niż zamierzaliśmy. 
Część działań rozpoczęli jesz-
cze wcześniej pełnomocnicy. 
Obecnie normalnie funkcjo-
nuje rada, spotykają się ko-
misje, mają swoje stanowiska 
i wytyczne, które staramy się 
realizować. Co więcej – mamy 
dodatkowe pomysły. Na przy-
kład uporządkowanie Osie-
dla Przyjaźń, rejonu Klubu 
Karuzela, zagospodarowanie 
okolic Hali Wola. Bierzemy 
udział w działaniach ogólno 
miejskich, takich jak budżet 
partycypacyjny, warszawskie 
centra lokalne. Lada chwila 
powstanie u nas miejsce ak-
tywności lokalnej (MAL), jako 
jedno z pierwszych w Warsza-
wie. Wspieramy budowę przy-
chodni na Chrzanowie. Bar-
dzo ważna jest komunikacja, 
bo przecież większość naszych 
mieszkańców pracuje poza 
Bemowem. Budowa metra aktualnie 
trochę to zadanie utrudnia, ale mogę 
się pochwalić, że zrobiłem wszystko, 
„stanąłem na głowie”, aby ulica Obo-
zowa nie została zamknięta, odłożono 
jej przebudowę, ale naprawiono na-
wierzchnię. Wprawdzie ulica ta jest 
na Woli, ale stanowi dla naszych miesz-
kańców bardzo ważną arterię dojaz-
dową, zwłaszcza teraz, po zamknięciu 
ulicy Górczewskiej. To moja zasługa, 
mój sukces, bo dotąd interweniowałem, 
wydzwaniałem, błagałem o to, aż się 
udało i jestem z tego dumny.

Ale zaległości jest jeszcze więcej. 
Brakuje nam dwóch szkół i kilku przed-

szkoli. Najwięcej braków jest w infra-
strukturze oświaty. To zadania na lata: 
rozbudowa jednej szkoły na Oławskiej, 
rozbudowa drugiej na Irzykowskiego, 
budowa na Chrzanowie. To niezbędne 
zadania dla zapewnienia sprawnego 
działania systemu oświaty.

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

– Budżet partycypacyjny to jest to, 
czego mieszkańcy chcą, a my będzie-
my to realizowali. Moim pragnieniem 
jest zwiększenie tego budżetu na przy-
szły rok o jeszcze kilkanaście procent. 
To jest moje zadanie do wykonania – 
reszta jest w rękach mieszkańców.

• Czy uważa Pan, że mieszkańcy 
dzielnicy dojrzeli już do samorzą-
dowej demokracji? Czy duże było 
zainteresowanie spotkaniami kon-
sultacyjnymi, dotyczącymi tworze-

nia projektów do konkursu budżetu 
partycypacyjnego?

– Wszyscy się tego uczymy – 
i mieszkańcy i urzędnicy. Uzgadniania 
wspólnego stanowiska, osiągania con-
sensusu. To po prostu trzeba trenować, 
spotykać się, rozmawiać i porozumie-
wać. Tego się można nauczyć i wszy-
scy się uczymy. A zainteresowanie 
mieszkańców jest coraz większe.

• Który z projektów zrealizowa-
nych w ramach budżetu partycypa-

cyjnego, podobał się Panu 
najbardziej?

– Ja lubię ścieżki rowero-
we i zielone aranżacje. Moim 
zdaniem takich projektów było 
za mało, nie do końca zosta-
ły uwzględnione. Ale my jako 
zarząd weźmiemy to na sie-
bie. Na przykład park przy ul. 
Anieli Krzywoń – lada chwila 
mieszkańcy będą nim mile za-
skoczeni.

• W ostatnich latach, 
w Warszawie, zrealizowano 
wiele projektów za środki po-
zyskane z funduszy europej-
skich. Czy Bemowo może się 
pochwalić sukcesami w tym 
zakresie?

– W naszej dzielnicy tych 
projektów było bardzo mało. 
To jedna ze spraw, które prze-
jąłem bezpośrednio pod swój 
nadzór. Tworzę zespół, który 
ma się zająć środkami euro-

pejskimi. Planuję projekt społeczny, 
skierowany do młodszych i starszych 
mieszkańców dzielnicy, z pogranicza 
przedsiębiorczości i odpowiedzialności 
społecznej, ostrzegający przed pułap-
kami chwilówek, informujący o właści-
wych kierunkach rozwoju, przestrzega-
jący przed niebezpieczeństwami nowo-
czesności – internetu, sieci, globalnej 
informacji, naciągaczach, wyprowa-
dzaniu danych osobowych, itp. Myślę, 
że jest to projekt społeczny bardzo 
ważny i trzeba o tym rozmawiać.

• Co chciałby Pan zmienić w cza-
sie swojej skróconej kadencji?

– Plany zagospodarowania prze-
strzennego – to mój konik od dawna. 
Został właśnie uchwalony pierwszy 
od 2002 roku plan przestrzennego 
zagospodarowania Jelonek Południo-
wych – lada chwila zostanie wyłożony. 
Był wprawdzie wcześniej przygoto-
wywany, ale ja pracowałem przy nim 
cztery lata, więc jestem z tego bardzo 
zadowolony. To ogromny obszar trzech 
spółdzielni mieszkaniowych między 
ulicami Człuchowską, Powstańców 
Śląskich, Połczyńską i Lazurową, gdzie 
mieszka około 20 tysięcy osób. Dru-
ga sprawa, to zagospodarowanie Fortu 
Bema i okolic – tam także jest bardzo 
dużo do zrobienia. Ogromnym wyzwa-
niem jest też Chrzanów, tam jest tyle 
zadań i pracy do wykonania, że nasi 
następcy w przyszłej kadencji, a może 
i następnej będą się tym zajmowali 
przez lata – my to musimy przygoto-
wać i rozpocząć. Moim zadaniem jest 
przekonanie mieszkańców Bemowa, 
że razem jesteśmy w stanie uczynić tę 
naszą dzielnicę, tak pięknie położoną, 
przyjemnym i wygodnym miejscem 
do mieszkania.

• W jaki sposób, zwykły miesz-
kaniec Bemowa może się jeszcze 
czynnie włączyć we współtworzenie 
i zmiany w swojej małej ojczyźnie?

– Opracowaliśmy wspaniały pro-
gram senioralny dla tych, którzy tu naj-
dłużej mieszkają. Właśnie niedawno 
nasza dzielnica została wyróżniona na-
grodą „Miejsce Przyjazne Seniorom”. 
Certyfikat otrzymaliśmy podczas uro-
czystej gali 17 marca br. (patrz zdjęcie).

Najmłodszych staramy się włączać 
we wspólne działania poprzez zaję-
cia sportowe i rekreację. Na Bemowie 
jest jedna z lepiej działających dzielni-
cowych komisji dialogu społecznego, 
skupiająca ponad 60 organizacji spo-
łecznych. Uczestników mamy w niej 
dwa razy więcej, niż trochę większa 
Wola. Te organizacje zrzeszają tysiące 
zaangażowanych osób. Sami aktywni 
seniorzy, to ponad 2 tys. osób. Każ-
dy mieszkaniec może się przyłączyć 
do tych organizacji i razem z innymi 
działać dla wspólnego dobra.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Razem zmieniamy Bemowo
ROZMOWA Z MICHAŁEM GRODZKIM

BURMISTRZEM DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY
Dokończenie ze str. 1
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Zachęcamy do zapoznania się z no-
wym miejskim wydawnictwem dla ak-
tywnych mieszkańców w wersji do słu-
chania. Stworzony z myślą o osobach 
niewidomych i słabowidzących, a także 
tych, które w szybki i dostępny sposób 
chciałyby się dowiedzieć, jak mogą 
zaangażować się w życie Warszawy.

– Niezbędnik został stworzony 
po to, aby pomagać w realizowaniu 
pomysłów, wskazywać jak współdzia-
łać z innymi i gdzie szukać informa-
cji do tego potrzebnych. Możliwości 
jest coraz więcej – inicjatywa lokalna, 
budżet partycypacyjny, udział w kon-
sultacjach społecznych – mówi Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent War-
szawy.

„Niezbędnik aktywnych mieszkań-
ców” to publikacja, która już od kilku 
lat towarzyszy mieszkańcom stolicy 
pragnącym działać w swojej okolicy 
i współdecydować o Warszawie. Jest 
to podstawowe źródło wiedzy na te-
mat różnych narzędzi umożliwiających 
wpływ na kształt miasta, wspierają-
cych oddolne inicjatywy sąsiedzkie, 
promujących zaangażowanie na rzecz 
wspólnoty lokalnej. Jest on pełen prak-
tycznych wskazówek, przydatnych 
linków, zawiera też bazę pomocnych 
kontaktów. Do tej pory ukazały się 
dwa wydania w języku polskim, a także 
obcojęzyczne w językach: angielskim, 
ukraińskim i wietnamskim. Misją ze-
społu przygotowującego publikację jest 
dotarcie do jak najszerszej grupy od-

biorców. Audiobook jest kolejnym eta-
pem tej misji. Wydany głównie z myślą 
o osobach niewidomych i słabowidzą-
cych, ale także tych, które chciałyby się 
z nim zapoznać np. gotując obiad, jadąc 
samochodem, czy spacerując.

Audiobook został wydany w formie 
płyty kompaktowej (okładka z napisem 
w alfabecie Braille’a), jest też dostępny 
w internecie; do ściągnięcia na stronie: 
https://inicjatywa.um.warszawa.pl/au-
diobook, do wysłuchania na oficjalnym 
kanale You Tube m. st. Warszawy

„Niezbędnik aktywnych mieszkań-
ców” w wersji do słuchania to pozycja 
obowiązkowa dla tych wszystkich, któ-
rzy chcieliby zaangażować się w życie 
Warszawy!

Niespodzianka dla pasażerów 
i miłośników warszawskiego me-
tra – można zrobić wirtualny spacer 
po stacjach I linii metra korzystając 
z Google Street View. Do zamieszczo-
nych już na mapach Google spacerów 
po stacjach odcinka centralnego II li-
nii, dołączyło 21 peronów stacji M1 
i większość dostępnych dla sprzętu 
Google Street View przejść prowa-
dzących na te perony. Panoramiczne 
zdjęcia 360° umożliwiają wirtualne 
odwiedziny na wszystkich stacjach 
warszawskiego metra. Zespół Street 
View fotografował perony i antresole 

po zamknięciu stacji, w czasie przerw 
nocnych. Zdjęcia wykonano przy uży-
ciu Trolleya – niewielkiego, pchanego 
przez człowieka wózka. Wyposażony 
jest w aparat, który wykonuje zdjęcia 
panoramiczne oraz komputer potrzeb-
ny do obsługi systemu. Urządzenie 
wykonuje zdjęcia co kilka metrów, 
tak więc przejście całego peronu stacji 
(od 120 do około 140 m) wraz z an-
tresolami zajmowało niemalże całą 
przerwę nocną.

Warszawskie metro można zatem 
oglądać z każdego zakątka świata! 

Niezbędnik aktywnych mieszkańców

Muzeum Historii Polski zapra-
sza uczniów szkół podstawowych 
do udziału w konkursie plastycz-
nym pt. „Piastowskie pary”. Jego 
celem jest zachęcenie najmłodszych 
do odkrywania i pogłębiania wiedzy 
o pierwszych polskich władcach.

Przedmiotem konkursu jest wy-
konanie portretu wybranej pary mał-
żeńskiej z dynastii Piastów. Technika 
wykonania prac jest dowolna, wyma-
gany format A3. Organizatorzy cze-
kają na prace do 30 kwietnia 2017 r. 
(decyduje data stempla pocztowego) 
pod adresem Muzeum Historii Pol-
ski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 
Warszawa, z dopiskiem „Piastowskie 
pary”.

Najstarsze dzieje Polski to okres  
w historii pełen tajemnic i niewyjaśnio-
nych problemów, o których historycy 
wciąż dyskutują. Nie wiadomo, kim 
był legendarny protoplasta rodu. Nie 
są znane prawdziwe wizerunki naj-
dawniejszych historycznych wład-
ców Polski, nie zachowały się żadne 

współczesne im portrety. Można od-
woływać się do przekazów kronika-
rzy, ale oni również często czerpali 
wiedzę z legend i opowieści. Na kar-
tach podręczników występują królo-
wie i władcy, ale rzadko pojawiają się 
piastowskie żony. Związki małżeń-
skie w owym czasie często były za-
wierane, by przypieczę tować umowy 
polityczne. Wśród piastowskich mał-
żonek znajdowały się m.in. słowiań-
skie księżniczki i nie mieckie margra-
bianki. Niektóre z nich miały wpływ 
na decyzje swoich mężów, niektóre 
są bohaterkami pięknych legend, a są 
też takie, które zostały zapomniane 
i nie znamy nawet ich imion. Dlate-
go Muzeum chce przywrócić pamięć 
o piastowskich małżonkach i stworzyć 
wspólnie z dziećmi „Poczet polskich 
par królewskich i książęcych” z dyna-
stii Piastów.

Kontakt w sprawie konkursu:
konkursy.edukacyjne@muzhp.pl,
tel. (22) 211 90 47.

Piastowskie pary

Metro w sieci

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 

DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
ZGŁOSZENIA: rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Palmy i kołatki, cukrowe baranki, 
pisanki i śmigus-dyngus to powszech-
nie znane elementy Świąt Wielkanoc-
nych. Z okresem tym związanych jest 
także wiele ciekawych zwyczajów 
i obrzędów ludowych, zachowanych 
do dnia dzisiejszego w niektórych re-
jonach Polski. Na pradawne obrzędy 
związane z radosnym świętem powita-
nia wiosny, takie jak topienie Marzanny 
czy chodzenie po wsi z gaikiem lub 
kogutkiem czy wodzenie niedźwiedzia, 
nałożyły się silnie oddziałujące na wy-
obraźnię ludu sceny z ostatniego tygo-
dnia życia Jezusa.

Ten niezwykle bogaty w naszej 
obyczajowości okres otwiera Niedziela 
Palmowa, nazywana też Kwietną lub 
Wierzbową. W obrzędach ludowych 
tego okresu prasłowiańskie wątki po-
gańskie przeplatają się z chrześcijań-
skimi.

Wspaniałe procesje wysokich palm 
można spotkać w tym dniu w kurpiow-
skiej wsi Łyse oraz w wielu beskidzkich 
wioskach: Tokarni, Lipnicy Murowanej, 
Paszynie, Rabce. W okolicach Krako-
wa można tego dnia spotkać Pucheroki 
– usmolonych sadzą chłopców w wy-
sokich czapkach ozdobionych pękami 
różnokolorowych wstążek. W Kalwarii 
Zebrzydowskiej rozpoczyna się cało-
tygodniowe Misterium Męki Pańskiej. 
Uciążliwy post żegnany jest symbolicz-
nym pogrzebem śledzia i żuru.

Symbolem przyrody powracającej 
do życia po zimie, był zwyczaj no-
szenia po wsi przez młodzież zielonej 
gałęzi zwanej gaikiem, przystrojo-
nej wstążkami i świecidełkami. Izby 
ozdabiano baziami i zielenią. Później 
symbolika ta przejęta została przez 
Kościół. Na pamiątkę triumfalnego 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy, w nie-
dzielę poprzedzającą ukrzyżowanie, 
ustanowiono obrzęd święcenia palm. 
Na południu Europy są to rzeczywi-
ście gałęzie palmowe, w Polsce ich 
rolę spełniają gałązki drzew ziele-
niejących, najczęściej wierzby – stąd 
ludowa nazwa tego dnia Niedziela 
Wierzbowa lub Kwietna.

Przed kilkuset laty w dniu tym od-
bywała się procesja, podczas której 
na pamiątkę wjazdu do Jerozolimy 
prowadzano uroczyście do kościoła fi-
gurę Jezusa siedzącego na drewnianym 
osiołku na kółkach. Taka XVI-wiecz-
na figura z Szydłowca zachowała się 
w Muzeum Etnograficznym na kra-
kowskim Kazimierzu, a podobną pro-
cesję z drewnianym osiołkiem do dziś 
można zobaczyć we wsi Tokarnia koło 
Myślenic. Inne bardzo realistyczne 
przedstawienie wjazdu Jezusa do Jero-
zolimy odbywa się podczas corocznego 
Misterium Męki Pańskiej w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, gdzie przebrany 
za Jezusa mężczyzna jedzie na żywym 
osiołku.

Poświęcone w kościele palmy zaty-
kano za obrazem, przechowując je aż 
do następnej Wielkanocy. Miały one 
chronić chatę i zabudowania gospo-
darskie przed uderzeniem pioruna. 
W niektórych regionach zatykano pal-
my wśród zasianych pól, wierząc, że 
przyczynią się one do lepszego uro-
dzaju, ochronią zbiory przed szkodni-
kami i niepogodą. W Popielec ksiądz 
posypywał głowy wiernych popiołem 
z ubiegłorocznych palm.

Palmy bywają różne w zależności 
od regionu. Zwykle jest to jedna lub 
kilka gałązek z baziami, ale są też 
piękne, misternie wyplecione palemki 
litewskie na Suwalszczyźnie, czy też 
ogromne, ozdobione barwnymi wstąż-
kami, zielenią i kwiatami palmy góral-
skie i kurpiowskie.

Las takich rozkołysanych palm zo-
baczyć można podczas procesji w wie-
lu góralskich wioskach. Największe, 
ponad dwudziestometrowe palmy spot- 
kać można na rynku w Lipnicy Muro-
wanej. Zrobione z wikliny i ozdobione 
pękami wstążek, stają do konkursu. 
Wygrywa najdłuższa, a że lud żyje 
tu honorny i każdy chce wygrać, często 
ustawiona w pionie palma łamie się 
pod własnym ciężarem.

Najpiękniejsze palmy kurpiowskie 
zobaczyć można w miejscowości Łyse 
w Puszczy Zielonej. Imponujące pal-
my wykonane w okolicznych wioskach 

mają do 7-8 metrów wyso-
kości. Kurpiowska palma 
powstaje w ten sposób, że 
pień młodej, smukłej so-
sny oplata się ciasno wi-
dłakiem, zielonymi gałąz-
kami i puszystym mchem, 
a w to zielone tło wpina 
różnokolorowe kwiaty 
z bibułki. Na koniec zdobi 
się je szerokimi, koloro-
wymi wstęgami. W nie-
dzielę wszystkie palmy 
spotykają się przed no-
wym kościołem w Łysem, 
gdzie po poświęceniu for-
muje się barwna procesja 
nad którą kołysze się las 
wyniosłych, różnokoloro-
wych palm.

Pucheroki
W Niedzielę Palmową 

w podkrakowskich wio-
skach Bibice, Zielonki 
i Skotniki pojawiają się 
Pucheroki ubrane w wysokie, spicza-
ste czapki przystrojone pękiem koloro-
wych wstążek, w kożuszki wywrócone 
włosiem do góry i przepasane powró-
słami ze słomy. Twarze mają wysmaro-
wane sadzą. W rękach drewniane laski 
i koszyki wyłożone sianem. Stukają 
wytrwale do drzwi i okien aż im gospo-
darze otworzą. A otwiera każdy. Kładą 
im gospodynie do koszyków po parę 
jajek, kawałek ciasta czy kiełbasy albo 
i parę groszy. Nikt się nie złości, nie 
uważa ich za natrętów. Każdy bowiem 
z mieszkańców albo sam był puchero-

kiem, albo ma w rodzinie umorusanego 
pucheroczka.

Tradycja ta ma już kilkaset lat. 
Na początku XVII wieku istniała w Bi-
bicach szkoła. Jej uczniowie (nazwa 
pucheroki pochodzi od łacińskiego 
puer – chłopiec) odwiedzali w ten dzień 
domy, bawiąc gospodarzy zabawnymi 
oracjami i strojami. Tradycja ta prze-
trwała do dzisiaj. Przekazywane z po-
kolenia na pokolenie zabawne oracje 
zna tu każde dziecko.

Tekst i zdjecia: Grzegorz Micuła

PRACOWNIA DZIAŁAŃ 
MUZEALNYCH

Zamku Królewskiego w Warszawie
zaprasza na spotkania

Muzealne inspiracje
Cykl comiesięcznych sobotnich warsz-
tatów muzealnych dla uczestników in-
dywidualnych (zwłaszcza seniorów). 
Proponujemy zwiedzanie fragmentu 
ekspozycji i aktywne uczestnictwo 
w zajęciach twórczych:

W sobotę, 8 kwietnia 2017 r.
o godz. 10.00

zapraszamy na warsztat

Podróż do świata dywanów
czyli piękno kobierców 

wschodnich
Prowadzenie: kustosz Anna Cze-
kaj.Zbiórka w pałacu Pod Blachą. 
Zajęcia odbywają się w Loży ma-
sońskiej i salach 122 i 245. Ilość 
miejsc ograniczona! Zapisy w Infor-

macji Zamku, tel. 22 3555170. Wej-
ście na zajęcia na podstawie zapi-
sów i wykupionego w kasie biletu 
na warsztaty z cyklu „Muzealne Inspi-
racje” w cenie 7 zł.

Zamkowe spotkania literackie
Comiesięczne spotkania literackie. 
Każde z nich inspirowane jest zam-
kowymi zbiorami sztuki i składa się 
z krótkiego wprowadzenia oraz prezen-
tacji tekstów literackich.

W sobotę, 8 kwietnia 2017 r.
o godz. 12.00

zapraszamy na spotkanie z cyklu
Wizyta u Żeromskiego

Słowacki mórz południowych
Joseph Conrad

Prowadzenie: Daniel Artymowski. 
Teksty zaprezentują aktorzy: Barbara 
i Jacek Bursztynowiczowie. Zbiór-
ka w Sieni Głównej Zamku. Wejście 
na podstawie biletu wstępu w cenie 7 zł.

Szkatułka księżniczki, skarb 
królewicza – spotkania 

dla najmłodszych
zajęcia dla dzieci w wieku  

od 3 do 6 lat.
Zamek Królewski kryje wiele tajemnic, 
zagadek i niespodzianek. Gdzie miesz-
kała księżniczka? Gdzie król jadał 
obiad? Jak można namalować taaaki 
duży obraz?

W sobotę, 8 kwietnia 2017 r.
o godz. 11.00 lub 12.00 (dwie grupy)

zapraszamy na spotkanie pt.:

Loczki czy harcap, czyli 
królewskie kłopoty z peruką

Prowadzenie: dr Katarzyna Buczek, 
Maria Reif i Agnieszka Wardak. 
Dzieci wchodzą bezpłatnie na podsta-
wie zaproszeń, które są do odebrania 
od poniedziałku 3 kwietnia 2017 r. 
od godz. 10.00 w Punkcie Informa-
cji Zamkowej. Dorośli wykupują bilet 

w cenie 10 zł. Zbiórka w Sieni Głównej 
Zamku.
Uwaga! Zapraszamy dzieci maksy-
malnie z 1 opiekunem. Liczba miejsc 
ograniczona. 

Zamkowe wędrówki
– zajęcia plastyczno-historyczne dla 

dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
W programie przewidujemy zwiedza-
nie wybranych sal zamkowych lub 
wystaw czasowych oraz różnorodne 
zabawy plastyczne.

W sobotę, 8 kwietnia 2017 r.
o godz. 10.00 i 11.00 (dwie grupy)

zapraszamy na zajęcia pt.:

Nie wszystko złoto, co się świeci,
czyli metale na Zamku

Zajęcia prowadzą: Dorota i Sławomir 
Szczoccy. Wejście na podstawie biletu 
w cenie 7 zł. Liczba miejsc ograni-
czona.
Uwaga! Spotkanie w pałacu Pod Blachą!

Kurs rysunku i malarstwa
W dniach 13, 20, 27 kwietnia

oraz 4 i 11 maja 2017 r.
zapraszamy na kurs pt.:

Transparentnie czy kryjąco,
czyli partytura obrazu

Spotkania, odbywające się w dwóch 
grupach, w godz. 9.30 – 11.30 (grupa I) 
oraz 12.00 – 14.00 (grupa II), prowa-
dzi artysta plastyk Lech Żurkowski. 
Zapewniamy potrzebne materiały pla-
styczne. Jedynie w przypadku drogich 
podobrazi pobierane będą dodatkowe 
niewielkie opłaty. Nie wymagamy 
wcześniejszych doświadczeń plastycz-
nych. Zajęcia odbywają się w pracowni 
plastycznej PAŁACU POD BLACHĄ.
Opłata za zajęcia: 150 zł za cykl (5 za-
jęć). Liczba miejsc ograniczona.

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

Wędrówki z Naszą Gazetą

Kwietna, Wierzbowa, Palmowa
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Inicjatywa lokalna to narzędzie, 
z którego mogą korzystać mieszkanki 
i mieszkańcy Warszawy już czwarty 
rok. Polega ona na realizacji swojego 
pomysłu wspólnie z urzędem. Sąsie-
dzi, którzy chcą coś zmienić w swoim 
otoczeniu i polepszyć warunki w oko-
licy, mogą w każdym momencie roku 
złożyć wniosek o realizację inicjatywy 
lokalnej.

– Postanowiliśmy kompleksowo 
przybliżyć, jak działa takie narzędzie. 
Jakie projekty można zrealizować 
i odpowiedzieć na wszystkie frapujące 
potencjalnych „inicjatorów” pytania 
– mówi Michał Kuszewski z centrum 
komunikacji społecznej, które posta-
nowiło stworzyć cykl edukacyjny pt. 
„Wyjdźcie z inicjatywą”. Do końca 
2017 roku zostaną opublikowane 
materiały przydatne dla osób, które 
planują stworzyć sąsiedzkie ogrody, 
organizować lokalne święta lub reali-
zować projekty kulturalne angażujące 
społeczność lokalną.

„Zielono mi” to pierwszy cykl 
edukacyjny. W jego ramach zostaną 
opublikowane trzy artykuły – przy-
bliżające zasady działania inicjatywy 
lokalnej, zawierające rozmowy z sa-

mymi realizatorami inicjatywy oraz 
pomysły i inspiracje na przyszłość. 
Łąki, ogródki edukacyjne w przed-
szkolu czy zielony labirynt na środku 
betonowego podwórka to tylko kilka 
przykładów realizacji różnorodnych, 
kreatywnych i lokalnych pomysłów 
mieszkanek i mieszkańców.

Jak to zrobić? Tę odpowiedź 
na pewno będzie można znaleźć 
w artykułach lub na żywo, ponieważ 
9 kwietnia na Jazdowie odbędą się 
warsztaty ogrodnicze, w trakcie któ-
rych każdy nowicjusz sztuki ogrodni-
czej będzie mógł pod okiem specjali-
stów poznać jej podstawowe zasady, 
ale przede wszystkim spotkać przed-
stawicieli zrealizowanych już inicja-
tyw lokalnych oraz urzędników i za-
dać im wszystkie niezbędne pytania.

Zapraszamy do korzystania z ma-
teriałów przygotowanych przez cen-
trum komunikacji społecznej na stro-
nie http://inicjatywa.um.warszawa.
pl/zielono-mi lub kontakt mailowy 
na adres: mkuszewski@um.warsza-
wa.pl bądź telefoniczny pod numer 
(22) 443 34 84.

Do zobaczenia 9 kwietnia!

Roger to średniej wielkości, smu-
kły piesek, w średnim wieku. Roger 
jest skoczny, pełen wigoru i bardzo 
towarzyski. Psiak pawie całe życie 
spędził w schronisku, był bardzo mło-
dy jak trafił do klatki, ale nie stracił 
radości życia. Pod koniec zeszłego 
roku został zaadoptowany przez nie-
odpowiedzialnych ludzi i znów porzu-

cony. Roger bardzo cieszy się na wi-
dok człowieka, skacze z radości kiedy 
przychodzi jego kolej na spacer. Jest 
bardzo wdzięcznym, miłym pieskiem, 
przyjaznym i kontaktowym. Wobec 
innych psów nie wykazuje agresji.

Kontakt w spawie adopcji:
Justyna tel. 783 003 754

Zielono mi

Roger szuka domu

Fundacja Lex Nostra od ponad sied-
miu lat prężnie pomaga ludziom po-
krzywdzonym przez system prawny. 
Przez lata pomogliśmy wielu potrzebują-
cym z różnych zakątków Polski. W tym 
roku razem z Ministerstwem Sprawiedli-
wości realizujemy program pomocy dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich rodzinom. Zgłaszają się do nas oso-
by, którym jesteśmy w stanie zapewnić 
profesjonalną obsługę prawną i psycho-
logiczną w sprawach dla nich znaczą-
cych. Od początku roku pomogliśmy już 
ponad 50 osobom. Sporządzamy pisma 
procesowe do sądów, pozwy, skargi, 
wnioski do Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Istnieje również możliwość repre-
zentowania pokrzywdzonego przed są-
dami. Program skierowany jest to miesz-
kańców województwa mazowieckiego.

Przykładem naszych działań jest 
przypadek pani Joanny K., która razem 
z córką wyprowadziła się od swojego 
męża, stosującego przemoc domową, 
bijącego żonę i znęcającego się nad cór-
ką. Obie potrzebujące znalazły pomoc 
i przede wszystkim nowe schronienie 
dzięki naszej fundacji. Kolejnym cieka-
wym przypadkiem, w którym pomogła 
fundacja Lex Nostra, jest sprawa pana 
Jacka K. Pan Jacek, pomimo faktu nie 
nabycia spadku po swojej zmarłej ciotce, 
jest uznawany przez spółdzielnię za peł-
noprawnego spadkobiercę tej nieodzie-
dziczonej nieruchomości. W związku 
z tym spółdzielnia dochodzi od pana 
Jacka nieuzasadnionych roszczeń pie-
niężnych związanych z utrzymaniem tej 
nieruchomości.

Wszystkie osoby objęte programem 
są pod stałą opieką psychologa i w każ-
dej sytuacji pogorszenia się ich kondycji 
psychicznej są w stanie szybko i spraw-
nie umówić się na spotkanie ze specja-
listą.

Najważniejszym warunkiem moż-
liwości otrzymania pomocy w ramach 
programu jest fakt, aby przestępstwo 
udokumentowane nie miało miejsca wię-
cej niż 5 lat wstecz, czyli – w skrócie – 
by wydarzyło się na przełomie ostatnich 
5 lat. Fundacja Lex Nostra ma swoją 
siedzibę w samym centrum Warszawy, 
przy ul. Siennej 45 lok. 5. Punkt pomocy 

czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 20.00, w sobotę 
w godzinach od 10.00 do 15.00. Bliższe 
informacje w ramach dyżuru telefonicz-
nego udzieli pracownik fundacji pod nu-
merem telefonu: 517 704 356; prosimy 
o kontakt telefoniczny od poniedziałku 
do piątku od 8.00 do 20.00, w sobotę 
od 8.00 do 15.00. Przyjdź, opowiedz nam 
o swoich problemie oraz udokumentuj 
przestępstwo, a my pomożemy ci stanąć 
na nogi.

Działania fundacji
Lex Nostra

Fundacja promocji mediacji i eduka-
cji prawnej Lex Nostra rozpoczęła swo-
ją działalność w 2010 roku. Głównym 
celem naszej działalności jest pomoc 
osobom poszkodowanym przez system 
prawny. Przez lata naszej aktywności 
podjęliśmy kilka tysięcy interwencji 
prawnych, większość z nich zakończyła 
się sukcesem. Walczymy z przejawa-
mi niekompetencji i złej woli urzęd-
ników, nagłaśniając, także w mediach, 
przypadki ich szkodliwej działalności. 
Dynamiczne działania fundacji, zdol-
ność zainteresowania przez nas mediów 
konkretnymi sprawami i opiniotwórcza 
marka fundacji Lex Nostra w znacz-
nej mierze przyczyniają się do zbadania 
przez organy nadzoru opisanych przez 
fundację uprzednich działań urzędników 
państwowych i samorządowych. Obec-
nie realizujemy m.in. programy z zakresu 
pomocy dla ofiar przestępstw i ich rodzin 
czy też pomocy prawnej i aktywizacji 
zawodowej dla byłych więźniów i osób 
wykluczonych społecznie.

Działalność fundacji to nie tylko 
kwestie interwencji prawnych. Prowa-
dzimy akcje i szkolenia mające na celu 
zwiększenie świadomości prawnej oby-
wateli. Angażujemy się w ruchy działa-
jące na rzecz zwiększenia przejrzystości 
procesu wyborczego czy w kampanie 
mające na celu zachęcanie Polaków 
do udziału w wyborach i referendach. 
Wspieramy aktywność obywatelską 
na szczeblu samorządowym: inicjujemy 
i popieramy aktywność młodzieżowych 
rad miast, rad dzielnic, organizacji spor-
towych, patriotycznych, kombatanckich. 

Naszym celem jest to, by fundacja nie 
była organizacją typowo „warszawską”, 
lecz by była obecna także w regionach. 
Szczególnie aktywni jesteśmy w wo-
jewództwach: wielkopolskim, małopol-
skim, mazowieckim, śląskim. Fundacja 
nie jest bytem reprezentowanym przez 
jednego człowieka czy wąskie grono 
osób – siłą fundacji jest zwarty, wielo-
osobowy zespół, złożony przede wszyst-
kim z młodych, lecz już doświadczonych 
i ambitnych prawników, którzy każdego 
dnia aktywnie działają na rzecz pomocy 
osobom poszkodowanym przez system 
prawny.

Ważnym elementem aktywności 
fundacji Lex Nostra jest wpływanie 
na jakość stanowionego prawa. Stara-
my się, by nie były to działania jedynie 
teoretyczne, wyrażające się w udziale 
w konferencjach i dyskusjach. Współpra-
cujemy z parlamentarzystami wszystkich 
opcji politycznych, jesteśmy aktywni 
w zakresie uczestnictwa w posiedzeniach 
zajmujących się kwestiami prawnymi 
komisji parlamentarnych (komisja spra-
wiedliwości i praw człowieka, komisja 
ustawodawcza, komisja administracji 
i spraw wewnętrznych, komisja do spraw 
kontroli państwowej). Obecnie trwa po-
woływanie rady programowej fundacji 
Lex Nostra, mającej na celu zgroma-
dzenie najwybitniejszych autorytetów 
prawniczych i moralnych, skupienie ich 
wokół naszej uporządkowanej wizji wy-
miaru sprawiedliwości i ustroju państwa, 
tak aby móc wspólnie i skutecznie za-
biegać o to, by głos fundacji Lex Nostra 
był słyszany w czasie, kiedy podejmo-
wanych jest wiele reform w wymiarze 
sprawiedliwości.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej i zapoznania się 
z bieżącą działalnością fundacji Lex No-
stra: www.fundacja.lexnostra.pl.

Ponieważ fundacja Lex Nostra 
ma status organizacji pożytku publiczne-
go, istnieje możliwość przekazania 1% 
podatku na rzecz naszej fundacji, do cze-
go bardzo zachęcamy – państwa pomoc 
jest dla nas naprawdę bardzo ważna. 
Nasz numer KRS: 0000365293

Serdecznie dziękujemy!
Fundacja Lex Nostra

Nasz prawnik radzi

Pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i ich rodzinom
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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 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, 

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

Wolskie Centrum Kultury

w kwietniu:

•  11 kwietnia (wtorek) godz. 18.00 
– ul. Działdowska 6 – Prelekcja pt. 
„Warszawa – najciekawsze realizacje 
2016 roku” – prowadzenie Sabina 
Chyła. Wstęp wolny

•  18 kwietnia (wtorek) godz. 18.00 – 
ul. Działdowska 6 – Wieczorową porą 
na Działdowskiej – Film „Sportowiec 
mimo woli” – komedia. Wstęp wolny

•  20 kwietnia (czwartek) godz. 19.00 
– ul. Działdowska 6 – Koncert pieśni 
Johannesa Brahmsa. Wstęp wolny

•  20 kwietnia (czwartek) godz. 17.00 
– ul. Młynarska 35a – Warsztaty ce-
ramiczne – Zabawy z gliną dla całej 
rodziny. Wstęp wolny. Obowiązują 
zapisy tel. 22 631 30 51

•  21 kwietnia (piątek) godz. 19.00 – 
ul. Działdowska 6 – Wernisaż wysta-
wy – Piotr Krzyżak – cerkwie grec-
kokatolickie południowo-wschodniej 
Polski. Fotografia. Wstęp wolny

•  21 kwietnia (piątek) godz. 17.00 
– ul. Działdowska 6 – Prelekcja 
Krzysztofa Dworczyka „Hiszpania 
północno-zachodnia” druga część 
opowieści o Hiszpanii. Wstęp wolny

•  21 kwietnia (piątek) godz. 17.00 – 
ul. Gibalskiego 10 – Sąsiedzkie spo-
tkanie wielkanocne. W programiem.
in. podwórkowe szukanie pisanek, 
rozmowy o polskich tradycjach świą-
tecznych przy kubku herbaty. Mile 
widziany wkład własny na wspólny 
stół. 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 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) dawny dom zajezdny; 
7) postać z dramatu S. Wyspiańskiego 
„Wesele”; 8) słynna plaża na Hawajach; 
9) zapach; 10) Rabindranath, pisarz in-
dyjski; 12) wysuszone owoce biedrzeńca 
o charakterystycznym smaku, przyprawa; 
14) ciężki, zimnokrwisty koń, używany 
do prac wykonywanych w wolnym tem-
pie; 16) zaliczka; 19) świętość, antonim 
profanum; 21) pojazd lądowo-wodny; 
22) produkt; 23) małżeństwo z siostrą 
zmarłej żony.

Pionowo: 1) barokowy taniec dworski 
rodem z Francji; 2) wł. Gordon Mat-
thew Summer (ur. 1951), kompozytor 
brytyjski; 3) łupina z ziemniaka; 4) pieśń 
solowa wchodząca w skład opery; 5) za-
czynają się po żartach; 6) schyłkowiec; 
11) chory na dusznicę; 13) malarz polski 
z Krynicy; 15) ptak z rodziny głuszcowa-
tych; 17) rekrutacja na studia; 18) w sztu-
ce postać stojąca w pozie modlitewnej; 
20) italski bóg wojny.

Horoskop
od 9 do 29 kwietnia 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Praca będzie Ci sprawiała 
trochę kłopotu. Nie wydarzy 
się nic złego, raczej wiosna 

zawróci Ci w głowie i nie będziesz 
miał chęci wypełniać swoich obowiąz-
ków. Źle to wpłynie na przygotowania 
przedświąteczne w Twoim wykonaniu, 
a to z kolei może pogorszyć relacje 
z najbliższymi. Mimo to nie opuści Cię 
dobre samopoczucie.

RYBY (19 II – 20 III)
Wiosna rozstraja Cię emo-
cjonalnie. Jesteś delikat-
niejsza i wrażliwsza. Dla-

tego z trudem przyjdzie Ci realizować 
codzienne zadania. A przedświąteczne 
porządki mogą się skończyć wielką ka-
tastrofą, jeżeli nie zaplanowałaś sobie 
wcześniej, co i kiedy zrobisz. W uczu-
ciach także trudności – tym razem 
z komunikacją. Możliwe zwiększenie 
dochodów.

BARAN (21 III – 20 IV)
Nadchodzi czas dla Ciebie 
korzystny. Przypływ energii 
sprawi, że nie będzie dla 

Ciebie spraw trudnych. W sprawach 
zawodowych może się pojawić ciekawa 
i intratna propozycja. Przemyśl wszyst-
ko dokładnie i podejmij mądrą decyzję. 
W uczuciach także miło i pogodnie, 
a może nawet zdarzyć się gorący ro-
mans. Zdrowie – w idealnym porządku.

BYK (21 IV – 21 V)
Wiosna poprawi Twoje sa-
mopoczucie. Z przyjemno-
ścią będziesz oddawał się 

spacerom, sportowi na powietrzu lub 
pracy w ogródku czy na działce. Spra-
wy zawodowe dadzą Ci odetchnąć, 
więc bez przeszkód będziesz mógł za-
dbać o przygotowania do świąt i zająć 
się bliską Ci osobą. Bo w uczuciach 
także czeka Cię wiosenny rozkwit.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Przed Tobą szaleństwo to-
warzyskich spotkań. Dlatego 
trudno Ci będzie wykazać 

się systematyczną pracą i wypełniać 
zwykłe obowiązki. Jak zwykle przygo-
towywania do świąt zostawisz na ostat-
nią chwilę, więc nie obędzie się bez 
zamieszania i odrobiny improwizacji. 
Ale nie będzie Cię opuszczało dobre 
samopoczucie i optymizm.

RAK (22 VI – 22 VII)
Wiosna i słońce nie zapo-
wiadają dla Ciebie dobre-
go samopoczucia. Nawet 

nadchodzące święta nie poprawią Ci 
humoru. Na szczęście w sprawach za-
wodowych niewiele się będzie działo, 
a w pracach domowych pomogą Ci 
bliscy. Zmęczenie zimą i drażliwość 
możesz zmniejszyć aktywnością fizycz-
na i kontaktem z budzącą się przyrodą.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Rozsadza Cię energia. Z ra-
dością będziesz działać, za-
łatwiać sprawy, podejmo-

wać wyzwania, spotykać się z ludźmi, 
uprawiać sport... Zastanów się, czy nie 
za dużo tego wszystkiego na raz. Jak 
to znoszą Twoi bliscy? Na szczęście 
Twoja zwiększona aktywność przyniesie 
sukcesy zawodowe i znów będziesz się 
mógł pochwalić.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Wiosenne słońce spowoduje, 
że z jednej strony zwiększy 
się Twoja aktywność i radość 

życia, ale z drugiej – będziesz osła-
biona i zmęczona. Powinnaś zadbać 
o swoje zdrowie i kondycję. Dobrze Ci 
zrobią spacery, może jakieś ćwiczenia 
lub hobby na świeżym powietrzu. Nie 
daj na siebie zrzucić wszystkich przy-
gotowań do świąt. Możliwe burzliwe 
uczucie.

WAGA (23 IX – 23 X)
Przedświąteczne porządki  
doprowadzą Cię do dwóch  
wniosków: nie mam co na  

siebie włożyć i trzeba tu w końcu zro-
bić remont. Wiosenne słońce doda Ci 
sił i postanowisz zabrać się do pracy. 
To nic złego, o ile nie przekroczysz 
budżetu. To zamieszanie spowoduje, że 
zauważysz zastój w sprawach zawodo-
wych. Nie przejmuj się, to przejściowe.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Będziesz radosny, pełen siły 
i entuzjazmu. Nic nie będzie 
w stanie tego zepsuć. Pra-

ca, problemy zawodowe, nawet przed-
świąteczne porządki będą sprawiały Ci 
radość. To wiosna tak działa. Ciesz się 
nią, zwłaszcza że w uczuciach czeka 
Cię dobry czas – ożywienie w stałych 
związkach i nowe zauroczenie dla osób 
samotnych.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Nadszedł czas, aby otwo-
rzyć zupełnie nowy rozdział 
w Twoim życiu. Jeżeli do-

dać do tego miłe spotkania towarzy-
skie i bezproblemowe przygotowania 
do świąt, które upłyną w uroczej atmos-
ferze, nie będziesz miał na co narzekać. 
Gwiazdy Ci sprzyjają we wszystkich 
sferach: w uczuciach, sprawach zawo-
dowych i finansowych.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Nowe zawodowe plany 
lepiej przełóż na końców-
kę kwietnia. Na razie nie 

ma dla nich przychylności gwiazd. Mu-
sisz przeczekać początek wiosny, który 
nie będzie dla Ciebie korzystny. Także 
jeśli chodzi o samopoczucie. Dlatego 
mądrze podziel obowiązki związane 
ze świętami. Oszczędzaj siebie. W uczu-
ciach czas na romantyczne spotkania.
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