
N
AS

ZA

28 kwietnia 2017 • Nr  8 (260) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 1734-0640 •  rok XIII 

b    Polskie dinozaury   b    Pomysł na klimat    b    Święto hip-hopu    b    Milion drzew    b

W połowie stycznia do stołeczne-
go biura geodezji i katastru wpłynęły 
dwa wnioski dotyczące nadania naz- 
wy skwerowi znajdującemu się przy 
dawnym Pedecie. Klub wolskich rad-
nych PO na patrona skweru zapropo-
nował Janusza Brochwicz-Lewińskie-
go, ps. „Gryf” – bohatera Powstania 
Warszawskiego, żołnierza batalionu 
AK „Parasol” oraz dowódcę legendar-
nej obrony Pałacyku Michlera przy ul. 
Wolskiej 40.

Odmienną propozycję złoży-
ło stowarzyszenie Gwara Warszaw-
ska, które widziałoby w tym miejscu 
„Skwer Gwary Warszawskiej”. – Lo-
kalizacja skweru jest mocno powią-
zana z charakterem, jaki teren peł-
nił do wybuchu II wojny światowej. 
Miejsce wypoczynku i oderwania się 
od trudów dnia codziennego. Dawna 
„Wenecja” rozbrzmiewała dźwięka-
mi orkiestr dętych, śpiewem i mu-
zyką lokalnych kapel podwórzowych, 
śmiechem najmłodszych mieszkańców 
Woli. Tu można było wsłuchać się 
w niepowtarzalny język ulicy, z czasem 
zdefiniowany jako gwara warszawska. 
Wola wydatnie uczestniczyła w rozwo-
ju tego fenomenu językowego. Poblis- 
ki Kercelak stanowił swoisty tygiel, 
w którym mieszały się słowa i zwro-
ty z całego miasta. Miejsce to było 
niekwestionowaną „Akademią gwary 
warszawskiej”. Po wojnie zaszły duże 
zmiany, jednak charakter tego miejsca 
pozostał niezmienny. Teren dalej słu-
żył mieszkańcom, choć forma rozrywki 
była już nieco inna. Obecnie miejsce 
to czeka na rewitalizację by dalej słu-
żyć mieszkańcom – mówi Janusz Dzia-
no, członek zarządu stowarzyszenia 
Gwara Warszawska.

Wnioski zostały złożone prak-
tycznie w jednym terminie, a obydwa 
środowiska bardzo szybko osiągnęły 
kompromis. – Zostały złożone dwie 
propozycje nazwy. Obie były uzasad-
nione oraz zyskały poparcie społeczne. 
Ze względu na dość duży teren, uznaliś- 
my wspólnie z inicjatorem nazwania 
skweru „Gwary warszawskiej”, że po-
łączymy nasze inicjatywy. Chcemy, aby 
skwer poświęcony pamięci Generała 
Gryfa był zlokalizowany na części po-
łudniowej od ulicy Wolskiej, natomiast 
część północna była poświęcona war-
szawskiej gwarze – mówi Kamil Giem-
za, przewodniczący klubu radnych PO 
na Woli.

Generał „Gryf” – bohater Powsta-
nia Warszawskiego, żołnierz batalionu 
AK „Parasol” zmarł 5 stycznia 2016 
roku. Janusz Brochwicz-Lewiński, ps. 
„Gryf” znany jest m.in. z akcji na ap-
tekę Wendego, z której – pomimo po-
tężnych sił niemieckich stacjonujących 
w pobliżu – udało mu się wydobyć nie-
dostępne dla Polaków lekarstwa i środ-
ki znieczulające. Do 5 sierpnia 1944 r. 
dowodził legendarną obroną Pałacyku 
Michlera przy ul. Wolskiej 40. – Wła-
śnie dlatego skwer przy dawnym Pede-
cie nie jest miejscem przypadkowym. 
W sierpniu 1944 roku, w rejonie tego 
miejsca swoją mobilizację oraz szereg 
akcji bojowych przeprowadził słynny 
harcerski batalion „Parasol”. W pobli-
żu znajdował się również Pałacyk Mi-
chlera, którego obroną wsławił się Ja-
nusz Brochwicz-Lewiński. Była to jedna 
z najbardziej znanych akcji obronnych 
podczas Powstania Warszawskiego – 
podkreśla Kamil Giemza.

Na Woli

Nazwa dla skweru
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Dla tych, którzy spędzą majówkę w stoli-
cy, Warszawa przygotowała znakomitą atrak-
cję. Na Podzamczu odbędzie się premiera 7. 
edycji widowiska w multimedialnym parku 
Fontann. Pokazy są zaplanowane na 1, 2 
i 3 maja.

– Przychodzą tu tłumy nie tylko na week-
endowe pokazy, ale w każdy słoneczny, ciepły 
dzień, aby blisko wody odpoczywać i po-
dziwiać tryskające fontanny – mówi Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy 
– Dodatkowo ten rejon wzbogaciły nowe 
bulwary, które od multimedialnego parku 
Fontann dzieli tylko Wisłostrada. Te dwie 
atrakcje, połączone wygodnym przejściem 
podziemnym, stały się ulubionym miejscem 
spacerów warszawiaków.

– W multimedialnym parku Fontann 
widać energię Warszawy i jej mieszkańców 
– mówi Ewa Masny-Askanas, wiceprzewod-
nicząca Rady Warszawy – Takie miejsca są 
miastom potrzebne. Stają się ich symbola-
mi. Dlatego też cieszę się, że podobnie stało 
się z naszymi pokazami fontann. Wiem, że 
by obejrzeć te widowiska przyjeżdżają spe-
cjalnie organizowane wycieczki, np. z Berlina.

– W tym roku fontanny opowiedzą histo-
rię o Bazyliszku. Została do niej przygoto-

wana dynamiczna wizualizacja oraz wodna 
choreografia ze specjalnie na tę okazję do-
braną muzyką. Utwór finałowy pod tytułem 
„Legendy żyją w nas” skomponował Piotr 
Rubik, a zaśpiewała do niego solistka Opery 
Narodowej, Aleksandra Olczyk – mówi An-
drzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady, 
która jest organizatorem wydarzenia.

Spektakle wyświetlane na ekranie wod-
nym co roku przyciągają tłumy warszawia-
ków oraz polskich i zagranicznych turystów. 
W zeszłym sezonie widownia liczyła oko-
ło miliona osób. Nic dziwnego, ponieważ 
to spektakularne połączenie obrazu, wody, 
muzyki i świateł tworzy niezapomniane wi-
dowisko, które na długo zapada w pamięć. 
Jest to zasługa starannych przygotowań, któ-
re rozpoczynają się długo przed pierwszym 
pokazem.

Inspiracją multimedialnego show 
od kilku lat są warszawskie historie, legendy 
i opowieści. W ubiegłym sezonie bohater-
kami pokazów były syreny, zaś w tym roku 
w spektaklu pod tytułem „Powrót Bazylisz-
ka” na Podzamcze zawita groźny mityczny 
stwór, jednym spojrzeniem zmieniający ludzi 
w kamień, który jak się okaże, we współ-
czesnym świecie nie radzi sobie już tak do-

brze jak w zamierzchłych czasach. Podczas 
przygód Bazyliszka czeka nas też podróż 
w czasie i wiele innych atrakcji, ożyją m.in. 
barwne warszawskie neony. Podczas premie-
ry, czyli 1 maja, wszystkich odwiedzających 
czeka także specjalna niespodzianka przygo-
towana przez organizatorów. Wstęp wolny.

O multimedialnym parku 
Fontann

Multimedialny park Fontann został 
otwarty w 2011 roku na warszawskim Pod-
zamczu, u podnóża Nowego Miasta. To naj-
większe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, 
nowoczesna wizytówka stolicy i jedna z naj-
ważniejszych atrakcji turystycznych Warsza-
wy. Podczas trwającego pięć miesięcy sezo-
nu (od początku maja do końca września) 
specjalne widowiska ogląda ponad milion 
widzów. Dzięki pokazom fontann i impre-
zom, które Stołeczna Estrada organizuje 
na tym terenie (Wianki nad Wisłą, potań-
cówki oraz wystawy i koncerty w Pawilonie 
Artystycznym Fontanna), Podzamcze stało 
się miejscem spotkań, rekreacji oraz relaksu, 
przez co na stałe wpisało się w artystyczną, 
kulturalną i rozrywkową architekturę stolicy. 
Od najbliższego sezonu na terenie multi-
medialnego parku Fontann będzie można 
skorzystać z nowej oferty gastronomicznej.

Nowy sezon w parku Fontann

Park Fontann (od piątku do soboty):
godz. 8.30 – uruchomienie fontann
godz. 16.00 – wodne widowisko z użyciem 

wszystkich dysz (bez światła, laserów 
i muzyki)

godz. 22.30 – zakończenie pracy fontann

Widowisko multimedialne
1 maja – 13 maja – w tym, 1,2,3 (dalej 

piątki i soboty) – godz. 21.00
19 maja – 12 sierpnia – każdy piątek i so-

bota – godz. 21.30
18 sierpnia – 30 września – każdy piątek 

i sobota – godz. 21.00

ciąg dalszy na str. 2



Na kwietniowej sesji rada Woli jed-
nogłośnie, pozytywnie zaopiniowała 
zaproponowane przez zarząd zmiany 
w tegorocznym załączniku budżetowym 
dzielnicy. Jak poinformował burmistrz 
Krzysztof Strzałkowski, dochody Woli 
wzrosły o ponad 6,5 mln zł w wyni-
ku ustanowienia służebności przechodu 
i przejazdu na rzecz Warsaw Trade Tower 
oraz o 250 tys. zł z tytułu wieczystego 
użytkowania zrealizowanego ponad plan.

Dodatkowe środki postanowiono 
przeznaczyć na zwiększenie wydat-
ków. Wolski ośrodek sportu i rekre-
acji ma otrzymać w ramach wydatków 
bieżących z tej puli dotację w kwocie 
200 tys. zł na animacje dla mieszkańców, 
a wydział sportu, promocji i komunika-
cji społecznej na zorganizowanie dwu-
dniowej imprezy pn. „Kercelak” prawie 
44 tys. zł.

Każdemu według potrzeb
W ramach wydatków majątkowych 

351 tys. zł przeznaczono na zakupy in-
westycyjne dla urzędu dzielnicy, wydział 
administracyjno-gospodarczy otrzyma 
679 tys. zł na remont pomieszczeń biuro-
wych, wyposażenie biur i przeprowadzki 
związane z decentralizacją zadań urzędu, 
wydział obsługi mieszkańców 100 tys. zł 
na zakup usług pocztowych, wydział dzia-
łalności gospodarczej i funduszy zew- 
nętrznych – 20 tys. zł, m.in. na sporzą-
dzanie wniosków projektowych, wydział 
gospodarki i obrotu nieruchomościami 
kwotę 250 tys. zł na opłaty sądowe zwią-

zane ze wszczęciem postępowań o do-
chodzeniu należności, a wydział ochrony 
środowiska otrzyma 55 tys. zł na utrzy-
manie parków.

Wsparcie w wysokości 30 tys. zł 
otrzyma wydział spraw społecznych 
i zdrowia na dodatkowe prace biurowe 
w okresie zasiłkowym 500 +, a wol-
ski ośrodek pomocy społecznej kwotę 
600 tys. zł na zakup usług opiekuńczych 
dla podopiecznych ośrodka w miejscu ich 
zamieszkania. Dofinansowanie dla ośrod-
ka konieczne jest z powodu wzrostu kosz-
tów i wyższych stawek godzinowych.

Dofinansowano także kulturę, zwięk-
szając o 300 tys. zł dotację dla wolskiego 
centrum kultury, która zostanie przezna-
czona na wydatki związane z działalno-
ścią trzech filii WCK: przy ul. Gibalskie-
go 10, w „Otwartej kolonii” przy ul. Gór-
czewskiej 15 oraz „Domu sąsiedzkiego” 
przy ul. Młynarskiej 35 A.

Na wzbogacenie oferty artystycznej 
amfiteatru w parku Sowińskiego WCK 
otrzymało dodatkowe 280 tys. zł, a wol-
ska biblioteka publiczna kwotę 150 tys. zł 
na zakup nowości wydawniczych z litera-
tury pięknej i popularnonaukowej oraz 
na kupno audiobooków.

2 mln 350 tys. zł przeznaczono dla 
zakładu gospodarki nieruchomościa-
mi, z czego 2 mln zł wydane zostanie 
na pokrycie zobowiązań wobec wspól-
not mieszkaniowych. Z pozostałych 
350 tys. zł sfinansowane zostaną m.in. 
zakup licencji dostępowych do użytkow-
ników, realizacja współpracy w zakresie 

integracji z domeną miejską urzędu mias- 
ta oraz korzystania ze wspólnych cen-
tralnych rozwiązań teleinformatycznych.

Dodatkowo w ramach wydatków ma-
jątkowych, nowym jednorocznym zada-
niem realizowanym przez ZGN za kwotę 
150 tys. zł będzie „Modernizacja wraz 
z dostosowaniem infrastruktury sieciowej 
na potrzeby ZGN do miejskiej sieci tele-
informatycznej”. Integracja rozwiązań IT 
w perspektywie czasu wpłynie na obni-
żenie kosztów sprzętu serwerowego i sie-
ciowego, usług oraz aplikacji.

Wyremontują szkolne boiska
O 1,5 mln zł zwiększono środki dla 

dzielnicowego biura finansów oświaty. 
Wiceburmistrz Grażyna Orzechowska-
-Mikulska poinformowała, że przezna-
czone one będą przede wszystkim na re-
monty boisk szkolnych przy podstawów-
ce nr 25 przy ul. Grzybowskiej, przy 
podstawówce nr 26 przy ul. Miedzianej 
oraz przy Liceum Ogólnokształcącym 
nr 86 przy ul. Garbińskiego. Za kwotę 
250 tys. zł wyremontowane mają być 
łazienki w Szkole Podstawowej nr 317 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 71 
przy ul. Deotymy 37.

Rzeźba Matki Powstańców 
Warszawskich

W ramach wydatków majątkowych, 
wśród nowych zadań jednorocznych 
realizowanych przez urząd, znalazł się 
także obiekt małej architektury, na który 
przeznaczono 45 tys. zł. Ma to być rzeźba 
upamiętniająca Matki Powstańców War-
szawskich, która stanie blisko cmentarza 
i wzbogaci park Powstańców Warszawy.

(PON)

Mijają 2 lata od podjęcia przez radę 
Woli uchwały o powołaniu wolskiej rady 
seniorów, która zaczęła działać 7 lipca 
2015 roku. Z tej okazji rada zaprezen-
towała się radnym na kwietniowej sesji 
i przedstawiła sprawozdanie z działalno-
ści za 2016 rok.

Wolska rada seniorów liczy 18 człon-
ków. Przewodniczy jej były radny Zbig- 
niew Ogonowski, którego zastępcami są 
Renata Janicka i Marek Backiel, także 
były, wieloletni radny. W radzie działa 
6 zespołów zadaniowych, w tym m.in. 
do spraw sportu i rekreacji oraz do spraw 
zdrowia i pomocy społecznej. W ub. 
roku odbyło się 9 posiedzeń plenarnych 
wolskiej rady seniorów oraz 15 narad 
prezydium.

Prezydium zajmowało się m.in. przy-
gotowaniem i przedstawieniem prezen-
tacji dotyczących działalności wolskiej 
rady seniorów na posiedzeniu warszaw-
skiej rady seniorów, opracowaniem po-
mysłów i złożeniem ich w konkursie 
„Miejsce przyjazne seniorom”, którego 
celem jest wyróżnienie i promowanie 
miejsc otwartych na potrzeby seniorów 
i osób niepełnosprawnych. To zaszczytne 
miano zyskała kawiarnia „Cafe Żytnia”.

Wolska rada seniorów w ramach re-
alizacji zadań wynikających z planu pra-
cy na 2016 rok zapoznała się z aktualnym 
stanem polityki senioralnej w dzielnicy. 
W tym celu odbył się cykl posiedzeń 
w ośrodkach działających na rzecz senio-
rów. Pierwsze spotkanie miało miejsce 
w wolskim ośrodku pomocy społecz-
nej przy ul. Bema, gdzie zapoznano się 
z formami pomocy udzielanej osobom 
i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych 
sytuacji życiowych. Drugie spotkanie 
odbyło się w ośrodku wsparcia dla se-
niorów przy ul. Zawiszy, który prowadzi 
zajęcia mające na celu poprawę kondycji 

fizycznej i psychicznej poprzez możli-
wość ciekawego spędzania czasu z inny-
mi seniorami. Następny adres spotkania 
to ul. Żytnia 7, gdzie funkcjonuje śro-
dowiskowy dom samopomocy dla osób 
z problemami psychicznymi, które otrzy-
mują pomoc w adaptacji do zmian wy-
nikających z ich choroby. Kolejnym był 
„Klub pod daszkiem”, który na zasadach 
samopomocy zapobiega izolacji społecz-
nej poprzez odbudowę i podtrzymanie 
umiejętności życia codziennego osobom 
długotrwale chorym oraz świetlica opie-
kuńcza dla osób cierpiących na choro-
bę Alzheimera, zapewniająca dzienną 
opiekę chorym oraz wsparcie rodzinom 
obciążonym opieką nad nimi. Spotka-
nie z mieszkańcami Domu Pomocy Spo-
łecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 
pozwoliło na lepsze poznanie ich potrzeb 
i problemów oraz wzbudziło wdzięcz-
ność za zainteresowanie się sprawami 
pensjonariuszy tej placówki.

Cykl posiedzeń w terenie pozwolił 
członkom wolskiej rady seniorów uzys- 
kać pozytywny obraz pomocy udzielanej 
przez dzielnicę najbardziej potrzebują-
cym osobom starszym.

Seniorzy w Korowodzie
Przedstawiciele wolskiej rady senio-

rów uczestniczyli w ub. roku w licznych 
imprezach plenerowych organizowanych 
przez zarząd dzielnicy, m.in. w majowym 
„Korowodzie” oraz wrześniowym „Ker-
celaku”, podczas których informowano 
mieszkańców o działaniach rady senio-
rów, w tym o jej czwartkowych dyżurach 
w godz. 14-16 w ośrodku „Nowolipie” 
przy ul. Nowolipie 22.

W konkursie „Nagroda dobrej woli” 
nominowani byli i otrzymali nagrody 
dwaj członkowie wolskiej rady senio-
rów: Krystyna Reutt-Siemianowska 

za promowanie i zachęcanie mieszkań-
ców do dbania o swoje przydomowe 
ogródki i balkony w ramach konkur-
su „Warszawa w kwiatach” oraz Witold 
Romanowski, który otrzymał honorową 
odznakę od Towarzystwa Przyjaciół Woli 
z okazji 100-lecia dzielnicy za całokształt 
pracy na rzecz jej rozwoju.

Aktywnie działają
W ub. roku członkowie wolskiej rady 

seniorów brali udział także w licznych 
szkoleniach, m.in. w „Szkole Letniej” 
w Jachrance, szkoleniach w ramach pro-
jektów „Senior, obywatel, radny” oraz 
„Profesjonalne rady seniorów na Ma-
zowszu”, finansowanych ze środków Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach rządowego „Programu 
na rzecz aktywności społecznej osób star-
szych na lata 2014-2020”.

Członkowie wolskiej rady seniorów 
aktywnie działają m.in. w obywatelskim 
parlamencie seniorów, w sejmowej ko-
misji senioralnej, w warszawskiej radzie 
seniorów, w zespole ds. budżetu par-
tycypacyjnego, w dzielnicowej komisji 
dialogu społecznego, w komisji dialogu 
społecznego ds. osób starszych i kom-
batantów oraz w programie „Warszawa 
przyjazna seniorom”. Biorą także udział 
w posiedzeniach sejmu oraz licznych 
konferencjach, m.in. w zorganizowanej 
przez urząd Bielan, podczas której zos- 
tali odznaczeni za szczególne zasługi 
na rzecz seniorów.

Podsumowaniem działań był co-
roczny „Bal seniorów”, organizowany 
w siedzibie Caritasu przy ul. Okopowej, 
w którym uczestniczyły wszystkie orga-
nizacje zrzeszające środowiska senioral-
ne na Woli.

(PON)
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Na Woli

Zmiany budżetowe

Cafe Żytnia przyjazna seniorom

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Aster-Bud”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 208

ogłasza przetarg nieograniczony 
na malowanie hali garażowej

o pow. 1861,24 m2 w budynku Spółdzielni
przy ul. Górczewskiej 208.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 
w cenie 50 zł brutto w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Górczewskiej 208 

codziennie w godz. 10.00 – 16.00 – tel. 22 666 27 62

Termin składania ofert upływa 12 maja 2017 r. o godz. 15.00

Obie inicjatywy wspiera urząd 
dzielnicy – Niezwykle istotne jest bu-
dowanie lokalnej wspólnoty i tożsamo-
ści. Generał Brochwicz-Lewiński był 
postacią absolutnie wyjątkową, a jego 
zasługi dla naszej ojczyzny są niepod-
ważalne. To także osoba nie tylko zwią-
zana z Wolą, ale również tworząca jej 
historię. Z kolei Gwara Warszawska 
jest częścią naszej lokalnej kultury 
i elementem, który podkreśla niepow- 
tarzalny charakter zarówno Warszawy 
jak i Woli – podkreśla Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz Woli.

W przestrzeni publicznej pojawiają 
się głosy, że gwara warszawska jest 
językiem przestępców i nizin społecz-
nych. Trudno z tymi tezami się zgo-
dzić. – Żargon przestępczy był językiem 
mocno hermetycznym, taką pełnił rolę 
i nic w tym dziwnego. Z kolei „niziny 
społeczne” to bardzo szerokie poję-
cie. Stanowili je ludzie bezdomni, bez 
pracy, trudniący się drobnym handlem 
(głównie nielegalnym), często kradzie-
żą, mieszkający „pod mostem” lub 
w „ochronkach”. Jednak do tych dołów 
społecznych zaliczano również ludzi 
mających pracę, cierpiących na bardzo 
skromne warunki mieszkaniowe i żyją-
cych często na pograniczu ubóstwa – 
mówi Janusz Dziano. W uzasadnieniu 
do wniosku o nadanie nazwy „Skweru 
Gwary Warszawskiej” czytamy: „Daw-
nych mieszkańców Syreniego Grodu 
dzieliło wiele spraw. Były to różnice 

wyznaniowe, polityczne i materialne. 
Łączyły miłość do miasta i jego język. 
Potoczna mowa, zwana od lat gwarą 
warszawską, była zjawiskiem niepow- 
tarzalnym, wielobarwnym i wielokul-
turowym. Warszawska Wola kapitalnie 
współtworzyła ten językowy fenomen. 
Z racji dynamicznie rozwijającego 
się przemysłu wnosiła do potocznego 
słownika całą masę słów i zwrotów 
niemieckojęzycznych (germanizmów). 
Właściciele i personel techniczny byli 
wszak obcokrajowcami. Ogromny 
wpływ odcisnął Kercelak, największe 
targowisko przedwojennej Warszawy. 
Plac Kercelego, poza handlem, stał się 
niekwestionowaną Akademią Gwa-
ry Warszawskiej. Mieszały się tu jak 
w tyglu języki polski, jidysz, niemiecki 
i rosyjski.”

Obecnie propozycja nazwy „Skwer 
Gwary Warszawskiej” analizowana jest 
przez komisję nazewnictwa miejskie-
go. – Inicjatywa ma poparcie wolskich 
radnych PO, mam nadzieję, że radni 
miejscy również przychylą się do tego 
pomysłu. Gwara warszawska jest nie-
wątpliwie częścią tożsamości naszego 
miasta i powinna zostać upamiętniona. 
Nie ma co do tego żadnej wątpliwości 
– mówi Krzysztof Strzałkowski, bur-
mistrz Woli.

Inicjatywa upamiętnienia Janusza 
Brochwicz-Lewińskiego, ps. „Gryf” 
czeka na decyzję prezydent Warszawy 
w zakresie odstąpienia od 5-letniego 
okresu karencji od śmierci patrona. 

Na Woli

Nazwa dla skweru
dokończenie ze str. 1

Zamawianie ogłoszeń
tel./faks: 22 877 25 66,

22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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Radni z klubu PiS, Maciej Binkow-
ski i Maciej Wyrzykowski oraz radna 
niezrzeszona, Aneta Skubida, zgodnie 
z zapowiedzią złożyli rezygnację z pra-
cy w komisji rewizyjnej po przyjęciu 
przez radę Woli – mimo sprzeciwu 
opozycji – sprawozdania z działalności 
komisji za 2016 rok (pisaliśmy o tym 
w nr 5/2017 – red.).

Ostatecznie radnym udało się dojść 
do kompromisowego porozumienia 
i na kwietniowej sesji rada przyjęła 
uchwałę zmieniającą tę ze stycznia 
2015 roku w sprawie ustalenia liczby 
członków komisji rewizyjnej i jej skła-
du osobowego. Uchwała zmienia liczbę 
członków komisji na 5 osób. Odwołano 
troje radnych z dawnego składu ko-
misji: Macieja Binkowskiego, Macie-

ja Wyrzykowskiego i Anetę Skubidę 
i uzupełniono go o wskazanego przez 
klub PiS radnego Michała Prószyń-
skiego oraz radnego niezrzeszonego, 
Piotra Grudzińskiego. Radną Bożenę 
Krupińską (PO), która złożyła rezy-
gnację, odwołano z funkcji przewodni-
czącej komisji rewizyjnej. Na nowego 
przewodniczącego wybrano Michała 
Prószyńskiego, a Bożena Krupińska 
została wiceprzewodniczącą komisji. 
Jej wiceprzewodniczącym pozostaje 
także Wojciech Bartnik, a członkiem 
Krystian Wilk (obaj PO).

Zmiana ma przyczynić się do lep-
szej współpracy radnych w komisji 
rewizyjnej, a także lepszych efektów 
jej pracy.

(PON)

Na Woli

Dobra zmiana

W wolskich przedszkolach i szko-
łach realizowanych jest wiele projek-
tów związanych z promocją zdrowego 
trybu życia. W tym roku szkolnym 
dzielnica postanowiła podjąć współpra-
cę z dietetykiem, którego zadaniem jest 
współpraca ze wszystkimi wolskimi 
przedszkolami i szkołami. – Chcemy, 
aby dietetyk wspomagał nasze placówki 
oświatowe w zakresie edukacji dotyczą-
cej zdrowego żywienia, komponowania 
menu, nowych przepisów oraz doboru 
zdrowych, wartościowych produktów 
spożywczych. Podejmując współpra-
cę z dietetykiem, inwestujemy w zdro-
wie naszych dzieci – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli.

Jednym z głównych zadań dietetyka 
jest edukacja – zarówno kadry pionu 
żywieniowego, jak i dzieci uczęszcza-
jących do placówek. Celem jest zmiana 
nawyków i przyzwyczajeń żywienio-
wych najmłodszych. – Chcemy uświa-
domić dzieciom, że to co jedzą wpływa 
na ich zdrowie fizyczne i samopoczucie. 
Innowacyjność tego projektu polega 
na rozwijaniu umiejętności i zdrowych 
nawyków żywieniowych w naszych 
dzieciach od najmłodszych lat, czyli 

od etapu przedszkolnego. Dzięki temu 
dzieci w późniejszym okresie dorasta-
nia będą dokonywały bardziej świado-
mych wyborów żywieniowych – mówi 
Grażyna Orzechowska-Mikulska, zas- 
tępca burmistrza Woli.

W wolskich szkołach i przedszko-
lach eliminowane są produkty zawiera-

jące konserwanty, barwniki i sztuczne 
aromaty. Sukcesywnie wprowadzane 
są innowacyjne i zdrowe przepisy ku-
linarne. Organizowane są spotkania 
z pracownikami, rodzicami i dziećmi, 
podczas których poruszane są zagad-
nienia dotyczące zdrowego żywienia.

Jedno z takich spotkań odbyło się 
w Przedszkolu nr 136, przy ul. Dobi-
szewskiego 3a. Pracownicy placówki 
zaprezentowali możliwości wykorzys- 
tywania pieca konwekcyjno-parowe-
go w codziennym przygotowywaniu 
zdrowych i zbilansowanych posiłków 
dla dzieci. Odbyły się również zajęcia 
edukacyjne prowadzone przez dietety-
ka. Przedszkolaki przygotowywały dla 
siebie i rodziców zdrową przekąskę 
z warzyw i owoców. – Nasi podopiecz-
ni samodzielnie przygotowują śniada-
nia. Do wyboru mają różnego rodzaju 
zdrowe składniki, z których kompono-
wane są posiłki. Taki sposób robienia 
śniadań uczy dzieci podejmowania 
samodzielnych wyborów kulinarnych 
i kształtuje zdrowe nawyki żywienio-
we – mówi Beata Postek, dyrektor 
przedszkola.

 Na marcowej sesji rada Woli pozy-
tywnie zaopiniowała zaproponowane 
przez zarząd zmiany budżetowe wraz 
z autopoprawką. Zmiany na kwotę blis- 
ko 891 tys. zł zostaną dokonane w wy-
datkach bieżących.

W ramach zmian wnioskowano 
o zwiększenie o 80 tys. zł dotacji dla 
Wolskiego Centrum Kultury na orga-
nizację wizyt studyjnych promujących 
zadania z zakresu edukacji kulturalnej.

Plan wydatków dzielnicowego biura 
finansów oświaty zostanie zwiększony 
o 31 162 zł ze środków uzyskanych 
z odszkodowania od towarzystwa ubez-
pieczeniowego i będą one wykorzystane 
na remont i usunięcie szkód po zalaniu 
sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 46 im. 
Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka. 
Środki przeniesione z zespołu kultury – 
20 tys. zł zostaną przekazane na organi-
zację wolskiej Nocy Muzeów. 10 tys. zł 

z tej kwoty przypadnie na zwiększenie 
dotacji dla Wolskiego Centrum Kul-
tury, które sfinansuje występ kabaretu 
„Na koniec świata” z programem „mu-
zealnym”, nawiązującym do wydarzeń 
historycznych na Woli. Pozostałe 10 tys. 
zł otrzyma biblioteka publiczna na zor-
ganizowanie warsztatów plastycznych 
i literackich oraz koncertu i innych 
atrakcji podczas ogólnopolskiej akcji 
„Noc Bibliotek”. (PON)

Dietetyk w przedszkolach i szkołach

Wsparcie dla Nocy Muzeów i Bibliotek

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI 

REKLAMOWEJ
ZGŁOSZENIA: rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Już 13 i 14 maja w Forcie Bema 
kolejny raz odbędzie się Warsaw Chal-
lenge – największa impreza breakdan-
ce’owa w Polsce. Na fanów hip-hopu 
czeka rywalizacja najlepszych tancerzy 
z całego świata oraz występy gwiazd rapu 
z Polski i zagranicy. Tegoroczna odsłona 
wydarzenia zaskoczy nie tylko oryginal-
ną lokalizacją, lecz także nową formułą 
tanecznych zawodów.

Idea Warsaw Challenge powstała 
w 2005 roku. Początkowo miała to być 
jedynie niewielka impreza łącząca zawo-
dy breakdance z koncertami lokalnych ra-
perów. Jednak ogromne zainteresowanie 
fanów i współpraca ze znanymi gośćmi 
sprawiły, że z roku na rok Warsaw Chal-
lenge zmieniło swoje oblicze. Obecnie 
to największe w Polsce oraz jedno z naj-
większych w Europie wydarzeń dla fa-
nów hip-hopu, odwiedzane przez tysiące 
uczestników głodnych bitew tanecznych 
na najwyższym poziomie oraz koncertów 
gwiazd polskiego i światowego formatu. 
Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 
w nowym miejscu i według zmienio-
nych zasad, ale ponownie połączy to, 
co w hip-hopie najlepsze – taniec, muzy-
kę i freestyle.

– Wydarzenie to jest miejscem spo-
tkań nie tylko polskich fanów hip-hopu, 
ale również licznych zagranicznych gości. 
Co dla nas bardzo ważne, Warsaw Chal-
lenge nie zamyka się tylko w młodzieżo-
wym środowisku hip-hopowym. Od wielu 
lat w imprezie uczestniczą osoby repre-
zentujące różne pokolenia, które chcą 
spędzić swój wolny czas w otoczeniu po-
zytywnych emocji związanych ze spekta-
kularnymi zmaganiami tancerzy – mówi 
Robert Zydel, dyrektor biura marketingu 
miasta.

Nowa formuła imprezy
13 maja na scenie Warsaw Challenge 

w bitwach 1 na 1 w systemie pucharo-
wym zmierzą się utytułowani tancerze 
z całego świata. 14 maja, czyli drugiego 
dnia wydarzenia, odbędą się zawody gru-
powe. W tym roku organizowane według 
nowej formuły.

– Tegoroczna impreza pod względem 
tanecznym ulega dużej zmianie. W zawo-
dach grupowych rezygnujemy z systemu 
pucharowego, a przyjęty model będzie 
modyfikacją formuły „undisputed”, przy-
pominającą zasady znane między innymi 

z zawodów piłkarskich. Przed publiką 
nadal zaprezentuje się osiem ekip po-
dzielonych na dwie grupy. Każda z ekip 
stoczy ze sobą pojedynek, za który sędzio-
wie przyznają punkty. Do finału przejdzie 
po jednej drużynie z każdej grupy, która 
zdobędzie najwyższe noty. O trzecie miej-
sce zawalczą drużyny, które w swojej 
grupie uplasują się na drugiej pozycji. 
Ten system jest bardziej efektowny dla 
widzów, ale bardziej wymagający dla 
tancerzy, bo każda z ekip Great 8 za-
prezentuje się gościom co najmniej trzy 
razy – wyjaśnia Piotr Zaczyński, jeden 
z pomysłodawców Warsaw Challenge.

Zmiana lokalizacji
Warsaw Challenge łączy pokolenia 

wokół hip-hopu, ale jednocześnie ewo-
luuje wraz z nowymi ekipami tancerzy 
i trendami w muzyce. Dwie ostatnie edy-
cje wydarzenia odbyły się na placu De-
filad. W tym roku organizatorzy poszli 
za głosami fanów, którzy miło wspomi-
nają bardziej kameralne lokalizacje i im-
preza została przeniesiona do Fortu Bema 
na warszawskim Bemowie. Jest to popu-
larne miejsce spotkań warszawiaków i lo-
kalizacja wielu prestiżowych wydarzeń 
muzycznych, które będzie idealnym tłem 
dla tanecznych zmagań B-boyów i hip-
-hopowych koncertów.

Warsaw Challenge,
czyli światowej klasy zawody 

breakdance
Warsaw Challenge powstało z pasji 

do tańca, więc od początku jednym z naj-
bardziej istotnych elementów imprezy 

jest konkurs dla zawodników breakdance. 
Uczestnicy Warsaw Challenge co roku 
mają okazję oglądać występy absolutnej 
światowej czołówki sceny breakdance. 
Jeden z najbardziej efektownych i trud-
nych stylów tańca, wymaga od tancerzy 
nie tylko dużej sprawności fizycznej, lecz 
także wielu lat treningów poświęconych 
na dopracowanie techniki.

Zachęcamy do udziału w wydarze-
niu i obserwowania zmagania drużyn 
B-boyów, które powalczą o główną na-
grodę ufundowaną przez Miasto Sto-
łeczne Warszawa – 15 tysięcy złotych. 
Do udziału w zawodach grupowych za-
proszone zostały najlepsze ekipy tańca 
breakdance z całego świata. Wśród za-
granicznych gości znajdą się m.in. obroń-
cy tytułu z zeszłego roku, amerykański 
skład Rockforce Crew, najlepsza brytyj-
ska ekipa Soul Mavericks oraz Tekken 
Crew, zwycięscy francuskich eliminacji 
Warsaw Challenge. Great 8 uzupełnią też 
Predatorzy, czyli połączony skład tance-
rzy z Rosji i Kazachstanu, który podczas 
Warsaw Challenge 2016 zajął drugie 
miejsce, gwiazdorska ekipa z Japonii 
o nawie Florriorz, Unstopables repre-
zentujący Izrael i Hustle Kids z Holan-
dii. Polskę będzie reprezentował zna-
komity Polskee Flavour. Najbardziej 
utytułowany rodzimy skład ma na swo-
im koncie liczne zwycięstwa zarówno 
w zawodach indywidualnych, jak i gru-
powych, wielokrotnie reprezentował też 
kraj na międzynarodowych imprezach 
breakdence’owych.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Zanim minął pierwszy tydzień 
od uruchomienia aplikacji „Milion 
drzew”, warszawiacy wskazali ponad 
1100 miejsc, gdzie chcieliby, aby poja-
wiły się drzewa.

– Bardzo się cieszę, że warszawia-
cy tak chętnie korzystają z aplikacji 
„Milion drzew”. Przekazane wnioski 
będą dla nas bardzo pomocne przy 
planowaniu kolejnych działań. Będzie-
my chcieli je wykorzystać już podczas 
jesiennych nasadzeń. Dzięki zgłosze-
niom pozyskujemy też wiedzę, gdzie 
mieszkańcom stolicy najbardziej do-
skwiera brak drzew i zieleni – mówi 
Michał Olszewski, wiceprezydent 
Warszawy.

Aplikacja „Milion drzew” zosta-
ła uruchomiona 22 marca. Najwięcej 
zgłoszeń w pierwszych dniach jej dzia-
łania napłynęło od mieszkańców Ursy-
nowa, Woli i Żoliborza. Najmniejszą 
potrzebę zazieleniania dzielnicy, póki 
co, widzą mieszkańcy Włoch, Wilano-
wa i Wesołej. Brak zgłoszeń ze strony 
mieszkańców nie oznacza jednak, że 

w najmniej „aktywnych” dzielnicach 
nie pojawią się nowe nasadzenia. Zgod-
nie z przyjętym przez Radę Warszawy 
projektem w każdej stołecznej dzielni-
cy pojawi się minimum tysiąc nowych 
drzew. Realizacja tego przedsięwzięcia 
rozpocznie się jesienią. Dodatkowo ru-
sza również wspomagający program 
nasadzeń zastępczych. Wszystkie drze-
wa, które z powodu uszkodzeń czy 
zniszczeń zamierają lub już zamarły 
i są objęte decyzją o wycince, zostaną 
zastąpione nowymi. W ich miejsce po-
sadzone zostaną dorodne 5-, 10-letnie 
drzewa gatunków zgodnych ze „Stan-
dardami kształtowania zieleni”.

Jak zgłosić swoje drzewo?
Wystarczy aplikacja „Milion 

drzew”. Można ją pobrać za pośred-
nictwem Google Play (na systemy An-
droid), albo z App Store (dla iOS). 
Aby wskazać miejsce nowego nasa-
dzenia należy wybrać się w miejsce, 
gdzie chcemy by pojawiło się drzewo. 
W aplikacji wybieramy opcję „zgłoś”, 

a następnie składamy wniosek podając 
nasze dane kontaktowe i… gotowe.

Jeżeli we wskazanym miejscu 
możliwe jest wykonanie nasadzenia, 
zgłoszenie zostanie zaakceptowane, 
a w aplikacji pojawi się odpowiedni 
komunikat. Potwierdzenie wysłane zo-
stanie również na adres e-mail i numer 
telefonu komórkowego. W przypadku, 
gdy zgłoszenie nie może zostać przy-
jęte i drzewo nie zostanie posadzone, 
aplikacja poinformuje dlaczego. Po-
wodów może być wiele. Planując na-
sadzenia trzeba brać pod uwagę wiele 
czynników. Są to m.in. strefy ochronne 
torowisk czy wałów powodziowych, 
własność terenu, infrastruktura pod-
ziemna, latarnie, a także plany zago-
spodarowania przestrzennego.

Nasadzenia będą wykonywane 
zgodnie z przyjętymi „Standardami 
kształtowania zieleni” w Warszawie, 
stanowiącymi załącznik do przyjęte-
go „Programu ochrony środowiska 
dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2023 roku”. Jed-
nostką odpowiedzialną za prowadze-
nie nasadzeń jest Zarząd Zieleni m.st. 
Warszawy.

Stołeczni radni przegłosowali zmia-
ny – uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów będą podróżowali komu-
nikacją miejską bezpłatnie, a mieszkań-
cy metropolii zapłacą mniej za bilety 
długookresowe ważne w obu strefach.

– Naszym priorytetem jest zwięk-
szenie udziału transportu zbiorowego 
w obsłudze podróży wykonywanych 
w Warszawie – z 56,9 do 65 proc., 
zmniejszenie liczby prywatnych aut 
wyjeżdżających codziennie na ulice 
oraz ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń. Dlatego wprowadzamy zmiany 
w taryfie i bezpłatne przejazdy. Mamy 
nowoczesną komunikację i serdecznie 
zachęcam uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz mieszkańców metro-
polii do przesiadki. Naprawdę war-
to – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent Warszawy.

Uczniowie nie płacą
Radni miejscy przegłosowali zmia-

ny w taryfie biletowej. Katalog osób 
uprawnionych do bezpłatnych prze-
jazdów został poszerzony o uczniów 
warszawskich szkół podstawowych 
i gimnazjów, publicznych i niepu-
blicznych oraz uczniów mieszkających 
w Warszawie i uczących się w innych, 
nie stołecznych placówkach oświato-
wych. Uprawnienie będzie obowiązy-
wało od 1 września br., na podstawie 
specjalnych, spersonalizowanych kart 
miejskich (tzw. Karty Ucznia).

Szkoły prześlą do Zarządu Trans-
portu Miejskiego wypełnione wnioski 
wraz ze zdjęciem dzieci (wzór wnio-
sku wraz z instrukcją został dostar-
czony do szkół, które zbierają już 
wnioski od rodziców) oraz informację 

na jaki okres należy wgrać uprawnienie. 
Uprawnienia będą wgrywane na cały 
okres pobytu dziecka w szkole, jednak 
nie dłuższy niż 4 lata. ZTM przed koń-
cem obecnego roku szkolnego przeka-
że szkołom gotowe, spersonalizowane 
Warszawskie Karty Miejskie.

Dzieci, które mieszkają na terenie 
Warszawy a uczęszczają do szkół poza 
miastem, będą mogły wyrobić kartę 
w każdym POP ZTM.

Taniej za bilety
dwustrefowe

Radni podjęli także decyzję o obniż-
ce cen biletów długookresowych waż-
nych w 1. i 2. strefie. Pasażerowie 
korzystający z biletów 30-dniowych 
normalnych zapłacą teraz 180 zł (za-
oszczędzą dzięki temu 30 zł miesięcz-
nie), a użytkownicy biletów 90-dnio-
wych 460 zł (co oznacza że w portfelu 
pozostanie im 76 zł).

Bilety grupowe 
i konferencyjne

Do oferty biletowej wprowadzono 
bilet jednorazowy przesiadkowy gru-
powy ulgowy dla maksymalnie 10 osób 
w cenie 22 zł, który będzie dużym 
ułatwieniem dla podróżujących grup 
szkolnych i ich opiekunów.

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

Miasto umożliwiło również orga-
nizatorom konferencji zakup biletów 
dla ich uczestników na wybrany okres 
czasu – tzw. bilet konferencyjny.

Majowe święto hip-hopu

Milion drzew

Warszawa ma gotowy projekt 
strategii adaptacji do zmian klimatu. 
Od miesiąca mieszkańcy stolicy mogą 
zgłaszać swoje uwagi do dokumentu 
podczas spotkań konsultacyjnych orga-
nizowanych w dzielnicach.

– Chcemy uchwalić warszawską 
strategię adaptacji do zmian klimatu 
jeszcze w tym roku. Jestem przekonana, 
że wspólnie z mieszkańcami wypracu-
jemy naprawdę dobry projekt, który 
pozwoli na stworzenie pierwszej spo-
śród wszystkich miast polskich strategii 
adaptacji do zmian klimatu – mówi Re-
nata Kaznowska, zastępca prezydenta 
Warszawy i dodaje – Cieszę się, że tak 
wiele środowisk włącza się w pracę nad 
tym dokumentem, gdyż tylko zaangażo-
wanie wszystkich stron pozwoli na zna-
lezienie skutecznych narzędzi ochrony 
mieszkańców przed zjawiskami ekstre-
malnymi. Podniesienie ogólnej świa-
domości i zrozumienie zmian klimatu 
pozwoli mieszkańcom na zwiększenie 
ich zdolności do reagowania na ryzyko, 
jakie te zmiany za sobą niosą.

„Strategia adaptacji do zmian kli-
matu dla m.st. Warszawy do 2050 
roku” to dokument, który będzie zawie-
rał działania zapobiegające i łagodzące 
skutki podtopień, suszy, upałów, po-

wodzi czy silnego wiatru. W styczniu 
prace zakończył warszawski okrągły 
stół ds. adaptacji do zmian klimatu. 
Celem spotkań było wypracowanie za-
łożeń do strategii, które obecnie są kon-
sultowane z mieszkańcami. W lutym 
odbyły się spotkania z mieszkańcami 
Rembertowa, Wawra i Wesołej, w mar-
cu na Pradze Północ i Południe oraz 
w Wawrze. W ramach konsultacji spo-
łecznych zbierane są opinie dotyczące 
preferowanych kierunków adaptacji 
do zmian klimatu w poszczególnych 
obszarach miasta. Spotkania są także 
okazją do zgłoszenia przez warszawia-
ków własnych propozycji.

Konsultacje społeczne potrwają 
do końca czerwca br. Swoje pomysły 
na klimat mieszkańcy mogą zgłaszać 
również elektronicznie lub pocztą tra-
dycyjną na adres biura infrastruktury 
urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszał-
kowska 77/79, 00-683 Warszawa).

Na podstawie wyników konsultacji 
powstanie projekt strategii, który jesie-
nią br. zostanie poddany dyskusji na ze-
spole ds. klimatu przy prezydencie m. 
st. Warszawy. Po zakończeniu wszyst-
kich niezbędnych procedur, strategia 
adaptacji będzie przedmiotem obrad 
Rady Miasta.

Warszawiaków 
pomysł na klimat

Uczniowie pojadą 
bezpłatnie
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Na świecie, a teraz i w Polsce, zapa-
nowała dinozauromania, powstają coraz 
to nowe parki jurajskie z dinozaurami. 
Plastikowe potwory sprzed kilkuset mi-
lionów lat, będące lepszą lub gorszą ko-
pią rzeczywistości, straszą w co drugiej 
gminie. Tymczasem mało kto wie, że 
w Polsce jest sporo autentycznych śla-
dów po tych niesamowitych zwierzętach, 
żyjących na ziemi w okresie triasowym, 
jurajskim i kredowym.

Straszne jaszczury
Dinozaury to lądowe gady, które pa-

nowały na Ziemi nieprzerwanie przez 
około 165 milionów lat. Te straszne jasz-
czury – nazwano tak od greckich słów 
„deinos” – straszny i „sauros” – jasz-
czur. Były wśród nich zarówno gatunki 
roślinożerne, jak i drapieżne. Pierwsze 
dinozaury pojawiły się w późnym tria-
sie i szybko stały się najpotężniejszymi 
stworzeniami, jakie kiedykolwiek cho-
dziły po naszej planecie. Od wieków 
fascynują ludzi ze względu na swoje 
niebywałe rozmiary (największe osiągały 
ponad 50 metrów długości), ale znane są 
także gatunki niewiele większe od kury.

Tropy dinozaurów
Matecznikiem polskich dinozaurów 

jest region świętokrzyski. Jakieś 160 mln 
lat temu na Kielecczyźnie falowało morze 
i to ciepłe, a na plażach przechadzały 
się dinozaury. Ślad po nich pozostał, 
i to niejeden.

Ślady trójpalczastych łap zakończo-
nych pazurami, odciśnięte w twardych 
skałach Gór Świętokrzyskich były inspi-
racją do snucia przerażających opowieści 
o diabłach. Obecnie te „czarcie stopy” nie 
budzą już lęku, ale fascynują naukowców 
i turystów. Tropy świętokrzyskich dino-
zaurów pochodzą z okresu jurajskiego 
i odciśnięte zostały pomiędzy 205 i 150 
milionów lat temu. Oprócz dinozaurów 
znaleziono tu ślady jeszcze starszych 
zwierząt.

Sensacją było znalezienie we wsi 
Bałtów tropów górnojurajskich dinozau-
rów. Na skale zwanej przez mieszkańców 
Czarcią Stopką odkryto ślad dużego dra-
pieżnego dinozaura.

Tropy dinozaurów odkryto także 
w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie, koło 
Sołtykowa w pobliżu Skarżyska Kamien-
nej. Znaleziono tu także najwcześniejsze 

świadectwo opieki tych zwierząt nad po-
tomstwem; młody zauropod wędrował 
obok dorosłego osobnika, a wokół nich 
krążył drapieżny dinozaur.

Ślady drapieżnych dinozaurów (te-
ropodów) znajdowano też w innych re-
gionach Polski; w skałach triasowych 
Doliny Tomanowej w Tatrach, oraz koło 
wsi Potok na Roztoczu, gdzie w 2006 r. 
znaleziono półmetrowy trop dinozaura 
kaczodziobego i mniejsze ślady dinozau-
ra pancernego. Są to pierwsze tropy di-
nozaurów z okresu kredowego w Polsce.

Smok spod Opola
Kilkanaście lat temu w odkrywce 

w Krasiejowie na Opolszczyźnie natra-
fiono na wielkie cmentarzysko zwierząt 
sprzed 230 milionów lat, w tym gadów 
i płazów z epoki poprzedzającej czasy 
dominacji dinozaurów.

W 2006 roku w cegielni w Lisowi-
cach na Opolszczyźnie znaleziony zo-
stał pierwszy polski dinozaur, nazwany 
Smokiem. Miał 5 m długości, ostre jak 
sztylety 5-7 cm kły i ważył około tony. 
W zabijaniu ofiar pomagał sobie dłu-
gimi przednimi łapami, wyposażonymi 
w szpony. Odcisk jego tylnej łapy miał 
aż 40 cm długości.

Według polskich uczonych, lisowicki 
Smok żył jakieś 205 mln lat temu i zali-
czał się do grupy dwunożnych drapież-
nych dinozaurów, z których wywodziły 
się przerażające tyranozaury – najwięk-
sze drapieżniki, jakie chodziły po ziemi, 
a także inteligentne welociraptory znane 
z filmu „Park Jurajski” Stevena Spiel-
berga.

Gigantyczny amficelas
Odkrycia skamieniałych szczątków 

w Krasiejowie i rosnące zainteresowa-
nie dinozaurami spowodowały powstanie 
w tym miejscu ciekawego parku juraj-
skiego w niecce dawnej odkrywki.

Można tu podziwiać mające kilka-
dziesiąt metrów modele dwóch gigan-
tycznych brachiozaurów oraz prawie 
60-metrowy model amficeliasa (gatunek 
zauropoda), największej istoty jaka kie-
dykolwiek stąpała po Ziemi. Waga tych 
zwierząt dochodziła do nawet 120 ton! 
W sumie w Krasiejowie można zobaczyć 
kilkaset wiernie zrekonstruowanych di-

nozaurów, przy czym część z nich usta-
wiono w stada, tworząc swego rodzaju 
scenki rodzajowe.

Przygotowano tu również niezwykle 
staranne, zgodne z najnowszymi bada-
niami naukowymi, rekonstrukcje pre-
historycznych zwierząt – od owadów 
po wszelkie odmiany dinozaurów i ga-
dów lądowych, pływających oraz lata-
jących. To największa i najwierniejsza 
ekspozycja dinozaurów na terenie Polski.

 
Dinozaury w Warszawie
Naturalnej wielkości rekonstrukcje 

znalezionych w Krasiejowie zwierząt 
obejrzeć można w Muzeum Ewolucji 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Są tu także szkielety wielkich drapieżnych 
dinozaurów oraz gniazdo skamieniałych 
jaj tych zwierząt znalezione przez pol-
skich paleontologów w Mongolii. Nato-
miast w Muzeum Państwowego Instytutu 
Geologicznego stoi wierna rekonstrukcja 
pokrytego piórami wczesnojurajskiego 
drapieżnego dilofozaura, nazywanego 
Dyziem, odtworzonego na podstawie 
badań dr Gerarda Gierlińskiego przez 
artystkę plastyka Martę Szubert.

Przed gmachem muzeum stoi sta-
do niewielkich dinozaurów z różnych 
epok, a kolejny drapieżny alozaur natu-
ralnej wielkości straszy przed budynkiem 
Wydziału Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego przy ulicy Żwirki i Wigury.  
Badania nad zmiennością śladów dino-

zaurów umożliwiają lepsze zrozumienie 
ich życia i ewolucji. Wprawdzie wymarły 
one przed milionami lat, ale do dziś żyją 
wśród nas ptaki, które są w prostej linii 
potomkami tych fascynujących zwierząt.

Jak wyginęły dinozaury?
Co stało się z tymi strasznymi jasz-

czurami, które władały Ziemią przez 
dziesiątki milionów lat, kiedy i jak znik-
nęły te ciekawe zwierzęta?

Dokładnie nie wiadomo, ale naj-
prawdopodobniej było tak. Pod koniec 
kredy, około 65 milionów lat temu dino-
zaury, podobnie jak wiele innych grup 
zwierząt, stały się ofiarą wielkiego ka-
taklizmu. W Ziemię uderzył ogromny 
meteoryt, mogący mieć nawet 15 kilo-
metrów średnicy. Tak potężne uderzenie 
spowodowało liczne pożary, unoszenie 
się ogromnych ilości pyłów i gazów 
do atmosfery. Te z kolei nie tylko prze-
słoniły promienie słoneczne, ale przy-
czyniły się do powstawania kwaśnych 
deszczy (takich samych, które dziś za-
grażają środowisku). Brak światła i cie-
pła, zanieczyszczenie powietrza oraz 
wspomniane kwaśne deszcze miały ka-
tastrofalny wpływ na rośliny. Z czasem 
brakowało pożywienia dla roślinożer-
nych dinozaurów. Gdy zabrakło roślino-
żerców, z głodu wymierać zaczęły także 
gatunki mięsożerne.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Stolica ponownie finansuje sterylizację 
i kastrację psów i kotów. Po blisko roku 
przerwy, spowodowanej rozstrzygnięciem 
nadzorczym wojewody mazowieckiego, 
bezpłatne zabiegi można wykonywać 
w kilkudziesięciu lecznicach weterynaryj-
nych. Kontynuowana jest również akcja 
bezpłatnego czipowania zwierząt.

– Cieszę się, że wypracowane przez 
parlamentarzystów zmiany, ponownie 
umożliwiają nam finansowanie zabie-
gów sterylizacji i kastracji czworonogów. 
To ważny aspekt realizowanej przez nas 
polityki zapobiegania bezdomności psów 
i kotów. Jest jej elementem od 2012 roku. 
Od tego czasu w ramach akcji prowadzo-
nej przez miasto zabiegom poddano ponad 
sześć i pół tysiąca zwierząt – mówi Michał 
Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Warszawa w latach 2012-2014 współ-
finansowała, a od 2015 roku w całości 
pokrywała koszty zabiegów sterylizacji 
i kastracji psów i kotów właścicielskich. 
Akcja cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, czego odzwiercied- 
leniem są liczby. Dotychczas zabiegom 
poddano 6523 zwierząt.

ABC zabiegów
Właściciele psów i kotów zamieszku-

jący na terenie Warszawy mogą skorzys- 
tać z możliwości bezpłatnej sterylizacji 

i kastracji psów i kotów w kilkudziesięciu 
lecznicach weterynaryjnych.

Miasto pokrywa koszty zabiegu obej-
mujące wizytę kwalifikującą, w tym ba-
danie kliniczne przed zabiegiem w sie-
dzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, 
wykonanie standardowego zabiegu stery-
lizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej, za-
pewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej 
do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, 
w tym podanie środka przeciwbólowego 
i antybiotyku, wizytę kontrolną, w sie-
dzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, 
obejmującą badanie kliniczne oraz zdję-
cie szwów.

Jeżeli w trakcie wizyty kwalifiku-
jącej, po badaniu klinicznym, stwier-
dzona zostanie konieczność wykonania 
badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, 
USG, badanie krwi, moczu) miasto nie 
pokrywa ich kosztów, jak również nie 
ponosi kosztów wykonania innych do-
datkowych zabiegów/usług. Decydujące 
zdanie w sprawie rodzaju koniecznych 
badań ma lekarz, który będzie operował 
zwierzę. Miasto nie bierze również odpo-
wiedzialności za ewentualne powikłania 
pooperacyjne i nie ponosi kosztów zwią-
zanych z ich leczeniem.

Warunkiem skorzystania z zabiegu 
finansowanego przez miasto jest wy-
pełnienie przez właściciela zwierzęcia 

formularza pn. „Wniosek właściciela 
o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastra-
cji psa/kota w 2017 roku”, dostępnego 
w zakładach leczniczych, okazanie do-
wodu tożsamości, okazanie dokumentu 
potwierdzającego prawa do zwierzęcia 
(np. książeczka zdrowia, paszport psa/
kota), wymagane jest także, aby pies lub 
kot był oznakowany elektronicznie (za-
czipowany). Ponadto, w przypadku psów 
wymagane jest, aby pies posiadał aktual-
ne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Czipowanie czworonogów
Miasto kontynuuje również akcję 

bezpłatnego czipowania psów i kotów. 
W ciągu 10 lat prowadzenia akcji elektro-
nicznemu znakowaniu poddanych zostało 
ponad 88 tysięcy czworonogów. Tylko 
w 2016 roku zaczipowano 4793 czworo-
nogi. Czipowanie zwierząt wykonywane 
jest w tych samych lecznicach co zabiegi 
sterylizacji i kastracji.

Warunkiem skorzystania z bezpłatne-
go oznakowania psa/kota jest wypełnie-
nie w dwóch egzemplarzach przez właś- 
ciciela/organizację pozarządową/inny 
podmiot wniosku (dostępnego w zakła-
dach leczniczych) o wykonanie elektro-
nicznego oznakowania psa/kota, okazanie 
dowodu tożsamości, okazanie dokumentu 
potwierdzającego prawa do zwierzęcia 

(np. książeczka zdrowia, paszport psa/
kota), ukończenie przez zwierzę 12 ty-
godnia życia. Dodatkowo w przypadku 
psów – okazanie aktualnego świadectwa 
szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymu-
je podpisany przez lekarza egzemplarz 
wniosku, a dane dotyczące zwierzę-
cia i jego właściciela są wprowadzane 
do międzynarodowej bazy danych „Safe-
-Animal” (zrzeszonej w European Pet 

Network) dostępnej na stronie www.safe-
-animal.eu w terminie do 14 dni od dnia 
wszczepienia mikroprocesora.

Obie akcje, prowadzone będą 
do 15 grudnia 2017 r. lub wyczerpania 
środków finansowych. Koordynowane 
są przez wydział spraw zwierząt biura 
ochrony środowiska Urzędu m.st. War-
szawy. Szczegółowe informacje dot. akcji 
znajdują się na stronie bip.warszawa.pl/
bos w zakładce „zwierzęta w mieście”.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Polskie dinozaury

Sterylizacja, kastracja i czipowanie
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Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)
dla sprawnych mężczyzn z samochodem

zgłoszenia faxem pod nr 22 877-25-66
lub e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Osiemnastu policjantom Komen-
dy Stołecznej Policji, wybranym 
w ramach konkursu „Dzielnicowy dla 
mieszkańców”, wręczono 20 kwietnia 
w Pałacu Ślubów przy Placu Zamko-
wym w Warszawie specjalne dyplomy. 
W uroczystości wzięli udział: prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, zastępca komendanta stołecz-
nego policji, podinspektor Andrzej 
Krajewski. przewodniczący komisji 
bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go Rady Warszawy Piotr Mazurek oraz 
dyrektor biura bezpieczeństwa i za-
rządzania kryzysowego Urzędu m.st. 
Warszawy Ewa Gawor.

W organizację i przebieg konkursu 
włączył się wydział prewencji KSP. 
Z każdej dzielnicy wytypowany został 
jeden kandydat. Nominacja poprzedzo-
na była dogłębną analizą pracy dziel-
nicowego w ciągu minionego roku, 
jego faktycznych osiągnięć, dbałości 
o dobro i bezpieczeństwo mieszkań-
ców. O wyłonieniu zwycięzców roz-
strzygała komisja konkursowa oraz 
mieszkańcy.

Nagrodę dla najlepszego dzielni-
cowego otrzymał mł. asp. Radosław 
Strzałkowski z komendy rejonowej 
policji Warszawa VI. W policji pełni 
służbę od ponad 8 lat, a na stanowisku 
dzielnicowego od ponad 5. W trakcie 
dotychczasowej służby dał się poznać 
jako policjant z dużą wiedzą, a także 
doświadczeniem zawodowym, które 
pozytywnie wpływa na poziom wyko-
nywanych zadań.

Drugie miejsce przypadło mł. asp. 
Marcinowi Pasjakowi z komisariatu 
policji Warszawa-Bemowo. W policji 
pełni służbę od ponad 7 lat, na stano-
wisku dzielnicowego od 2 lat. Powie-
rzone obowiązki służbowe wykonuje 

sumiennie, będąc funkcjonariuszem 
zdyscyplinowanym, samodzielnym 
i dyspozycyjnym.

Komisja konkursowa przyzna-
ła trzecie miejsce asp. szt. Karolowi 
Piątkowi z komisariatu policji War-
szawa-Włochy. W policji pełni służbę 
od 14 lat, a na stanowisku dzielnico-
wego od ponad 9. Cieszy się uznaniem 
mieszkańców za zaangażowanie oraz 
szybką i rzetelną reakcję na zgłoszenia.

Wyróżnienie specjalne zostało 
przyznane st. sierż. Piotrowi Iwaniu-
kowi, z komisariatu policji Warszawa-
-Wawer. W policji pełni służbę od 6 lat, 
na stanowisku dzielnicowego od 2 lat. 
Wśród policjantów ma opinię poli-
cjanta kompetentnego, bezinteresow-
nego a jednocześnie konsekwentnego 
w swoich działaniach.

Prezydent Warszawy pogratulowała 
wyróżnionym dzielnicowym i podzię-
kowała za ich trudną, codzienną pracę. 
Podkreśliła, że bezpieczeństwo warsza-
wiaków jest priorytetem. Potwierdzają 
to badania, z których wynika, że ponad 
80 proc. mieszkańców czuje się bez-
piecznie w swojej dzielnicy po zmroku. 
Tak wysoki stopień satysfakcji nie był-
by możliwy do osiągnięcia bez pracy 
policjantów.

Zastępca komendanta stołecznego 
policji, podinsp. Andrzej Krajewski 
również podziękował wyróżnionym 
funkcjonariuszom za trud i zaangażo-
wanie w codziennej służbie. Podkreślił, 
że dobry kontakt z lokalną społecz-
nością, znajomość specyfiki dzielnicy, 
niebezpiecznych miejsc i potencjalnych 
zagrożeń pomaga im w zapewnieniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom. Ich wie-
dza i współpraca z policjantami innych 
pionów pozwala na rozwiązanie niejed-
nej sprawy kryminalnej.

ROXY – suczka w typie owczar-
ka niemieckiego jest śliczna, czarna, 
krótkowłosa, ma piękną smukłą mord-
kę. Charakteryzuje ją temperament psa 
owczarza: łączy stado, pilnuje, żeby ni-

kogo nie zabrakło, jest czujna i oddana. 
Ta cudowna, niezwykle wartościowa 
i przesympatyczna suczka czeka na swój 
dom na zawsze.

Tel. 516 034 615

Nagrody dla dzielnicowych

Roxy szuka domu
Alimenty to wszelkie środki (pie-

niężne, rzeczowe) wykorzystywane 
na bieżące utrzymanie osoby. Mogą sta-
nowić roszczenie dochodzone na drodze 
sądowej – ich zasądzenia można doma-
gać się zarówno w odrębnym procesie 
(sprawa o alimenty) przed sądem ro-
dzinnym (sądem rejonowym), jak i jako 
jednego z roszczeń w sprawie o rozwód 
czy separację przed sądem rozwodowym 
(sądem okręgowym). W kwestiach ali-
mentacyjnych sąd najczęściej ingeruje 
w relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, 
zasądzając alimenty od rodzica/rodzi-
ców na rzecz dzieci (zarówno mało-
letnich, jak i pełnoletnich niemających 
możliwości samodzielnego utrzymania 
się). Na drugim miejscu plasują się spo-
ry o alimenty na rzecz aktualnego bądź 
byłego współmałżonka. Rzadziej docho-
dzi do konfliktów na tym tle pomiędzy 
rodzicami a dorosłymi i samodzielny-
mi dziećmi, kiedy to rodzice występują 
przeciwko dzieciom o zasądzenie od-
powiedniej sumy na pokrycie kosztów 
utrzymania. Możliwe są również spory 
o alimenty pomiędzy osobami o innym 
rodzaju pokrewieństwa.

Zgodnie z art. 58 KRO sąd w wyroku 
rozwodowym rozstrzyga w jakiej wyso-
kości każdy z małżonków jest obowią-
zany do ponoszenia kosztów utrzymania 
i wychowania dziecka. W praktyce sąd 
zasądza od tego z małżonków, z którym 
dzieci nie mieszkają na stałe, odpowied-
nią kwotę tytułem alimentów, stanowiącą 
udział w kosztach utrzymania dzieci.

W sprawach o rozwód bądź o sepa-
rację można wskazać dwa rodzaje ali-
mentów:

• obligatoryjne – na rzecz małoletnich 
dzieci stron; sąd ma obowiązek orzec 
w wyroku rozwodowym o wysokości 
renty alimentacyjnej na rzecz wspólnych 
małoletnich dzieci stron;

• fakultatywne – na rzecz małżonka 
(art. 60 KRO); sąd na wniosek mał-
żonka nieponoszącego wyłącznej winy 
za rozkład pożycia może orzec na jego 
rzecz od drugiego małżonka, wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia, odpowiednie 
alimenty mające na celu: a) wyrównanie 
małżonkowi niewinnemu poziomu życia, 
b) zapewnienie małżonkowi niewinnemu 
bądź współwinnemu niezbędnej kwoty 
na pokrycie usprawiedliwionych kosztów 
utrzymania.

Z powództwem o alimenty lub o ich 
podwyższenie – zarówno na rzecz wspól-
nych małoletnich dzieci stron, jak i na rzecz 
małżonka – można oczywiście wystąpić 
oddzielnie – w odrębnym postępowaniu. 
W przypadku alimentów na rzecz ma-
łoletnich dzieci można wystąpić o nie 
zarówno przed orzeczeniem rozwodu czy 
separacji, jak i później. Jeśli natomiast 
powództwo o alimenty zostało wniesione 
przed wniesieniem sprawy o rozwód bądź 
separację, a następnie został wniesiony 
pozew o rozwód bądź separację, wów-
czas sprawa o alimenty ulega zawieszeniu. 
Jednak nie w całości – jedynie co do ali-
mentów za okres od wniesienia pozwu 
o rozwód bądź separację. Co do alimentów 
za wcześniejszy okres sąd rodzinny (sąd 
rejonowy) powinien sprawę rozstrzygnąć 
i wydać orzeczenie w postaci wyroku 
częściowego. Jeśli w sprawie o alimenty 
zostało wydane postanowienie zabezpie-
czające, często zdarza się, że sąd rodzinny 
(sąd rejonowy) czeka na rozstrzygnięcie 
sprawy o rozwód bądź separację.

Jeśli dochodzimy alimentów odrębnie 
(nie przy okazji sprawy rozwodowej bądź 
o separację), formalnie powodem w spra-
wie jest małoletni reprezentowany przez 
przedstawiciela ustawowego, tj. z reguły 
tego z rodziców, z którym dziecko miesz-
ka. Sprawy o zasądzenie bądź podwyż-
szenie alimentów na rzecz małoletnich 
dzieci są zwolnione od kosztów sądo-
wych – strona dochodząca swoich praw 
w tym zakresie nie ponosi żadnych opłat 
sądowych. Jeżeli jednak sprawę przegra, 
będzie zobowiązana do zwrócenia stronie 
pozwanej (pozwanemu rodzicowi) kosz-
tów, które musiał on ponieść dla obrony 
swoich praw (np. wynagrodzenia adwo-
kata czy radcy prawnego, kosztów do-
jazdu, utraconego zarobku itp.). W razie 
dochodzenia alimentów strona uprawnio-
na jest również zwolniona z obowiązku 
uiszczenia opłaty skarbowej od wydania 
odpisów aktów stanu cywilnego niezbęd-
nych do wytoczenia powództwa (przede 
wszystkim chodzi tu o skrócone odpisy 
aktów urodzenia).

Wysokość alimentów
Wysokość zasądzanych alimentów 

zależy od dwóch czynników: 1) uspra-
wiedliwionych potrzeb uprawnionego, 2) 
możliwości zarobkowych osoby zobowią-
zanej do płacenia alimentów.

Pojęcie „usprawiedliwione potrzeby” 
oznacza potrzeby, których zaspokojenie 
pozwala uprawnionej osobie na funk-
cjonowanie na takim poziomie, jaki jest 
niezbędny dla zachowania jej zdrowia 
fizycznego i psychicznego oraz pozwala 
na jej rozwój, adekwatnie do wieku, stanu 
zdrowia czy predyspozycji. Do usprawie-
dliwionych potrzeb zalicza się zarów-
no potrzeby podstawowe (wyżywienie, 
odzież, leki, kosmetyki, środki czystości, 
koszty mieszkania, opieka medyczna), 
jak i potrzeby wyższe (edukacja, książ-
ki, prasa, rozrywka, wyjazdy wakacyjne, 
uprawianie sportu).

W sprawach o alimenty na rzecz ma-
łoletnich dzieci stosuje się zasadę tzw. 
równej stopy życiowej. Oznacza to, że 
dziecko niemające jeszcze możliwości 
samodzielnego utrzymania się ma prawo 
żyć na takim poziomie jak zobowiązany 
do jego alimentacji rodzic. Jeśli zatem 
wykażemy, że rodzic wyjeżdża na wy-
cieczki zagraniczne, możemy również 
jako usprawiedliwioną potrzebę dziecka 
wskazać tego typu wyjazdy. W praktyce 
jednak ważne jest, by były to koszty 
realnie ponoszone – sąd bowiem zasądza 
alimenty na pokrycie faktycznych kosz-
tów utrzymania, nie zaś kosztów hipo-
tetycznych.

Zasądzając alimenty, sąd bada ja-
kie są możliwości zarobkowe osoby 
zobowiązanej do alimentacji. Drugo-
rzędną kwestią jest natomiast jakie są 
faktycznie uzyskiwane przez tę osobę 
zarobki. Niestety często zdarza się, że 
osoba zobowiązana (statystycznie naj-
częściej są to ojcowie) nie wykazuje 
żadnych dochodów (twierdząc, że jest 
osobą bezrobotną, albo że stan zdrowia 
uniemożliwia jej podjęcie zatrudnie-
nia) bądź wykazuje minimalne zarobki 
(na poziomie minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, niekiedy przy zatrudnieniu 
jedynie na część etatu). Dla sądu są 
to okoliczności drugorzędne – w pierw-
szej kolejności sąd bada jakie dochody 
osoba zobowiązana mogłaby uzyskać 
przy wykorzystaniu w pełni jej możli-
wości zarobkowych (z uwzględnieniem 
czynników związanych z tą osobą, tj. jej 
wykształcenia, doświadczenia zawodo-
wego, posiadanych kwalifikacji, wieku 
czy stanu zdrowia, jak i czynników ze-
wnętrznych, np. poziom bezrobocia czy 
średnie płace na danym terenie).

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
www.patrimonium.com.pl

Nasz prawnik radzi

Jak dochodzić alimentów
cz.1
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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.
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Wolskie Centrum Kultury

w maju:
•  5 maja (piątek) godz. 13.00 – ul. Gór-

czewska 15 – Wycinanki żydowskie 
– prelekcja oraz warsztaty plastyczne 
poświęcone tradycyjnej sztuce wy-
cinanki żydowskiej. Wstęp wolny, 
zapisy otwartakolonia@wck.wola.pl

•  6 maja (sobota) godz. 16.00 – 
ul. Obozowa 85 – Wieczorek tanecz-
ny dla dorosłych, przeboje od lat 60 
do współczesnych. Bilet 10 zł

•  10 maja (środa) godz. 10.00 – 
ul. Działdowska 6 – Warsztaty dla ro-
dziców „Rodzicem być – sobą być”. 
Wstęp wolny, zapisy

•  10 maja (środa) godz. 16.00 – ul. Gi-
balskiego 10 – Warsztaty artystycz-
ne z poznawania i wykorzystywania 
sztuki muralu. Instruktor Rajmund 
Gałecki. Zapisy tel. 22 632 94 20

•  10 maja (środa) godz. 17.00 – 
ul. Działdowska 6 – Kino familijne 
– Bajki. Wstęp wolny

•  11 maja (czwartek) w godz. 16.00 
– 19.00 – ul. Gibalskiego 10 – Klu-
bowe rozgrywki w tenisa stołowego 
dla dzieci, młodzieży, dorosłych i se-
niorów. Wstęp wolny

•  11 maja (czwartek) godz. 19.00 – 
ul. Działdowska 6 – Koncert forte-
pianowy Tomasza Betki. Bezpłatne 
wejściówki

•  12 maja (piątek) godz. 16.00 – Po-
dwórko przy ul. Gibalskiego 10 – 
Filozofia na trawie – Międzypoko-
leniowe animacje oparte na triadzie 
Platona: Prawda, Dobro, Piękno. 
W programie zabawy teatralno-pla-
styczne. 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

•  ROLETY, ŻALUZJE, SIATKI, 
OKNA – dostawa, montaż, 
naprawa. Tanio i  solidnie.  
Pro-Sol Plus. Tel. 509 746 584

•  SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
NA MAZURACH 1680 m2, dom 
mieszkalny 140 m2. Jezioro Mokre, 
las. Tel. 691 302 836

•  WIZYTÓWKI, ULOTKI, 
PLAKATY, strony internetowe, 
aplikacje mobilne – projektowanie. 
E-mail grafika@tatifilms.pl

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

Ogłoszenia 
drobne
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Horoskop
od 30 kwietnia do 13 maja 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Najbliższy czas będziesz 
mógł spożytkować na po-
dróże, rozwój osobisty i za-

wodowy, a także na poszerzenie kon-
taktów z ludźmi z Twojego środowiska. 
Niestety może się to przyczynić do ozię-
bienia stosunków z partnerem. Możesz 
także być teraz podenerwowany znacz-
nie częściej niż dotychczas. Panuj nad 
emocjami i zatroszcz się o bliskich.

RYBY (19 II – 20 III)
Majówka da Ci czas 
na odpoczynek, wyłączenie 
się z sytuacji, które przyno-

siły nerwy i frustracje. Zajmij się teraz 
sobą i bardzo dobrze zastanów, za-
nim zaoferujesz pomoc drugiej osobie. 
Serce masz dobre, ale musisz czasem 
pomyśleć też o sobie. Twoja pozycja 
zawodowa jest na tyle ugruntowana, 
że odrobina lenistwa Ci nie zaszkodzi.

BARAN (19 II – 20 IV)
Czekają Cię liczne spotka-
nia w gronie przyjaciół. 
Niewykluczony także pło-

mienny romans z kimś z Twojego oto-
czenia. Również w sferze zawodowej 
rozpocznie się tzw. ruch w interesie. 
Otrzymasz nowe zlecenia, z którymi 
świetnie sobie poradzisz. Nie zapomnij 
odebrać za nie zapłaty, która słusznie 
Ci się będzie należeć. Zdrowie będzie 
Ci służyć.

BYK (21 IV – 21 V)
Nadchodzi taki moment 
w Twoim życiu, że sam nie 
wiesz, czego chcesz. Bę-

dziesz miał wrażenie, że inni mają 
lepiej od Ciebie. Spróbuj docenić to, 
co daje los. Jeśli poczujesz potrzebę, 
by się komuś wyżalić, wesprzyj się 
na ramieniu partnera albo innej bli-
skiej osoby. Ale nie każdy jest godzien 
zaufania. Spróbuj pozbyć się negatyw-
nych emocji.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
W pracy zaraz po majówce 
zacznie się harówka, dużo 
obowiązków i ogromna od-

powiedzialność. Pracodawca znając 
Twoje możliwości będzie teraz oczeki-
wał od Ciebie znacznie więcej. Musisz 
skupić się na realizacji celów, by po raz 
kolejny potwierdzić, jak świetnym je-
steś fachowcem. Relacje z partnerem 
będą bardzo dobre, a kontakty towa-
rzyskie bardzo się rozwiną.

RAK (22 VI – 22 VII)
Wspaniały moment na roz-
wiązanie gnębiących pro-
blemów. Jeśli do tej pory nie 

widziałeś rozwiązania, to może się ono 
teraz pojawić. Staniesz przed nowymi 
możliwościami jeśli chodzi o sferę za-
wodową, a Twój czas wolny wypełnią 
udane spotkania towarzyskie. Będziesz 
miał również więcej czasu na zacie-
śnianie więzi rodzinnych.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Problemy, którym będziesz 
musiał stawić czoła, zasmu-
cą Cię na pewien czas, ale 

potem nastąpi polepszenie i uśmiech 
znów zagości na Twojej twarzy. Bę-
dziesz się teraz lepiej czuł w towa-
rzystwie znajomych, kolegów, niż przy 
członkach rodziny. Uważaj na finanse, 
bo łatwo możesz popaść w kłopoty, pod-
pisując niekorzystną dla siebie umowę.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Poświęcisz teraz znacznie 
więcej uwagi swoim pasjom 
i rozwojowi duchowemu. Bę-

dziesz upajał się spokojem bardziej 
niż kiedykolwiek. Możesz liczyć na to-
warzystwo partnera, który będzie dla 
ciebie oparciem, kiedy Ty skupisz się 
na rzeczach, które bardzo dobrze Ci 
wychodzą. W wolnych chwilach przyj-
rzyj się uważnie swoim finansom.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Musisz podjąć w końcu ja-
kieś istotne decyzje – za-
mknąć za sobą drzwi, 

bo pewne sprawy nie mogą pozostawać 
tak długo niezałatwione. Bądź konse-
kwentny i silny w swoich postanowie-
niach. W związku uczuciowym mogą 
się pojawić blaski i cienie, nastąpi 
mieszanka pozytywnych i negatywnych 
emocji, ale znajdziesz porozumienie 
z partnerem.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Znajdziesz teraz mnóstwo 
interesujących pomysłów 
na siebie. Coś zainspiruje 

Cię na tyle mocno, że może postano-
wisz się nawet sprawdzić w zupełnie 
nowej dziedzinie zawodowej. Nie po-
dejmuj jednak teraz ważnych decy-
zji w sprawie związku partnerskiego, 
bo mogą być one pochopne. Lepiej 
wszystko dobrze przemyśl i zaczekaj 
z działaniem.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Twoja natura nie pozwala Ci 
długo wysiedzieć na jednym 
miejscu. W swoim związku 

natomiast czujesz się w zasadzie do-
brze, lecz możesz odnieść wrażenie, że 
brakuje Ci powietrza. Nie bój się roz-
mawiać otwarcie z partnerem o wszyst-
kich sprawach. W finansach – postaraj 
się przemyśleć wszelkie wydatki, które 
planujesz poczynić, by uniknąć straty.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Wkrótce uda Ci się wzbu-
dzić zainteresowanie i za-
chwyt otoczenia. Wykorzy-

staj dobrze swoje 5 minut, by wynieść 
z tej sytuacji jak najwięcej dla siebie. 
Powinieneś się zastanowić, czy nie wy-
korzystać tej dobrej passy i poszukać 
innej pracy. W związku uczuciowym 
wysoka temperatura uczuć. Będzie 
Wam się z partnerem układało rewe-
lacyjnie. 

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

Poziomo: 1) pobudzający składnik kawy; 7) koi rany; 8) miasto w woj. Lu-
belskim; 9) miasto w Kanadzie; 10) Frank Raymond (1895 – 1978), angielski 
krytyk literacki; 12) cenzus, 14) zapalenie migdałków i gardła; 16) roślinny 
alpinista; 19) Chivu (1908 – 75), rumuński działacz robotniczy; 21) potrawa 
z ciasta z farszem; 22) ażurowa torba na zakupy; 23) zabobon.

Pionowo: 1) 1/10 mili morskiej; 2) plisa; 3) dramat Zygmunta Krasińskiego; 
4) postać z tragedii G. Byrona „Kain”; 5) chłodnik; 6) nakrycie głowy składa-
jące się z główki i ronda; 11) otrzymywany z izotopu uranu; 13) wiruje na par-
kiecie; 15) imbecyl; 17) miasto w USA, w stanie Wirginia; 18) tani skrzynkowy 
aparat fotograficzny produkcji ZSRR; 20) popularny lek przeciwbólowy.
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29 kwietnia 2017 r. (sobota) godz. 16.00 pałac Pod Blachą
koncert w ramach cyklu Barwy Orientu

Palcem po wodzie
Wystąpią:

Karolina Skrzyńska – śpiew
Bart Pałyga – wiolonczela, tarhu, suka biłgorajska, śpiew gardłowy

Mateusz Szemraj – oud, cymbały, gitara
Wojciech Lubertowicz – bębny obręczowe, duduk, perkusjonalia

Hubert Giziewski – akordeon

Zapraszamy na wyjątkowy koncert i zarazem podróż do krainy różnorodnych kultur, egzotycznych dźwięków 
i wielobarwnych emocji. Choć autorska muzyka zespołu jest otwarta na brzmienia ze wszystkich stron świata, 
pozostaje nierozerwalnie związana ze rdzenną kulturą polską i słychać w niej silne wpływy słowiańskie.

Drugi album grupy, Palcem po wodzie, to żywiołowa mieszkanka rytmu, śpiewu i tańca, ale wśród dynamicz-
nych kompozycji nie brak miejsca na refleksję i wyciszenie. Wszystko to balansuje między słowiańską wrażli-
wością a egzotyczną energią i łączy w sobie wpływy zarówno tradycji, jak i współczesności. Usłyszymy sza-
leńcze solówki na lutni arabskiej i tarhu, do głosu dojdą dafy i inne bębny obręczowe, a wybitnych muzyków 
wesprze chór kobiet śpiewających białym głosem.

Bilety do nabycia w kasie Zamku (normalny – 25 zł, ulgowy – 14 zł)

Zwiedzanie Zamku podczas weekendu majowego
Uprzejmie informujemy, że:

1 maja 2017 r. (poniedziałek) ekspozycje zamkowe nie będą czynne

2 maja 2017 r. Zamek będzie czynny zgodnie z godzinami otwarcia w sezonie letnim, czyli: 10.00 – 18.00 
(Arkady Kubickiego, Ogrody Zamkowe i Dziedziniec Wielki czynne do godz. 21.00)

3 maja 2017 r. Zamek będzie czynny w godz. 14.00 – 18.00. Ekspozycje i wnętrza dostępne tego dnia:
wstęp płatny:

•  Apartamenty Wielki i Królewski, Sala Gwardii Konnej Koronnej, Nowa Izba Poselska, Sala Senatorska, 
Pokoje Królewiczowskie, Galeria Lanckorońskich, Galeria Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej, Biblioteka 
Królewska, pałac Pod Blachą

wstęp bezpłatny:
•  wystawa stała Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego – czynna w godz. 14.00 – 18.00, wstęp na 

podstawie biletów ewidencyjnych wydawanych w kasie lub na biletu do Zamku
•  Arkady Kubickiego – dostępne w godz. 14.00 – 20.00

nieczynne:
•  Gabinet Numizmatyczny, Mieszkanie Stefana Żeromskiego oraz Wystawa moździerzy z kolekcji 

prof. Krzysztofa Górskiego
4 maja 2017 r. (czwartek) zapraszamy w godz. 10.00 – 20.00 (od 16.30 bilety ulgowe), od 18.00 obowiązu-
je trasa niedzielna

Zwiedzanie Zamku od 2 maja do 30 września 2017 r.

Zwiedzanie: poniedziałek – sobota, w godz. 10.00 – 18.00; czwartki 
w godz. 10.00 – 20.00, niedziela w godz. 11.00 – 18.00

•   Apartament Wielki i Królewski, Galeria Czterech Pór Roku, Nowa 
Izba Poselska, Sala Senatorska, Pokoje Matejkowskie, Wielka An-
tyszambra, Galeria Lanckorońskich – Obrazy Rembrandta. Galeria 
Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Zdobniczej, Biblioteka Królewska

•   W niedziele trasa skrócona: Apartament Wielki i Królewski, Galeria 
Lanckorońskich – Obrazy Rembrandta. Galeria Malarstwa, Rzeźby 
i Sztuki Zdobniczej, Biblioteka Królewska

Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem.

Wstęp: w niedziele – bezpłatny; w pozostałe dni: bilet normalny – 30 zł, 
ulgowy – 20 zł, rodzinny (od osoby) – 15 zł, dzieci i młodzież do lat 16 
– 1 zł. Dodatkowa opłata za przewodnika dla grup zorganizowanych: 
w jęz. polskim – 120 zł oraz w jęz. obcym – 140 zł, w jęz. polskim lub 
obcym po wystawach czasowych – 110 zł.

•   multimedialna wystawa Zniszczenie i odbudowa Zamku Królew-
skiego w Warszawie (Piwnice); czynna w godz. otwarcia Zamku, 
wstęp bezpłatny na podstawie biletów ewidencyjnych

•   wystawa moździerzy z kolekcji prof. K. Górskiego (Piwnice) niedo-
stępna z powodu remontu

Pałac Pod Blachą:
Apartament księcia Józefa Poniatowskiego, Kolekcja Kobierców 
Wschodnich

Zwiedzanie: poniedziałek – sobota, w godz. 10.00 – 18.00 niedziele 
w godz. 11.00 – 18.00

Ostatnie wejście – na godzinę przed zamknięciem.

Wstęp: w niedziele bezpłatny, w pozostałe dni bilety w cenie: normalny 
– 15 zł, ulgowy – 10 zł, rodzinny (od osoby) – 10 zł, dzieci i młodzież 
do lat 16 – 1 zł.

•  Gabinet Numizmatyczny
Zwiedzanie: w niedziele – nieczynny, poniedziałek – sobota 
w godz. 10.00 – 16.00. Ostatnie wejście na godzinę przed zamknię-
ciem. Bilety w cenie: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, rodzinny (od oso-
by) – 5 zł, dzieci i młodzież do lat 16 – 1 zł.

•  Mieszkanie Stefana Żeromskiego dostępne na życzenie w dni po-
wszednie na postawie biletu na Trasę Zamkową lub biletu do Gabine-
tu Numizmatycznego.

•  Arkady Kubickiego i Ogrody zamkowe otwarte do godz. 21.00 
(w czerwcu i lipcu do 22.00)

•  Wystawa w nadbudowie Arkad Kubickiego czynna do godz. 18.00)

Wstęp bezpłatny


