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Na majowej sesji rada Bemowa 
przyjęła roczne sprawozdanie komisji 
rewizyjnej z działalności w 2016 roku. 
Jak poinformował przewodniczący 
Krystian Barciński jej pięcioosobowy 
skład się zmieniał. W pierwszym pół-
roczu wiceprzewodniczącym był radny 
Jarosław Oborski, a członkami: Łukasz 
Lorentowicz, Adam Niedziałek i Kac-
per Siwik.

W okresie od 6 lipca do 31 grudnia 
ub. roku wiceprzewodniczącym komi-
sji był Robert Podpłoński, a członkami: 
Joanna Wośko-Matryba, Paweł Rafal-
ski i Kacper Siwik.

W sprawozdawczym okresie odby-
ło się 9 posiedzeń komisji z udzia-
łem zaproszonych pracowników urzę-
du, członków zarządu i innych osób, 
w trakcie których podjęto 17 uchwał. 
Dotyczyły m.in. sprawozdania z wyko-
nania załącznika budżetowego dzielnicy 
za 2015 rok, wyrażenia opinii odnośnie 
proponowanych przez zarząd zmian bu-
dżetowych oraz na temat wstępnego 
załącznika budżetowego miasta na 2017 
rok i rozpatrywanych skarg.

W toku prac komisja rewizyj-
na opracowała i przedstawiła ra-

dzie dzielnicy roczny plan kontroli 
na okres od 20 października 2016 roku 
do 20 października 2017 roku. Zapla-
nowano:

Kontrolę w Bemowskim Centrum 
Kultury w zakresie zawierania i wy-
konywania umów cywilno-prawnych 
w okresie od 1 stycznia 2010 roku 
do 30 września 2016 roku.

Kontrolę w zespole kadr dzielnicy 
Bemowo w zakresie zawierania i wy-
konywania umów o pracę i cywilno-
-prawnych w okresie od 1stycznia 
2010 roku do 30 września 2016 roku.

Kontrolę wykonania general-
nego remontu hali sportowej przy 
ul. Obrońców Tobruku 40 bemowskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w okre-
sie od 2014 roku do czasu jego zakoń-
czenia.

Kontrolę realizacji inwestycji celu 
publicznego budowy ul. Pełczyńskiego 
wraz z wykupem działek pod tę budo-
wę w latach 2008-2014.

Jak poinformowano Komisja rewi-
zyjna wyznaczyła pięć zespołów kon-
trolnych do przeprowadzenia ujętych 
w przyjętym planie kontroli, które

(PON)

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
Nr 6 został zorganizowany konkurs pt. 
„Zaczarowany bukiet kwiatów”. Brało 
w nim udział 7 świetlic z bemowskich 
szkół. A oto laureaci konkursu:

I miejsce: Szkoła Podstawowa 
Nr 350 za bukiet „Rajskie drzewo”; 

II miejsce: Zespół Szkolno-Przed-
szkolny Nr 2 za bukiet „Urodzinki 
u Śnieżynki”; III miejsce: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny Nr 6 za bukiet 
„Pachnący bukiet kwiatów”. Pozostali 
uczestnicy otrzymali wyróżnienia i na-
grody.

Na Bemowie

Trwają kontrole

Na majowej sesji rada Woli za-
twierdziła plan kontroli nowo ukonsty-
tuowanej komisji rewizyjnej na 2017 
rok. Przewodniczący Michał Prószyń-
ski zapowiedział trzy kontrole, które 
dotyczyć będą:

1. Wydawania pozwoleń i pozyski-
wania funduszy zewnętrznych w latach 
2015-2016 przez Wydział Działalności 
Gospodarczej i Funduszy Zewnętrz-
nych dla dzielnicy Wola.

2. Realizacji wybranych zadań re-
montowych w placówkach oświato-
wych (szkoły, przedszkola) w latach 
2015-2016 realizowanych bezpośred-
nio przez dyrektorów tych placówek

3. Realizacji wybranych zadań in-
westycyjnych realizowanych przez 
Wydział Ochrony Środowiska dla 
dzielnicy Wola w latach 2015-2016.

(PON)

Na Woli

Oświatowe remonty

Zaczarowane kwiaty

W dniu 27 maja 2017 r. został zor-
ganizowany przez Szkołę Podstawową 
nr 148 piknik rodzinny z okazji 65-le-
cia szkoły. Przy słonecznej pogodzie 
tłumnie zgromadzeni goście mogli 
skorzystać z wielu przygotowanych 
dla nich atrakcji. Piknik rozpoczął się 
,,belgijką”, którą zatańczyli wszyscy 
uczniowie. Przy jej skocznych i me-

lodyjnych dźwiękach wszystkim nogi 
rwały się do tańca.

Było wiele atrakcji, m.in.: loteria 
fantowa, malowanie buzi, stoisko flo-
rystyczne, jazda na motorze, występ 
clowna, dmuchana zjeżdżalnia oraz 
pokaz tańca i judo. Nie zabrakło ty-
powo piknikowych przyjemności, 
jak popcorn, ciasta. Piknik zakończył 

mecz piłkarski między dziećmi a ro-
dzicami. Wszystko to w rytmie tanecz-
nych przebojów i zapachu grillowa-
nych kiełbasek. Z pewnością warto 
było tę sobotę spędzić w SP nr 148! 
Impreza zorganizowana została dzię-
ki zaangażowaniu całej społeczności 
szkolnej oraz rodziców.

Dzielnica Wola planowała budo-
wę ogromnego kompleksu szkolnego 
na Odolanach, który mógłby przy-
jąć ponad 750 uczniów. Obiekt miał 
powstać w rejonie ulic Sowińskiego, 
Grodziskiej i Jana Kazimierza. Nie-
stety, szkoła nie powstanie w tym 
miejscu. – W miejscu przyszłej budowy 
dochodziło do kolizji z trzema linia-
mi wysokiego napięcia – komentuje 
Adam Hać, zastępca burmistrza dziel-
nicy Wola. – Zleciliśmy wykonanie 
koncepcji przebudowy linii wysokiego 
napięcia, jednak jej koszt wahał się 
pomiędzy 5,5 mln zł do aż prawie 
9 mln zł. To 16-25 proc. środków 
przeznaczonych na całą inwestycję – 
dodaje.

To nie wszystko. Plany takiej prze-
budowy należy zgłaszać do operatora 
z minimum rocznym wyprzedzeniem. 
Do tego dochodzą inne koszty zwią-

zane ze zmianami pierwotnego planu 
budowy. Wprowadzana właśnie refor-
ma oświaty sprawia, że przeznaczenie 
szkoły ulegnie zmianie. Pierwotnie 
zakładano, że w jednym budynku po-
wstanie szkoła podstawowa oraz gim-
nazjum. Teraz w planach jest tylko 
szkoła podstawowa. – Te wszystkie 
komplikacje sprawiają, że koszt plano-
wanej inwestycji mógł wzrosnąć nawet 
o 30 proc., a termin jej realizacji mu-
siałby się wydłużyć o minimum 2 lata 
– mówi Adam Hać.

Szkoła na Odolanach powstanie, 
jednak w innej lokalizacji. – To naj-
szybciej rozwijająca się obecnie część 
dzielnicy. Na Odolanach przybywa 
młodych rodzin z dziećmi. Szkoła jest 
absolutnie niezbędna – mówi Krzysz-
tof Strzałkowski, burmistrz dzielni-
cy Wola. – Przeanalizowaliśmy teren 
Odolan pod kątem dostępności działek 

pod budowę nowej szkoły i wytypowa-
liśmy już dwie nowe lokalizacje – do-
daje burmistrz.

Dzielnica zaproponowała działki 
przy ul. Ordona (róg ul. Kasprzaka) 
i ul. Karlińskiego. Złożono już dla 
nich wnioski o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Z uwa-
gi na reformę oświaty, należy także 
zmodyfikować plan budowlany nowej 
szkoły.

Kiedy możemy spodziewać się de-
cyzji? – Jesteśmy zmuszeni zmienić 
projekt szkoły i wprowadzić niezbędne 
poprawki – mówi burmistrz Strzał-
kowski. – Nowa lokalizacja inwesty-
cji będzie znana najpóźniej do końca 
wakacji – dodaje. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to koniec 
2019 roku. Obecnie na ten cel zare-
zerwowanych jest 27 mln zł.

Piknik rodzinny na Woli

Na Woli

Nowe lokalizacje dla szkoły
Szkoła na Odolanach powstanie, ale nie w rejonie ul. Sowińskiego i ul. Grodziskiej, jak zakładano pier-
wotnie. Dzielnica wytypowała już dwie nowe, potencjalne lokalizacje.
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Na majowej sesji rada Bemowa przy 
głosowaniu 12 do 12 nie podjęła uchwa-
ły dotyczącej zaproponowanych przez 
zarząd zmian w tegorocznym załączni-
ku budżetowym dzielnicy wraz z auto-
poprawką. Rządzącej koalicji zabrakło 
jednego głosu nieobecnej radnej PO. 
Opozycja nieusatysfakcjonowana zgło-
szonymi propozycjami głośno grzmiała. 
Krytykowała zarząd za zastój i spada-
jące inwestycje. Za porażkę uznała fakt 
zmniejszenia wydatków majątkowych 
dzielnicy o blisko 20 mln zł. I nie na wie-
le się zdały wyjaśnienia przedstawicieli 
zarządu Bemowa, że środków tych nie 
oddają, tylko przesuwają na kolejne lata.

Nowa ścieżka rowerowa
W drogownictwie tegoroczne zmniej-

szenie sięga ponad 1,1 mln zł, w tym 
blisko milion złotych stanowi przenie-
sienie na 2018 rok środków na budowę 
ul. Świętochowskiego oraz 270 tys. zł 
na budowę ul. Legendy na odcinku 
od ul. Kryształowej do ul. Drogomilskiej 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem 
ulicznym oraz dojazdem do Przedszkola 
nr 98.

Wszystko ponoć przez to, że na każ-
de zadanie wpłynęła tylko jedna oferta 
o wartości przewyższającej zabezpie-
czone środki, przez co oba przetargi 
unieważniono. Aby im sprostać postano-
wiono w tym roku opracować dokumen-
tację projektową, a budowę zrealizować 
w roku przyszłym.

Na pocieszenie obiecano wprowa-
dzić nowe zadanie – budowę ścieżki 
rowerowej biegnącej ulicami: Dywizjo-
nu 303 i Kocjana do zachodniej gra-
nicy miasta w oparciu o opracowaną 
w tym roku dokumentację projektowa, 
na którą przeznaczono 115 tys. zł. Wy-
konana ma być w 2018 roku za ponad 
1,3 mln zł.

W gospodarce nieruchomościami 
zmniejszenie wynikające z zakończe-
nia budowy mieszkań komunalnych 
przy ul. Pełczyńskiego wyniosło 2 mln 
650 tys. zł. Środki te postanowiono wy-

korzystać m.in. na modernizację parku 
Górczewska (170 tys. zł), na realizację 
placu zabaw przy Gimnazjum nr 82 przy 
ul. Czumy (35 tys. zł) oraz na dofinan-
sowanie budowy ul. Legendy. Nowym 
zadaniem ma być zakup i montaż pompy 
ciepła do budynku komunalnego przy 
ul. Radiowej 27 za 200 tys. zł. A do-
datkowo dofinansowanym (w kwocie 
16 tys. zł) realizacja projektu „Bemo-
wo bez komarów – wieża dla jerzyków 
na terenie Fortu Bema.”

Przełożona rozbudowa
O ponad 14 mln zł zmniejszo-

no wydatki oświatowe. Z tego na lata 
2019-2020 z kwotą 5 mln 150 tys. zł 
przeniesiono wątpliwą do realiza-
cji rozbudowę i modernizację Szkoły 
Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół 
nr 46 przy ul. Thommee’go w celu 
utworzenia oddziałów przedszkolnych. 
Do 335 tys. zł zmniejszono tegoroczne 
środki, które przeznaczone będą na opra-
cowanie dokumentacji projektowej ze-
społu szkolno-przedszkolnego na terenie 
osiedla Chrzanów. Pozostałe zaś ponad 
8,7 mln zł przeniesiono na zaplanowa-
ną na lata 2018-2019 budowę. Z kolei 
ponad 160 tys. zł z poprzetargowych 
oszczędności z rozbudowy Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej przy ul. Po-
wstańców Śląskich postanowiono prze-
znaczyć na jej wyposażenie.

Samochód 
dla niepełnosprawnych
W ramach zakupów inwestycyjnych 

za 14 tys. zł zakupione mają być 2 tabli-
ce interaktywne do pracowni fizyczno-
-chemicznej i biologiczno-geograficznej 
w Szkole Podstawowej nr 306 oraz ze-
staw zabawowy na plac zabaw dla dzieci 
w Przedszkolu nr 381 (za 60 tys. zł). Po-
nadto przeznaczono 150 tys. zł dla dziel-
nicowego biura edukacji na zakup nowe-
go programu do zarządzania majątkiem 
wszystkich placówek oświatowych.

W ochronie zdrowia o ponad 2 mln zł 
zmniejszono tegoroczne środki i przesu-

nięto na 2018 rok na budowę 2 żłobków 
przy ul. Obrońców Tobruku (z przyczyn 
technicznych) oraz na terenie Chrzano-
wa, dla którego w tym roku opracowana 
będzie dokumentacja projektowa.

Nowym zadaniem ma być 
za 226 tys. zł na zakup samochodu dla 
ośrodka wsparcia i rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych na dowóz do pla-
cówki osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich.

Na poprawę funkcjonowania urzędu 
dzielnicy wyasygnowano 156,5 tys. zł, 
za co zakupione ma być nagłośnienie 
sali sesji oraz wykonany napis na ele-
wacji budynku w celu poprawy identy-
fikacji wizualnej bemowskiego ratusza.

Wnioskowano też o przywrócenie 
blisko 540 tys. zł na modernizację wen-
tylacji mechanicznej w pływalni Pin-
gwin, co umożliwiłoby przeprowadze-
nie części prac podczas zaplanowanej 
na sierpień przerwy technologicznej.

Dotacje dla placówek 
niepublicznych

W wydatkach bieżących postulo-
wano zmniejszenie o blisko 950 tys. zł 
środków (powstałych z oszczędności) 
oraz zwiększenie o ponad 3,3 mln zł, 
w tym o ponad 1,8 mln zł w edukacji. 
Z tego milion złotych stanowiły dodat-
kowe środki z biura edukacji miasta 
na dotacje dla placówek niepublicz-
nych. Pozostałe zwiększenie wynika-
ło zaś z przeniesienia środków, w tym 
z zadań inwestycyjnych. Te dodatko-
we pieniądze przeznaczone mają być 
m.in. na zakup wyposażenia nowych od-
działów w Szkole Podstawowej nr 306 
i na wynagrodzenia osobowe. Poza 
tym na adaptację pomieszczeń po ban-
ku na potrzeby bemowskiego urzędu, 
na remonty pustych lokali po zamianach, 
na pokrycie kosztów eksploatacji zaso-
bu komunalnego, uporządkowanie nie-
zagospodarowanego terenu za skwerem 
sportów miejskich, na prace porządkowe 
i rozbiórkowe opuszczonych altan na te-
renach ogrodów działkowych, na nowe 
nasadzenia drzew oraz na interwencyjne 
posprzątanie parku Górczewska i Fortu 
Bema.

(PON)

Zakazane 
kiełbaski

Mieszkam na Bemowie przy ul. Ape-
nińskiej od 1981 r. Jak tylko czas po-
zwolił, chodziliśmy z Rodziną czy przy-
jaciółmi od lat na spacery do Parku 
na Starym Bemowie (za kościołem), 
umilając sobie często wycieczki piecze-
niem kiełbasek na ognisku czy pieczo-
nymi w popiele ziemniakami. W nie-
dzielę na początku miesiąca poszedłem 
do Parku z wnukami na wycieczkę, 
oczywiście zaopatrzony w kiełbaski 
i patyki do ich smażenia.

Niestety – zaraz na skraju Parku – 
od Ronda – zobaczyłem szereg tablic 
o zakazie palenia ognisk i były nici 
z kiełbasek. Rozumiem las i pożar – ale 
zabronić palić ogniska na początku 
parku oddzielonego od właściwego 
parku drogą na Łomianki, gdzie są ob-
murowane od Mieszka II paleniska!!! 
– pod karą grzywny – to w moim prze-
konaniu mógł wymyśleć jedynie chory 
człowiek! (psycholi u nas nie brakuje 
– co widać w TV). O co tu chodzi? 
Upupić mieszkańców? Próbowałem 
uzyskać odpowiedź w Gminie – ale 

tam w sekretariacie nawet nie wiedzie-
li, że mają jakiś park koło kościoła. 
Stąd prośba: niech dziennikarze zoba-
czą na własne oczy ten idiotyzm i coś 
napiszcie o tym w najbliższej gazecie. 
Bardzo proszę, zobligowany też przez 
sąsiadów.

Dziadek Janek

***
Red.: O odpowiedź na list naszego 

Czytelnika poprosiliśmy burmistrza 
Bemowa Michała Grodzkiego. Poniżej 
publikujemy otrzymaną odpowiedź:

Redakcja 
Naszej Gazety Woli i Bemowa

W nawiązaniu do otrzymanego listu 
czytelnika w sprawie zakazu palenia 
ognisk w Lesie Bemowo uprzejmie in-
formuję, iż zgodnie z zapisem art. 30 
Ustawy o lasach (Dz. U. 2017.788.j.t.) 
„w lasach oraz na terenach śródle-
śnych, jak również w odległości 
do 100 m od granicy lasu, zabrania się 
działań i czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejsca-
mi wyznaczonymi do tego celu przez 
właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;
3) wypalania wierzchniej warstwy 

gleby i pozostałości roślinnych”.
W dniu 28 kwietnia 2016 r. zlikwi-

dowano wszystkie istniejące do tej pory 
miejsca do palenia ognisk na terenie 
Lasu Bemowo (m.in. przy ul. Tadeusza 
Kutrzeby). Przedmiotowy teren znajdu-
je się pod nadzorem Lasów Miejskich 
– Warszawa. Jest to odrębna jednostka 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, 
Dzielnica nie administruje terenami 
leśnymi, która jako Zarządca terenu 
wprowadziła powyższy zakaz palenia 
ognisk, z uwagi na znaczne zadymianie 
oraz protesty mieszkańców pobliskich 
budynków wielorodzinnych.

W związku z powyższym, na ca-
łym terenie Lasu Bemowo obowiązuje 
całkowity zakaz używania otwartego 
ognia. W przypadku zaobserwowania 
rozpalonych ognisk oraz grilla na opi-
sanym terenie, Lasy Miejskie – War-
szawa zwracają się z uprzejmą prośbą 
powiadamiania odpowiednich służb 
o zaistniałej sytuacji: Straż Miejska – 
tel. 986, Straż Pożarna – tel. 998, Poli-
cja – tel. 997, numer alarmowy – 112.

/-/ Burmistrz
Michał Grodzki

Na Bemowie

Budżetowe roszady

Trwa akcja znakowania rowerów. 
Zapraszamy wszystkich cyklistów 
z terenu Woli i Bemowa do Komen-
dy Rejonowej Policji Warszawa IV 
przy ul. Żytniej 36 lub Komisariatu 
Policji Warszawa Bemowo przy ul. 
Raginisa 4, gdzie można – bezpłat-
nie – oznakować swój rower. Akcja 
ma na celu ograniczenie kradzieży 
jednośladów, do których dochodzi 
także poza sezonem, kiedy właści-
ciele umieszczają je w piwnicach lub 
garażach. Oznakowanie pozwala 
na szybką identyfikację utraconych 
rowerów i ich części.

Na terenie podległym KRP Warsza-
wa IV znakowanie rowerów odbywać 
się będzie w następujących terminach:

Mieszkańcy Woli mogą oznakować 
rower w każdą środę, po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym, między 
godziną 10.00 – 18.00 w Komendzie 
Rejonowej Policji Warszawa IV przy 
ul. Żytniej 36 pod nr: 22 60 398-17, 
22 60 366-85, 22 60 371-86.

Mieszkańców Bemowa zapraszamy 
do Komisariatu Policji przy ul. Ragini-
sa 4 po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu terminu, zapisy można do-
konać dzwoniąc pod numer telefonu 
(dyżurny jednostki) 22 603 25 80.

Uwaga! Rejestracja w kompu-
terowej bazie danych odbywa się 
na podstawie: dokumentu tożsamo-
ści właściciela (osoba pełnoletnia), 
dowodu zakupu (paragon lub faktu-

ra, umowa kupna sprzedaży). Pro-
simy o zabranie ze sobą stosownych 
dokumentów.

Każdy właściciel roweru zaintere-
sowany taką formą oznakowania rowe-
ru może zgłosić się do jednostki policji, 
aby skorzystać z „engravera”. Następ-
nie informację o znakowanym rowe-
rze wprowadzi policjant do specjalnie 
utworzonego elektronicznego systemu 
znakowania rowerów. W ten sposób 
w policyjnym systemie gromadzone 
będą dane o znakowanych rowerach 
i ich właścicielach. Z czasem w przy-
padku kontroli rowerzysty wiadomo 
będzie na podstawie danych z systemu, 
czy rowerem porusza się prawowity 
właściciel, czy też nie.

Procedura programu polega na wy-
grawerowaniu specjalnym przyrządem 
typu „engraver” oznaczenia składające-
go się z liter i cyfr oraz rejestracji w ba-
zie danych policji. Każdy oznakowany 
rower zostanie opatrzony w widocz-
nym miejscu naklejką samoprzylepną 
informującą o dokonaniu oznakowa-
nia roweru. Mikroudarowa technologia 
„engravera” pozwala na wykonanie 
precyzyjnego oznakowania, a ponadto 
powoduje zmiany w strukturze materia-
łu wykrywane nawet po powierzchow-
nym zatarciu znaków.

Elementy podlegające obowiązko-
wi oznakowania oraz miejsca wykona-
nia oznaczeń to: rama roweru pod kie-
rownicą, ramię przekładni sprzężone 
z przekładnią, przedni widelec.

Oznakuj swój rower

Wiktor Masłowski – Prezes Zarządu 
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o.o. 
serdecznie zaprasza na kolejny dzień 
otwarty dla pacjentów w ramach akcji 
Biały Weekend, który odbędzie się 
w dniu 10 czerwca 2017 r. w godz. 
1000 – 1400, w Poradniach Lekarskich 
w Warszawie przy ul. Górczewskiej 
89. Motywem przewodnim są działania 
profilaktyczne na rzecz poprawy zdro-
wia rodziny.

W projekcie przewidziane są pora-
dy lekarskie i konsultacje specjalistycz-
ne, badania diagnostyczne, edukacja 

zdrowotna, profilaktyka chorób o cha-
rakterze społecznym oraz inne przed-
sięwzięcia służące promocji zdrowia.

Z okazji Dnia Dziecka zaplanowa-
no również festyn dla dzieci i rodzi-
ców pt. „Bezpieczne wakacje: pierw-
sza pomoc przedmedyczna”. Dzieci 
czeka wiele atrakcji, takich jak gry, 
konkursy i zabawy z Clownem, zaba-
wa muzyczna minidisco, malowanie 
buziek, pokaz baniek mydlanych, mo-
delowanie balonów.

Akcja skierowana jest do mieszkań-
ców Warszawy i okolic (więcej czytaj 
strona 4).

Biała sobota 
w Centrum ATTIS

✉     NAPISALI DO NAS    ✉    NAPISALI DO NAS     ✉
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• Coraz więcej jest zajęć sporto-
wych na Bemowie, dla dzieci i do-
rosłych. To przypadek, czy konse-
kwentnie realizowane założenie? 
Pan w zarządzie Bemowa zajmuje 
się m.in. sportem…

– Staram się wprowadzić jak naj-
więcej sportu do szkół, zainteresować 
dzieci i młodzież zajęciami sporto-
wymi, ale też spotkaniami ze znany-
mi sportowcami, którzy są mistrzami 
olimpijskimi, mistrzami Europy i świa-
ta, osobami, które mogą być wzo-
rem do naśladowania, autorytetem. 
Wszyscy wiemy, jakim problemem jest 
narastająca liczba zwolnień z lekcji 
wychowania fizycznego. Profesjonal-
ni sportowcy, z którymi można się 
spotkać, potrenować z nimi, porozma-
wiać, niewątpliwie stanowią taką atrak-
cję i wyróżnienie dla uczniów, którzy 
w tym uczestniczą. To jest kusząca al-
ternatywa dla godzin spędzonych przy 
komputerze, przy grach i w wirtualnej 
rzeczywistości, a jednocześnie zachęta 
do aktywności fizycznej.

• Uważa Pan, że atrakcyjne zaję-
cia sportowe mogą zmniejszyć liczbę 
dzieci zwalnianych z lekcji wychowa-
nia fizycznego?

– Tak, to się daje zauważyć 
na Bemowie. Te dzieci, które uczest-
niczą w atrakcyjnych zajęciach spor-
towych, w przyszłości też będą chcia-
ły  uprawiać sport, mieć więcej ruchu, 
a mniej czasu spędzać przy monito-

rach, telewizorach czy innych mediach. 
A taka zmiana proporcji przekłada się 
na ich zdrowie. Ma także znaczenie 
wychowawcze, bo sport uczy współza-
wodnictwa, gry zespołowej. Na Bemo-
wie prowadzimy środy lekkoatletyczne 
z Marianem Woroninem. To są zajęcia 
pozalekcyjne, na które dzieci bardzo 
chętnie przychodzą. Mamy też coraz 
więcej klubów siatkarskich, koszykar-
skich, piłkarskich, w weekendy mamy 
otwarte boiska i hale sportowe, z któ-
rych korzystają całe rodziny z dziećmi. 
Organizujemy też campy ze znanymi 
sportowcami, najczęściej w szkołach, 
w halach sportowych lub na boiskach, 
albo w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
na Bemowie. Realizujemy też kolejny 
już cykl imprez sportowych z udziałem 
znanych sław sportowych, pod hasłem: 
„Rusz się przed świętami ze sportow-
cami”, który cieszy się ogromnym po-
wodzeniem. Jest to impreza rodzinna, 
a więc dodatkowo daje szansę na wspól-
ne spędzanie czasu rodziców z dziećmi, 
na co w obecnie w codziennej gonitwie 
nie mamy zbyt wiele czasu ani okazji.

• Wspomniał Pan o środach lek-
koatletycznych. One są organizowa-
ne na Bemowie już od kilku sezonów. 
Lekkoatletyka jest tak ważna?

- Lekkoatletyka jest królową spor-
tów. Jest ogólnorozwojowa, a więc dla 
wszystkich. Potem dziecko może sobie 
wybrać którąś z dyscyplin i jej poświę-
cić więcej czasu. Ale zaczynać związek 
ze sportem najlepiej właśnie od lekko-
atletyki, bo w niej jest wszystko.

• A ostatnie inicjatywy sportowe 
na Bemowie -  czy możemy oczeki-
wać czegoś  nowego i atrakcyjnego?

– Właśnie zapoczątkowaliśmy bar-
dzo ciekawy program: „Sportu królowa 
w szkole z Bemowa”.  W ostatnich 
dniach maja odbył  się już pilotaż  
w szkole na Oławskiej. Program jest 
inicjatywą Fundacji Kamili Skolimow-
skiej, a współfinansowany przez dziel-
nicę Bemowo. W ramach tego zadania 
dzieci z klas 4 – 6 szkolą się w kon-
kurencjach lekkoatletycznych: rzucie 
młotem, dyskiem i oszczepem oraz 
pchnięciu kulą. Wspierają ten program: 
Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski 
i Tomasz Majewski – medaliści mi-
strzostw olimpijskich. To znowu okazja 
do propagowania sportu wśród dzieci, 
co daje w efekcie nieocenione efekty. 
Młodzież uczy się grać, rywalizować, 
ale i przegrywać, bo przecież nie za-
wsze można wygrać. Sport to zdrowie. 

Ludzie aktywni są dużo zdrowsi. Dzie-
ci łatwiej się uczą, bo dotleniona głowa 
jest sprawniejsza w nauce, łatwiej się 
zmobilizować do wysiłku intelektual-
nego, tak więc korzyści są na wielu 
płaszczyznach.

• Czy znani sportowcy chętnie 
uczestniczą w spotkaniach i zaję-
ciach z młodzieżą?

– Wielu sławnych sportowców 
chce wspierać młodzież, zachęcać swo-
im przykładem. Mają świadomość, 
że to inwestycja w młodzież, że z tych 
dzieci wyrosną ich następcy – to jest bez-
cenna inicjatywa sportowa i wychowaw-
cza.  Taki kontakt przekonuje młodzież, 
że wytrwałością i treningiem można osią-
gnąć wiele, nawet olimpijskie podium.

• Jaka jest oferta sportowa dla 
dzieci i młodzieży, a także dorosłych 
mieszkańców Bemowa, którzy nie wy-
jadą z miasta na wakacje lub urlop?

– W ramach „Lata w mieście” za-
jęcia będą organizowane w sześciu 
szkołach na Bemowie. Program będzie 
zawierał wiele aktywnych, sportowych 

zajęć, spotkania ze sportowcami, a tak-
że nowość: festiwal gier planszowych. 
Na pewno będą też turnieje międzysz-
kolne. A w najbliższym czasie, bo już 
18 czerwca na boiskach bemowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie 
się turniej piłkarski pod patronatem 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bę-
dzie do zdobycia wiele atrakcyjnych 
nagród dzięki naszym partnerom, 
a weźmie w nim  udział ponad 300 
dzieci. Zachęcam mieszkańców Bemo-

wa do kibicowania, tym bardziej, że dla 
kibiców też są przewidziane nagrody 
do wylosowania. 

Od czerwca do września w parku 
Górczewska, w Forcie Bema i na Osie-
dlu „Przyjaźń” trwać będzie cykl bez-
płatnych zajęć „Joga dla wszystkich”. 
Na Skwerze Sportów Miejskich 
i w parku Górczewska  będą się także 
odbywały zajęcia zumby.

A już w najbliższy weekend 
11 czerwca Automobilklub Polski 
wspólnie z dzielnicą organizuje impre-
zę „Bezpiecznie na Bemowie”. Będzie 
to piknik rodzinny poświecony bezpie-
czeństwu, połączony z pokazem ratow-
nictwa, warsztatami dla dzieci i innymi 
atrakcjami, między innymi z udziałem 
żandarmerii wojskowej. Serdecznie 
wszystkich zapraszam na autodrom 
Automobilklubu Polski przy ul. Po-
wstańców Śląskich 127.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Od września 2017 r. na Woli, zain-
teresowani matematyką uczniowie klas 
VII szkół podstawowych będą mogli 
uczyć się w klasach z autorskim progra-
mem nauczania. Nabór na rok szkolny 
2017/2018 do tych klas prowadzić bę-
dzie Szkoła Podstawowa nr 221 z Od-
działami Integracyjnymi im. Barbary 
Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie, 
przy ul. Ogrodowej 42/44.

Autorem programu jest dr hab. 
Wojciech Guzicki, matematyk, wykła-
dowca Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz nauczyciel matematyki w kilku 
szkołach. Jak czytamy we wstępie 
do książki autorstwa dr Guzickiego 
„Rozszerzony program matematyki 
w gimnazjum. Poradnik nauczyciela 
matematyki” (2013): – Uczę matematy-
ki od ponad 40 lat, przez cały ten czas 
na Wydziale Matematyki, Informatyki 
i Mechaniki Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Przez kilka lat zajmowałem się 
pracą z nauczycielami w ODN w War-
szawie, od ponad 20 lat uczę również 
w szkołach. Najpierw uczyłem w lice-

ach: Pierwszym Społecznym Liceum 
Ogólnokształcącym (tzw. „Bednar-
ska”) w Warszawie, później w Liceum 
Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 
w Warszawie. W obu liceach praco-
wałem z uczniami zdolnymi, uczyłem 
według własnego programu rozsze-
rzonego i przygotowywałem uczniów 
do olimpiady matematycznej (około 
20 moich uczniów zostało finalistami 
olimpiady). Od 10 lat uczę w gimna-
zjach: przez cały ten czas w Gimnazjum 
Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 
w Warszawie i aktualnie, trzeci rok, 
w Gimnazjum nr 13 im. Stanisława 
Staszica w Warszawie – pisze dr Guzic-
ki. Uczniowie dr Guzickiego od wielu 
lat odnoszą sukcesy w olimpiadach 
matematycznych gimnazjalistów. – Te 
sukcesy przekonują mnie o skutecz-
ności programu oraz o skuteczności 
moich dziesięcioletnich doświadczeń 
w pracy z uczniami zdolnymi. Tymi 
doświadczeniami chcę się teraz podzie-
lić z innymi nauczycielami, z wiarą, 
że będą oni mogli moje doświadczenia 

przenieść do swoich szkół, i z wiarą, 
że ich uczniowie odniosą podobne suk-
cesy – pisze dalej dr Guzicki. W ostat-
nich pięciu olimpiadach, 89 finalistów 
to wychowankowie dr Guzickiego. Jest 
to najlepszy wynik w Polsce.

Po najnowszej reformie systemu 
edukacji zlikwidowane zostaną gimna-
zja i powrócimy do systemu 8 lat szkoły 
podstawowej i 4 lat szkoły ponadpod-
stawowej. – Na Woli jest bardzo dużo 
uzdolnionej młodzieży. Chcemy dać im 
możliwość rozwoju swoich zaintereso-
wań – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. 

Do jakich uczniów skierowany jest 
program? – Do młodzieży uzdolnionej 
matematycznie, ale nie tylko – przekonu-
je dr hab. Wojciech Guzicki. – Matema-
tyka przede wszystkim uczy nas logicz-
nego i rozsądnego myślenia, a to przyda 
się w wielu dziedzinach życia. Również 
tych, które z pozoru z matematyką nie 
są związane – dodaje dr Guzicki.

Wszystkich rodziców i uczniów za-
interesowanych nauką w klasach z autor-
skim programem nauczania matematyki 
zapraszamy do kontaktu ze Szkołą Pod-
stawową nr 221 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Barbary Bronisławy Czar-
nowskiej w Warszawie, przy ul. Ogro-
dowej 42/44.

Na majowej sesji rada Woli po-
zytywnie zaopiniowała zapropono-
wane przez zarząd zmiany w te-
gorocznym załączniku budżetowym 
dzielnicy wraz z autopoprawką. 

Jak poinformował burmistrz 
Krzysztof Strzałkowski docho-
dy dzielnicy zwiększone zostaną 
o 54 314 zł pochodzące ze środków 
odszkodowawczych od towarzy-
stwa ubezpieczeniowego. 

Otrzymane przez ZGN przezna-
czone będą na remonty terenów 
zewnętrznych. Natomiast za te 
dla dzielnicowego biura finansów 
oświaty usunięte zostaną szkody 
powstałe w  wyniku zalania sal 
lekcyjnych w Gimnazjum nr 46 
im. Szarych Szeregów przy ul. Ka-
sprzaka oraz w sali gimnastycznej 
w SP nr 221 z oddziałami integra-
cyjnymi przy ul. Ogrodowej. 

Ponadto zgromadzone środki 
w wysokości 6200 zł na wydzielo-
nym rachunku Przedszkola nr 273 
przy ul. Olbrachta wykorzystane 

będą na zakupy   inwestycyjne 
w bloku żywienia.

Z kolei w wydatkach majątko-
wych realizowanych przez urząd 
wnioskowano o  zmniejszenie 
o kwotę 276 tys. zł w zadaniu zwią-
zanym z termomodernizacją budyn-
ku i modernizacją boisk szkolnych 
Zespołu Szkół nr 122 przy ul. Ol-
brachta. 

Z tych zaoszczędzonych środ-
ków 250 tys. zł przeznaczone będzie 
na  dofinansowanie termomoder-
nizacji budynku Młodzieżowego 
Domu Kultury  przy ul. Brożka 
1 A oraz 20 tys. zł na zakupy dla 
urzędu. 

Pozostałe zaś 6 tys. zł postulo-
wano przekazać na dwa nowe jedno-
roczne zadania. Chodzi o rozpoczę-
cie procedury związanej z nabyciem 
gruntów pod  budowę nowych dróg 
publicznych, w tym m.in. w celu 
przedłużenia ul. Piaskowej.

(PON)

Na Woli

Stawiają na matematykę
Na Woli

Termomodernizacja MDK

Bemowo na sportowo
ROZMOWA Z GRZEGORZEM KUCĄ , ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA
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Dbajmy o pszczoły dla naszego do-
bra, dla otaczającego nas środowiska 
– takie przesłanie płynie z I Forum 
Pszczelarzy Miejskich, zorganizowa-
nego w Regent Warsaw Hotel, w pią-
tą rocznicę zaistnienia pszczelarstwa 
miejskiego w Polsce, które zaczęło 
się w 2012 roku od pasieki założonej 
na dachu hotelowego budynku.

Pszczelarstwo miejskie w Polsce, 
zapoczątkowane w maju 2012 r., a roz-
wijanie przez Regent Warsaw Hotel, 
wpisuje się w ideę edukacji ekologicz-
nej konsumentów i starań Stowarzy-
szenia „Polska Ekologia” o zachowanie 
bioróżnorodności. System ekologiczne-
go gospodarowania naszych członków 
wspiera tę różnorodność i biologiczną 
aktywność gleby.

Na zwiększenie świadomości spo-
łecznej na temat roli pracowitych za-
pylaczy w całym łańcuchu produkcji 
żywności idealny wpływ mają takie 
działania jak zakładanie własnych uli 
na dachach, w parkach, czy w przy-
domowym ogrodzie. Podobne umiesz-
czanie pasiek w innych krajach roz-
wija się pomyślnie. Najstarsze fran-
cuskie przykłady to pasieka założona 
w 1806 r. w klasztorze w XII dzielnicy 
Paryża, Ogród Luksemburski – 1872 r., 
a w nowszej historii – dach Opery Pa-
ryskiej – 1985 r., muzeum Grand Palais 
– 2009 r. później dach zakrystii katedry 
Notre Dame i budynki na Champs Ely-
sess. Londyńskie wzorce są także budu-
jące – tamtejsze stołeczne stowarzysze-
nie pszczelarskie podaje, że w ostatnich 
latach podwoiła się liczba pasiek w tym 
mieście do ponad 3,5 mln mieszka-
nek uli. Hodowla miodziarek stała się 
modna wśród londyńskich kancelarii 
prawniczych, a Queen Mary University 
of London podczas badań migracji tych 
owadów w specjalnej akcji zachęcał 
możliwością wygrania 100 Ł za nadsy-

łanie fotografii oznakowanych pszczół.
Stowarzyszenie „Polska Ekologia” 

cieszy każda inicjatywa zwiększenia 
dbałości o zachowanie żywej przyrody 
i czystego środowiska, o jego chociaż-
by częściowe uchronienie od agroche-
mii. Trzeba wciąż i wszędzie powta-
rzać, że pszczoły zapylają 80 proc. ro-
ślin jadalnych i w naturalny sposób, nie 
chemiczny, zwiększają plony o 40 proc. 
Gdy będzie więcej pszczół, tym mniej 
może być agrochemii. I ten edukacyjny 
element jest szczególnie cenny.

Doświadczony arcypszczelarz 
Marek Barzyk ze wspomnianego Sto-
warzyszenia zwrócił uwagę na fakt 
powrotu tych skrzydlatych przyjaciół 
na zurbanizowane miejsca, na których 
egzystowały wcześniej – gdy były 
to tereny zielone. I powrót się udał, 
a urobek w postaci setek litrów własne-
go, przedniego miodu wzbogaca poży-
wienie wielu miejskich pasieczników 
i ich rodzin oraz znajomych.

Zdrowotne właściwości miodu 
i produktów pszczelich przedstawił 
ginekolog i endokrynolog Arkadiusz 
Kapliński, wykorzystujący apiterapię 
w swojej praktyce lekarskiej, stoją-
cy na stanowisku, że miód to źródło 
unikalnych składników odżywczych, 
a jego systematyczne spożywanie może 
przyczynić się do poprawy zdrowia: 
– „Największą bombą zdrowotną jest 
pyłek i pierzga, a spożywanie ich jest 
szczególnie ważne podczas prowadze-
nia ciąży”.

Godna uwagi jest wypowiedź Paw-
ła Krajmasa prezesa Stowarzyszenia 
Polska Ekologia: – Miód to zaledwie 
10 proc. wartości pracy miodziarek, 
najważniejsze to zapylanie 80 proc. 
roślin, zwłaszcza jadalnych. Dzięki 
temu naturalnemu procesowi plony ro-
sną o 40 proc. A zmniejszenie liczby 
rodzin pszczelich w ostatnich latach 

ma w skali roku wymiar w postaci 
strat rzędu 2,5 – 3 mld zł. Gdy będzie 
więcej pszczół, tym mniej może być 
agrochemii. Dlatego uważam, że każde 
debata, wymiana poglądów jest szcze-
gólnie cenna. Nie trzeba chyba dziś 
nikogo przekonywać, że dzięki rozwi-
janiu pszczelarstwa miejskiego wzrasta 
społeczna wiedza o roli skrzydlatych 
przyjaciół. Cieszy organizowanie kur-
sów dla dorosłych i pokazów w przed-
szkolach. Przypominam, że rolnictwo 
i przetwórstwo ekologiczne, którego 
jesteśmy częścią, dostarcza żywność 
wolną od chemii.

Maciej Bartoń ze Stowarzyszenia 
Polska Ekologia, kierujący laborato-
rium UO – Technologia ze Słomczyna: 
– Miody warszawskich pszczół z hotelu 
Regent przebadałem bardzo dokładnie 
sprawdzając obecność metali ciężkich 
i pestycydów. Są bardzo czyste.

Uzupełnił tę opinię Marek Barzyk: 
– Wyniki badań miodu miejskiego były 
wielce pozytywną niespodzianką. Po-
dobną refleksję przedstawił mi laborant 
w Instytucie Pszczelarstwa w Puławach 
badający urobek warszawskich pszczół.

Za podsumowanie tego wyjątkowe-
go spotkania niech posłuży stanowisko 
Pawła Krajmasa, który położył nacisk 
na konieczność zwiększenia świado-
mości społecznej na temat roli pszczół 
w otaczającym nas świecie. Ochrona 
ekosystemu to wspólne dobro.

A smacznym akcentem jest kulinar-
ne wykorzystanie miodu przez miłośni-
ka miejskiego pszczelarstwa – Dariusz 
Suchenka – szefa kuchni i opiekuna 
pasieki Regent Warsaw Hotel, z ca-
łym sercem rozwijającego innowacyj-
ne sposoby rozsławienia pszczelarskiej 
idei, o czym można się przekonać 
w hotelowej restauracji.

Bohdan Juchniewicz

250.000 pszczół zamieszkało 
w ulach zainstalowanych na dachu 
14-piętrowego warszawskiego budyn-
ku biurowego myhive Nimbus, na-
leżącego do portfela austriackiego 
inwestora IMMOFINANZ. Poprzez 
wdrożenie tej inicjatywy właściciel 
nieruchomości rozszerzył swoją poli-
tykę z zakresu zrównoważonego roz-
woju i ochrony środowiska o temat 
corocznego spadku populacji pszczół. 
Pomysł „na pszczoły” ponadto dosko-
nale wpisuje się w aktywności IM-
MOFINANZ, szczególnie po tym, 
jak spółka wprowadziła na przeło-
mie roku markę dla nieruchomości 

biurowych o nazwie „myhive” (hive 
= ul). Pszczoły w myhive Nimbus, 
który położony jest przy alejach Je-
rozolimskich 98, będą zbierały nektar 
z pobliskich parków, w tym głów-
nie Zachodniego i Marii Skłodow-
skiej-Curie, ale będą także dolatywać 
do parku Szymańskiego czy nawet Pól 
Mokotowskich. Szacuje się, że w cią-
gu jednego sezonu mogą one zebrać 
około 100 litrów miodu. Opiekunem 
pszczół, który będzie także zajmował 
się wybieraniem miodu, jest Kamil 
Baj z pszczelarium.pl.

Co ważne, miejsce posadowienia 
uli na myhive Nimbus zostało osłonię-

te od północno-zachodnich wiatrów. 
Ponadto, dostęp do wody w promieniu 
3km, jak również brak styczności z za-
grażającymi życiu pszczół pestycyda-
mi oraz wyższa temperatura powietrza 
w mieście, która umożliwia im dłuższą 
pracę, w efekcie zaowocuje wysoką 
jakością „biurowego miodu”.

Co więcej, „nowi najemcy” tego 
budynku biurowego, mają szansę stać 
się hitem internetu, dzięki kamerze 
zainstalowanej bezpośrednio przed 
pasiekami. Aby móc oglądać pszczo-
ły w przekazie na żywo należy użyć 
linku: https://www.myhive-offices.
com/pl/nimbus

– IMMOFINANZ posiada kilkana-
ście nieruchomości biurowych w War-
szawie, dlatego poświęciliśmy sporo 
czasu na dokładne sprawdzenie, który 
z budynków mógłby stać się idealnym 
domem dla pszczół. Finalnie wybór 
padł na Nimbus-a, m.in. ze względu 
na położenie blisko parków oraz od-
powiednie nasłonecznienie z aktyw-
nym biologicznym podłożem. Pomysł 
na pszczoły stał się nie tylko istotnym 
elementem działań CSR firmy, ale rów-
nież pasuje doskonale do naszej nowej 
marki myhive, wspierając dodatkowo 
budowanie jej świadomości – powie-
dział Przemysław Wardęga z IMMO-
FINANZ.

SABA to młodziutka, roczna suczka. 
Wyjątkowo słodka i łagodna. Począt-
kowo nieśmiała i trzymająca lekki dy-
stans, nabiera szybko zaufania, daje się 
głaskać i drapać za uchem. Ta cudow-
na istota, całkowicie czarna, wyglądać 
może nieco groźnie, ale w rzeczywisto-
ści jest wcieleniem łagodności. Saba jest 
bardzo grzeczna i ładnie chodzi na smy-
czy. Sabunia czeka na dobry, troskliwy, 
bezpieczny dom. Telefon w sprawie ad-
opcji: 604 531 952.

Miejskie pszczoły w centrum uwagi

Dbajmy o córki słońca

Ule na dachu myhive Nimbus 

SABA szuka domu

Nazwa świadczenia medycznego Miejsce świadczeń 
medycznych Personel 

Porady lekarza pierwszego kontaktu dla dorosłych gabinet nr 9 dr Danuta Paśnicka

Porady lekarskie u lekarzy pierwszego kontaktu                                 
dla dzieci Poradnia dla Dzieci  dr Katrzyna Jarosz-Jarszewska

ginekolog gabinet nr  24 dr Beata Melosik

reumatolog gabinet nr  13 dr Renata Kostrzewa

urolog gabinet nr  17                   dr Jacek Łempicki

diabetolog gabinet nr  21                     dr Sylwia Zawada -Targoni

pulmonolog gabinet nr  8                    dr Jacek Dąbrowski

Porady lekarza rehabilitacji w zakresie wad postawy                        
u dzieci Poradnia dla Dzieci  dr Maria Wodecka - Bogucka

Profilaktyka wad postawy u dzieci - instruktaż                                                
i ćwiczenia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą Poradnia dla Dzieci  mgr Łukasz Raczko - fizjoterapeuta

Porady lekarza ginekologa w zakresie problemu nietrzymania 
moczu - metody leczenia gabinet nr  24 dr Beata Melosik

Badania cytologiczne gabinet nr  24 poł. mgr Justyna Pietruszewska 

Nauka badania piersi - techniki samobadania gabinet nr  24 poł. mgr Justyna Pietruszewska 

Porady z zakresu higieny stomatologicznej oraz przegląd 
uzębienia dla dorosłych i dzieci realizowane przez lekarza 

stomatologa

gabinet nr 166                                   
(I piętro)    dr  Teresa Żak

Konsultacje psychologiczne 

gabinet nr 162                                   
(I piętro)                                        

w godz. 10.00-14.00                  
z przerwą na wykład                           

o godz. 11.00 

mgr Magdalena Kozłowska 

Wykład pt. "Czym jest psychoterapia"                                                                                                wnęka korytarza parter                                     
godz. 11.00 mgr Magdalena Kozłowska 

Profilaktyka cukrzycowa - badania neuropatii stóp gabinet nr 12  mgr Zdzisława Kielichowska 

Porady dietetyka                                                                                                                                          
Profilaktyka otyłości u dzieci                                                                                                  

Edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia                                                    
gabinet nr 54 mgr Milena Kuzaka

Edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy                                  
w rodzinie i w pracy - gdzie szukać pomocy? gabinet nr 55                               

Pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczanie poziomu cholesterolu 
oraz cukru glukometrem gabinet nr  56 pielęgniarki zabiegowe

Spirometria gabinet nr  102 piel. Elżbieta Wasyluk

Profilaktyczne badanie stóp dzieci i dorosłych Poradnia dla Dzieci  lic. fizjoterapeuta Anna Michalik 

Profilaktyka epidemiologiczna:                                                                            
higiena rąk, jako zapobieganie chorobom przenoszonym przez 

brudne ręce (żółtaczka typu A)
kleszcze - pora na szczepienia ochronne;

postępowanie po ukąszeniach i ugryzieniach; 
zachowania bezpieczne w środowisku.

gabinet nr 19                            mgr Dorota Tomaszewska

Pokaz udzielania pierwszej pomocy (będzie można nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy, sprawdzić swoje umiejętności na 
fantomie, dowiedzieć się wielu niezbędnych informacji na temat 

ratowania życia) 

wnęka korytarza parter 
oraz stanowisko w parku 

lic. Anna Kosterkiewicz - ratownik 
medyczny                                                         

W pomieszczeniach Przychodni i Poradni Pediatrycznej odbędą się porady lekarskie, konsultacje specjalityczne, 
 badania diagnostyczne oraz wykłady specjalistów 

Zapraszamy, szczególnie Panie na kolejny dzień otwarty dla pacjentów w Centrum ATTIS                                   
w dniu 16 września 2017 r.  dotyczący profilaktyki  w chorobach onkologicznych u kobiet. 

Na stoiskach będą wyłożone materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień. 

Konsultacje lekarzy specjalistów:

 Dla pacjentów będą dostępne vouchery na oznaczenie poziomu witaminy D3.

oraz festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka pt. „Bezpieczne wakacje: pierwsza pomoc 
przedmedyczna” w częsci parkowej Centrum Opieki nad Rodziną. 

WIKTOR MASŁOWSKI
Prezes Zarządu Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty dla pacjentów w ramach akcji „Biały Weekend”
w siedzibie Centrum ATTIS Spółka z o. o. przy ul. Górczewskiej 89

w dniu 10 czerwca 2017 r. w godzinach 10.00 – 14.00.
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Kiedy pierwszy raz trafiłem tu właści-
wie przypadkiem, zakochałem się w tej 
idyllicznej krainie pól, liściastych lasów, 
kamiennych dolmenów, zamkowych ruin, 
starych kościołów, dworów i pałaców 
oraz niewielkich rybackich przystani. 
W Polsce właściwie nic o niej nie wiemy, 
a w przewodnikach po Danii są o niej 
tylko niewielkie wzmianki.

Spokojna kraina Wikingów
Djursland to oblany przez wody Kat-

tegatu półwysep, osłaniający od północy 
zatokę, w głębi której leży Århus. Jego 
północna część to szerokie plaże i rol-
nicze równiny z pałacami i wioskami, 
w których stoją wczesnośredniowieczne 
kościoły, pamiętające często jeszcze cza-
sy Wikingów. Najważniejszym miastem 
jest tu Grenå, ważny port, skąd odpływają 
promy na wyspę Zelandię oraz do Szwe-
cji, leżącej po drugiej stronie Kattegatu. 
Na południu rozciąga się natomiast nie-
wielka pagórkowata kraina zwana Møls 
z silnie rozczłonkowaną linią brzegową 
i uroczym miasteczkiem Ebeltoft.

Latem Djursland to raj dla dzieci. 
W sezonie letnim koło Nimtofte czyn-
ny jest park rozrywki Djursömmerland 
z mnóstwem wodnych atrakcji, gdzie 
można spędzić cały dzień świetnie się 
bawiąc w Kraju Tarzana, na dzikim Za-
chodzie, w Afryce czy krainie Liliputów, 
spływając po burzliwej rzece Rio Gran-
de, pokonując wysokie wodospady, czy 
pędząc potężnym roller coasterem o na-
zwie Młot Thora. Frajdą nie tylko dla 
najmłodszych jest Skandynawski Park 

Niedźwiedzi koło Kolind, z mnóstwem 
różnych zwierząt oraz jedno z najcie-
kawszych nadbałtyckich oceanariów 
w miasteczku Grenå, gdzie w ogrom-
nych akwariach pływają rekiny, foki i gi-
gantyczne raje. Nie tylko dzieci ale i ich 

ojców zainteresuje zapewne ciekawe 
Muzeum Kolejnictwa (Jernbanemuseet) 
w starej lokomotywowni w Ryomgård. 
Bilet do muzeum drukowany jest w ka-
sie, na małych tekturowych kartonikach 
na specjalnej maszynce tak, jak nie-
gdyś drukowano bilety kolejowe. Obok 
starych lokomotyw, wagonów i drezyn 
są tu modele kolejek, w tym sterowana 
komputerowo wspaniała kolejka elek-
tryczna. Atmosfery starej stacji kolejo-
wej dopełnia słodki zapach smarów tego 
nostalgicznego muzeum.

Kraina ta pocięta jest siecią ście-
żek rowerowych. Można ją także zwie-
dzać samochodem podążając szlakiem 
margarytki, przy którym znajdziemy 
średniowieczne kościoły, ruiny zamków 
i świetnie zachowane pałace oraz porty 
rybackie.

Zamki, dolmeny i grób 
księcia Amleda

Potężny niegdyś zamek Kalø, wznie-
siony w 1313 roku na przybrzeżnej wy-
spie przez króla Eryka Menveda, jest dziś 
tylko efektowną ruiną na stromym klifie, 
do której dostać się można starą dro-
gą wybrukowaną polnymi kamieniami. 
Z resztek murów i pozostałości ceglanej 
wieży rozciąga się piękny widok na rysu-
jące się na horyzoncie wieże kościołów 
i portowe dźwigi Århus oraz wąską zato-
kę, za która rozpościerają się malownicze 
wzgórza Møls.

Na ich stokach, niedaleko wsi Knebel, 
znajduje się kamienny krąg i przykryty 
potężnym głazem dolmen sprzed około 

3,5 tysiąca lat, niegdyś przykryte kop-
cem ziemnym, rozkopanym podczas prac 
archeologicznych. To najbardziej ekspre-
syjny zabytek tego typu w całej Danii. 
Inny zaskakujący obiekt to grób księcia 
Hamleta (Amleda) na wzgórzu koło wsi 

Krogsager, pośród pagórkowatej rolniczej 
krainy w zachodniej części Djurslandu.

Bajkowe miasteczko 
z fregatą

Najciekawszym miasteczkiem re-
gionu jest urocze Ebeltoft, z malutki-
mi, szachulcowymi domkami, tonącymi 
w kwiatach i najmniejszym ponoć ratu-
szem w Europie, strzeżonym przez dwie 
armaty. Wieczorami w sezonie spotkać 
tu można umundurowanych na czarno 
strażników nocnych z latarniami i wiel-
kimi maczugami, którzy prowadzą tury-
stów do XIV-wiecznego kościoła, gdzie 
każdego osobiście wita pastor odziany 
w strój sprzed kilkuset lat z wielką kry-
zą, wręczając kartkę z treścią psalmów 
w trzech językach: duńskim, angielskim 
i niemieckim.

Atrakcją tego 700-letniego miasteczka 
jest stojący w suchym doku, zrekonstru-
owany, XIX-wieczny okręt żaglowy „Jyl-
land” („Jutlandia”), uzbrojony w armaty, 
gdzie możemy zobaczyć jak żyli i praco-
wali ówcześni żeglarze. Widzimy kano-
nierów podczas walki i odpoczywających 
marynarzy z ponad 400-osobowej załogi. 
Dla kontrastu możemy obejrzeć kajutę 
kapitana i salon królewski. Fregata zwo-
dowana została w 1860 roku. Była ona 
najpierw okrętem wojennym, a następ-
nie stała się królewskim żaglowcem. Jest 
to najdłuższy drewniany żaglowiec świata.

Innego rodzaju atrakcją jest Muzeum 
Szkła (Glasmuseet) z największą w Da-
nii kolekcją współczesnych dzieł z tego 
kruchego tworzywa, wykonanych przez 
artystów z całego świata. W pobliżu jest 
także morska wioska wakacyjna z ko-
lorowymi domkami nad laguną, przed 
którymi mogą cumować łodzie i jachty. 
W sąsiedztwie przystani promów pły-
wających do Olden na Zelandii widać 
stojące na usypanej w morzu kamiennej 
grobli gigantyczne wiatraki wytwarzające 
energię elektryczną.

Muzeum w zamku
Otoczony fosą renesansowy zamek 

Gammel Estrup przez stulecia należał 
do szlacheckich rodów Broków, a następ-
nie Schellów. Dziś jest w nim ciekawe 
Jutlandzkie Muzeum Wnętrz Dworskich, 
gdzie w zamkowych komnatach zoba-
czyć można oryginalne żeliwne piece, 
meble z epoki, w tym łoże z baldachi-
mem i ozdobne skrzynie, obrazy i broń 
z dawnych czasów. W budynkach go-
spodarskich ulokowano Muzeum Duń-
skiego Rolnictwa,w którym zgromadzo-
no setki narzędzi i urządzeń rolniczych 
oraz prezentowane są wystawy pokazu-
jące przemiany, jakie zachodziły w duń-
skim rolnictwie. Można też zapoznać się 
z pracą wiejskich rzemieślników, zwłasz-
cza podobał mi się kowal wykonujący 
na oczach zwiedzających wyrafinowane 
ozdoby z metalu.

Studenci i arcyciekawy 
skansen

Leżące na południe Århus jest drugim 
co do wielkości miastem Danii i kultural-
na stolicą Jutlandii oraz dużym portem 
handlowym. We wczesnym średniowie-
czu była tu otoczona wałem ziemnym 
osada – ważny port Wikingów i ośrodek 
handlowy. Dziś jest to interesujące miasto 
z nowoczesnym Ratuszem (Rådhuset), 
uważanym za jeden z najlepszych przy-
kładów duńskiej architektury, oraz mnó-
stwem studentów, którzy wieczorami wy-
pełniają kawiarnie i restauracje nad wodą 
w starej części miasta.

W Århus jest najciekawszy duński 
skansen miejski Den Gamle By, ponoć je-
dyny taki w Europie. W parku w centrum 
miasta, nad jeziorem, stoi ponad 70 pie-
czołowicie odrestaurowanych budynków 
przeniesionych tu z terenu całego kraju. 
Można zobaczyć pocztę, szkołę, kościół 
i teatr, a nawet wiatrak i przekonać się jak 
niegdyś żyli Duńczycy, bowiem pieczo-
łowicie odtworzone zostały tradycyjne 
zajęcia rzemieślników – m.in. kowali, 
garncarzy i stolarzy, którzy w strojach 
z epoki prezentują swoje umiejętności. 
W sklepie można kupić śledzie z becz-
ki, grubo mieloną mąkę czy słodycze. 
Pachnie świeżo zmieloną kawą, a na la-
dzie leży gazeta z 1864 roku. W salonie 
słuchałem gry na klawikordzie starszej 
pani w XIX-wiecznym stroju, a w kuchni 
spróbowałem gotowanego właśnie kapu-
śniaku. To chyba najciekawszy skansen, 
jaki kiedykolwiek widziałem.

Muzea i muzyka
Dumą miasta jest Domkirke, gotycka 

katedra pod wezwaniem św. Klemen-
sa – ozdobiony XV-wiecznymi malowi-
dłami najdłuższy kościół Danii (93 m), 
z ogromnym ołtarzem, monumentalnym 
tryptykiem bogato zdobionym dziesiąt-
kami pozłacanych rzeźb. W podziemiach 
banku obok katedry jest niewielkie Mu-
zeum Wikingów z fragmentem wyko-
palisk archeologicznych z tego okresu. 

Feministki, ale nie tylko one, mogą zwie-
dzić oryginalne Muzeum Kobiet (Kvin-
demuseet), gromadzące eksponaty i zdję-
cia dokumentujące życie duńskich ko-
biet i obrazujące przemiany zachodzące 
w duńskim społeczeństwie przez stulecia.

Arhus jest też centrum muzycznym 
z najważniejszym w Danii Domem 
Muzyki, w którym mieszczą się licz-
ne instytucje muzyczne i teatralne, jak 
Orkiestra Symfoniczna, Opera, Duński 
Instytut Muzyki Elektroakustycznej oraz 
teatr dziecięcy. W weekendy odbywają 
się tu koncerty, podczas których można 
posłuchać muzyki klasycznej, współ-
czesnej, jazzu lub rocka. Ten ogromny, 
nowoczesny budynek ma dwie wielkie 
sale koncertowe o doskonałej akusty-
ce. W udostępnionym publiczności roz-
ległym parku Marseliborg na południu 
miasta stoi letni pałac duńskiej królowej 
Małgorzaty.

Człowiek z torfowiska 
i Wikingowie

W podmiejskim XVIII-wiecznym 
dworze w Moesgård jest znane Muzeum 
Prehistoryczne, gdzie eksponowane jest 
znalezione w torfowisku zmumifikowane 
ciało Człowieka z Grauballe. Są tu także 
kamienie runiczne oraz broń i narzędzia 
używane przez Wikingów. W rozległym 
parku zrekonstruowano dolmen, świąty-
nię z epoki kamiennej, dom z epoki 
żelaza, szachulcowy młyn wodny oraz 
osadę Wikingów.

Pod koniec lipca można wziąć udział 
w odbywającym się tu zlocie współcze-
snych Wikingów. Pokazom walk i jazdy 
konnej towarzyszy strzelanie z łuku i rzu-
canie dwustronnym toporem, a także jar-
mark wyrobów rzemieślniczych z drew-
na, skóry i metalu, biżuterii na motywach 
nordyckich oraz degustacja tradycyjnych 
potraw skandynawskich wojowników, 
pieczonego mięsiwa i pysznych placków 
z miodem i konfiturami.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Od września w stolicy 46 000 dzieci 
będzie korzystać z zajęć w przed-
szkolach za darmo. Władze War-
szawy wprowadzają kolejne roz-
wiązanie wspierające rodzinę.

Decyzją władz stolicy, od 1 września 
2017 r. rodzice nie będą płacić za pobyt 
dziecka w przedszkolu. Z tego rozwią-
zania skorzystają rodzice 46 000 dzieci 
chodzących do warszawskich przed-
szkoli. – To kolejne działanie na rzecz 
warszawskich rodzin. Po wprowadze-
niu bezpłatnej komunikacji dla uczniów 
i po warszawskim bonie żłobkowym, tym 
razem wsparcie dotyczy rodzin, których 
dzieci chodzą do naszych przedszkoli – 

zapowiada Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent stolicy.

Od 2013 roku opłata za przedszkola 
wynosi 1 zł za każdą godzinę poby-
tu dziecka w placówce powyżej sześciu 
godzin opieki. Dzięki likwidacji opłat 
rodzice w domowym budżecie mogą za-
oszczędzić nawet 1000 zł rocznie. Rodzi-
ce będą płacić jedynie za posiłki. Dzięki 
temu rozwiązaniu zmniejszą się również 
bariery ekonomiczne w dostępie do edu-
kacji przedszkolnej dla rodzin o niskich 
dochodach.

Coraz więcej miejsc 
w przedszkolach

Od 2007 roku miasto zbudowało 27 
przedszkoli, a około 200 placówek zo-

stało zmodernizowanych lub wyremon-
towanych. Na ten cel wydano ponad 
650 mln zł. Co roku na utrzymanie przed-
szkoli publicznych i niepublicznych War-
szawa przeznacza około 700 mln zł. Dzię-
ki budowie nowych przedszkoli, adapta-
cji i remontów już istniejących w 2017 r. 
w Warszawie przybędzie 5 tys. miejsc. 
W tym roku zakończy się budowa 9 
przedszkoli. Łącznie w Warszawie trwa 
obecnie 140 inwestycji i remontów.

Uczniowie pojadą za darmo
Decyzją władz Warszawy od 1 wrze-

śnia uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów będą podróżowali komu-
nikacją miejską bezpłatnie, na podsta-
wie kart ucznia. Proces ich wydawania 

już się rozpoczął. Bezpłatne przejazdy 
przysługują uczniom warszawskich szkół 
podstawowych i gimnazjów, publicznych 
i niepublicznych oraz uczniom miesz-
kającym w Warszawie i uczącym się 
w szkołach poza stolicą. Uprawnienie 
obowiązuje na obszarze 1. i 2. strefy. 
Z karty ucznia może skorzystać około 
150 tysięcy uczniów.

Warszawski bon żłobkowy
Warszawski bon żłobkowy to kolejne 

działanie na rzecz rodzin mieszkających 
w stolicy. Ma być także zachętą do po-
szukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia 
tutaj podatków. Aby otrzymać bon, trzeba 
będzie zrezygnować z miejsca w żłobku 
lub z oczekiwania na to miejsce. War-

szawski bon żłobkowy będzie wynosił 
400 zł miesięcznie na dziecko w wieku 
od ukończenia pierwszego roku życia 
do dnia objęcia dziecka wychowaniem 
przedszkolnym, nie później jednak niż 
do ukończenia roku szkolnego, w którym 
dziecko kończy 3 rok życia. To finansowe 
wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, 
którzy: pracują, mieszkają i płacą podatki 
w Warszawie; nie są na urlopie wycho-
wawczym; spełniają kryterium dochodo-
we (1922 zł netto na jednego członka 
rodziny); i których dziecko jest na liście 
oczekujących na miejsce w publicznym 
żłobku lub chodzi do publicznego żłobka. 
Szacujemy, że w przyszłym roku z tej 
formy wsparcia może skorzystać ponad 
cztery tysiące rodzin. Na ten cel ratusz 
przeznaczy w 2017 r. ponad 7 mln zł. Bon 
żłobkowy będzie obowiązywał od wrze-
śnia tego roku.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Uroki Djurslandu

W Warszawie przedszkola będą bezpłatne
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Zapraszamy na stronę: ww w.nasza-gazeta.pl

Kilkaset ogrodów i ogródków, pół 
tysiąca doniczkowych kwiatów do ad-
optowania, 30 tysięcy papierowych to-
reb, które zastąpią nie ekologiczne fo-
liowe reklamówki, warsztaty z Martą 
Gessler i Elizą Mórawską (whiteplate.
com) to tylko kilka punktów progra-
mu konkursu „Warszawa w kwiatach 
i zieleni”, do którego może zgłosić się 
każdy mieszkaniec stolicy do 30 czerw-
ca. Formularz jest dostępny na stronie 
warszawawkwiatach.pl.

„Warszawa w kwiatach i zieleni” 
to konkurs, do którego można zgłosić 
swój ogród, ogródek, balkon a nawet 
ukwiecone okno. To także cykl wy-
darzeń, które pokażą warszawiakom, 
że zielone i zdrowe miasto może dać 
wiele szczęścia. Zgodnie z zamysłem 
Stefana Starzyńskiego cała Warszawa 
zaangażowana zostanie w świętowanie 
wiosny i natury.

W mieście będzie działać sześć 
ogólnodostępnych Centrów Porad. Ich 
uczestnicy nauczą się m.in. jak rozpo-
cząć swoją przygodę z ogrodnictwem, 

poznają sekrety zielarstwa, przespace-
rują się szlakiem najładniejszych ogro-
dów. Innowacją w skali całego kraju 
będą bezpłatne usługi Wirtualnego Le-
karza Roślin, który pomoże wyleczyć 
chore rośliny doniczkowe, oraz udzieli 
porad dotyczących ogrodnictwa.

Do konkursu przystąpić może 
każdy mieszkaniec Warszawy, firma 
i instytucja działająca na terenie mia-
sta, a także grupy osób podejmujące 
wszelkie zielone inicjatywy. Ogrody 
nagradzane będą w trzech głównych 
kategoriach: człowiek, firma, sąsiedzi. 
Co roku przyznawana jest Nagroda im. 
Stefana Starzyńskiego, którą osobiście 
wręcza prezydent Warszawy. Nagro-
dy rozda także Towarzystwo Przyja-
ciół Warszawy w sześciu kategoriach 
oceniane będą: balkony, loggie, okna, 
ogródki przydomowe, budynki i tereny 
ogólnodostępne, osiedla i inne formy 
zieleni miejskiej. Dodatkowo przyzna-
ny zostanie tytuł „Mister Kwiatów”. 
www.warszawawkwiatach.pl.

Warszawa 
w kwiatach i zieleni

Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)

dla sprawnych mężczyzn z samochodem 
zgłoszenia pod nr 22 877-25-66

lub e-mail: rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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 MINI-
-informator

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

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

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

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

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

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

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

Wolskie Centrum Kultury

w czerwcu:
•  11 czerwca (niedziela) w godz. 16.00-

20.00 – ul. Młynarska 35A – Szarot-
kowo spotkanie miłośników robótek 
ręcznych (druty i szydełko). Wstęp 
wolny

•  12 czerwca (poniedziałek) godz. 
17.30 – ul. Młynarska 35A – Być 
rodziną=Być sobą + Być dla siebie – 
Warsztaty dla rodziców prowadzone 
przez fundację RORO. Wstęp wolny/
zapisy

•  13 czerwca (wtorek) godz. 16.30 
– ul. Obozowa 85 – Przedstawienie 
„Robinson Crusoe” w wykonaniu ze-
społu „Mały Musical”. Wstęp wolny

•  16 czerwca (piątek) godz. 18.00 – 
ul. Działdowska 6 – Przybora, Sinatra 
– 100 lat Panowie – Koncert poświę-
cony mistrzom w wykonaniu Piotra 
Zubka. Wstęp wolny

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

•  19 czerwca (poniedziałek) godz. 
17.00 – ul. Gibalskiego 10 – Wer-
nisaż po Sąsiedzku – Wystawa prac 
fotograficznych Doroty Gorczycy-
-Woźniak. Wstęp wolny

•  22 czerwca (czwartek) godz. 16.30 
– ul. Młynarska 35A – Warsztaty 
ceramiczne – zabawy z gliną dla całej 
rodziny. Wstęp wolny/zapisy m.ar-
szennik@wck-wola.pl

•  22 czerwca (czwartek) w godz. 16.00-
19.00 – ul. Gibalskiego 10 – Klubo-
we rozgrywki w Tenisa Stołowego 
– wspólna zabawa dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. 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

•  ALARMY, MONTAŻ, NAPRAWA, 
Modernizacja systemów, serwis@
cmcs.pl tel. 796 671 671

•  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

•  KOMPUTERY, INTERNET, 
SIECI KOMPUTEROWE, 
Naprawa, Sprzedaż, Konfiguracja, 
Serwery, serwis@cmcs.pl  
tel. 796 671 671

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

•  MONITORING CCTV, MONTAŻ, 
NAPRAWA, Rozbudowa systemu, 
serwis@cmcs.pl tel. 796 671 671

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

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

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

Ogłoszenia 
drobne

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) złotowłosa syrena; 7) nenufar, bylina wodna z rodziny grzybienio-
watych; 8) ptak z rodziny drozdowatych; 9) indyjska zasada religijna nieszkodzenia 
nikomu i niezabijania istot żywych; 10) drewno na narty; 12) ukochana Samsona; 
14) ciężki, zimnokrwisty koń, używany do prac wykonywanych w wolnym tempie; 
16) but na lato; 19) ścięty przywódca rewolucji francuskiej; 21) obchodzi imieniny 
26 października; 22) kolorystyczny kierunek w malarstwie francuskim; 23) miasto 
nad Odrą.

Pionowo: 1) chodzi w liberii; 2) miasto we Francji; 3) stolica Portugalii; 4) ma tyl-
ko ucho; 5) w morzu lub w wannie; 6) mebel spod Paryża; 11) roślina zielna używana 
jako przyprawa do mięs, sałat, sosów; 13) szkarłat; 15) pielgrzym; 17) Kazimierz, 
piłkarz, złoty i srebrny medalista olimpijski; 18) kraj nad Dźwiną; 20) kapitan „Na-
utilusa”.
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Horoskop
od 11 do 24 czerwca 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Dobry czas dla zdrowia 
i finansów. Wykorzystaj 
okazję, żeby nadać nowy 

impuls swojej karierze. Odwagi Ci 
nie zabraknie. W efekcie pojawią się 
na Twoim koncie dodatkowe środki. 
Ułatwi Ci to życie, bo będziesz miał 
na co wydawać. W sferze osobistej też 
raczej udany okres, ale unikaj ryzy-
kownych decyzji i konfliktów.

RYBY (19 II – 20 III)
Powinniście więcej czasu 
poświęcić sprawom domu 
i rodziny. Gwiazdy wresz-

cie szykują Ci trochę spokoju, więc 
i Twój nastrój będzie dobry – poczu-
jesz szczęście i radość, nie zabraknie 
Ci też cierpliwości. Gdy zyskasz więcej 
dystansu do spraw zawodowych, okaże 
się, że powrócą dawne, niedokończone 
projekty.

BARAN (21 III – 19 IV)
Nadchodzą udane dni, cho-
ciaż myślami zaczniesz już 
błądzić wokół wakacyjnych 

wypraw i odpoczynku. Jednak czas 
sprzyja bardziej przemyśleniu kariery 
oraz podjęciu kroków ku wywalcze-
niu większych pieniędzy. W uczuciach 
także dobre dni. Doskonały nastrój 
pomoże Ci wyjaśnić nieporozumienia.

BYK (20 IV – 20 V)
Gwiazdy niosą więcej spo-
koju. Będziesz mógł ode-
tchnąć i zastanowić się nad 

przyszłością. Także pomarzyć o urlo-
powych podróżach i wakacyjnym le-
nistwie. Będziesz robić tylko tyle, ile 
będzie konieczne i dobrze na tym 
wyjdziesz. W uczuciach – również 
spokój i sielanka, pojawią się nawet 
wspólne plany na przyszłość. Uważaj 
na plotki.

BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)
Przed Tobą dobre dni. Ro-
śnie Twój wpływ na przebieg 
wydarzeń, więc wykorzystaj 

okazję. Kieruj się intuicją, a podejmiesz 
mądre decyzje. W uczuciach – opanuje 
Cię romantyczny nastrój, jednak czas 
sprzyja bardziej życiu towarzyskiemu 
i imprezom. Samopoczucie poprawi Ci 
odrobina lenistwa i przyjemności. Fi-
nanse – coraz lepsze.

RAK (22 VI – 22 VII)
Musisz odpocząć, zadbać 
o siebie, bo od połowy 
czerwca będą Ci potrzebne 

nowe siły. Pojawią się ciekawe zawo-
dowe pomysły i propozycje. Trzeba też 
będzie się zająć jakąś finansową, urzę-
dową sprawą. W uczuciach – zmienne 
emocje. Spróbuj nabrać trochę więcej 
dystansu i przemyśl sytuację, a póki 
co unikaj ryzykownych decyzji.

LEW (23 VII – 22 VIII)
Będzie Cię rozpierać 
energia, ale na razie bra-
ku spokoju i sukcesu. Ze-

chcesz pracować jak szalony i bawić 
się do białego rana. W pracy poszukaj 
nowych wyzwań i ciekawych projektów 
– pozwoli Ci to zagospodarować nad-
miar energii. W uczuciach – także mo-
żesz podążyć za emocjami. Romantycz-
ny wyjazd we dwoje odświeży uczucia.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Najważniejsza teraz będzie 
praca. Nadszedł czas na nad-
robienie zaległości i postaraj 

się to zrobić przed wakacjami. Gwiazdy 
sprzyjają sprawom finansowym, więc 
możesz to spokojnie wykorzystać. Spró-
buj zagrać w lotto w połowie miesiąca. 
W połowie czerwca możesz spotkać 
kogoś, kto pomoże w kłopotach.

WAGA (23 IX – 22 IX)
Zbliżają się wakacje, więc 
poczujesz przypływ energii 
i sił. Zabierzesz się za nowe 

przedsięwzięcia. Jeżeli pojawi się pro-
pozycja szkolenia lub kursu, skorzystaj 
z niej. W uczuciach ogarnie Cię po-
trzeba romantycznych wzruszeń. Jeśli 
jesteś w stałym związku, uważaj aby 
Twoja skłonność do flirtów nie zakoń-
czyła się awanturą.

SKORPION (23 X – 21 XI)
Skup się na sobie i swoich 
sprawach. Będziesz chciał 
uporządkować swoje ży-

cie. Los temu sprzyja i nie zaskoczy 
Cię nieprzewidzianymi wydarzeniami. 
W spokoju będziesz mógł zaplano-
wać przyszłe działania i przemyśleć 
pomysły na zwiększenie zasobów fi-
nansowych. W uczuciach możesz się 
spodziewać powodzenia. W finansach 
miła niespodzianka.

STRZELEC (22 XI – 21 XIII)
Najważniejsi w tych dniach 
będą przyjaciele, znajomo-
ści i współpraca z ludźmi. 

Zwracaj na to uwagę i dbaj o dobrą 
atmosferę, a wszystko ułoży się po-
myślnie. Spróbuj zaprowadzić porzą-
dek w domowych finansach. W miłości 
dużo ruchu – flirty, spotkania, nie-
spodzianki i pokusy. Jednym słowem 
– dużo powodzenia.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Dzięki dociekliwości i do-
brej organizacji uda Ci się 
szybko uporać z nadmiarem 

pracy. Nie daj się obciążyć dodatkowy-
mi obowiązkami. W życiu prywatnym 
dużo odpoczynku, zabawy i miłych 
spotkań. Jeśli jesteś samotny, możesz 
liczyć na powodzenie u płci przeciw-
nej. W stałych związkach – miły spo-
kój, tylko zaplanuj wspólny relaks.




