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Przy ul. Boguszewskiej 4 powsta-
ło nowe przedszkole dla 225 dzieci. 
Dzielnica Wola na ten cel przeznaczyła 
ponad 9,8 mln zł.

Nowe przedszkole na Woli 
ma dziewięć oddziałów z 225 miej-
scami. Do dyspozycji najmłodszych 
jest bogato wyposażony plac zabaw 
oraz duża sala gimnastyczna. Budynek 
jest również przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Inwestycja 
pochłonęła ponad 9,8 mln zł.

Budowa przedszkola na Odolanach 
była jedną z kluczowych inwesty-
cji oświatowych na Woli. – Odolany 
to najdynamiczniej rozwijający się re-
jon naszej dzielnicy. Zanika tam prze-
mysł na rzecz dużych osiedli mieszka-
niowych. W związku z tym musimy jak 
najszybciej zapewnić mieszkańcom in-
frastrukturę oświatową. Do 2019 roku 
planujemy wybudować również szkołę 
podstawową – mówi Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Obecnie w przedszkolu odbywają 
się zajęcia dla jednego oddziału dzieci 
urodzonych w 2014 roku, które zosta-
ły zrekrutowane w ramach programu 

adaptacyjnego „Chcę być przedszko-
lakiem”. Placówka była również ujęta 
w elektronicznym naborze do przed-
szkoli. We wrześniu zostanie urucho-
mionych 8 oddziałów przedszkolnych.

Jeszcze przed początkiem roku 
szkolnego wybudowany zostanie nowy 
fragment ul. Boguszewskiej, tak aby 
zapewnić łatwy i wygodny dojazd 
rodziców do nowego przedszkola. 
Obecnie przygotowywany jest pro-
jekt budowlany inwestycji, który wraz 
z pozwoleniem na budowę ma być 
gotowy w pierwszych dniach sierp-
nia 2017 roku. Wtedy też rozpoczną 
się prace. Wybudowana zostanie nowa 
droga wraz z chodnikami od ul. Jana 
Kazimierza do placu manewrowego 
za wybudowanym przedszkolem.

Prace mają zakończyć się 
do 30 sierpnia 2017 roku. Wola prze-
znaczy na ten cel 911 tys. zł. W naj-
bliższych miesiącach zostanie również 
zagospodarowana działka znajdująca 
się w bezpośrednim sąsiedztwie przed-
szkola. Powstaną tam nowe chodniki, 
elementy małej architektury oraz nowe 
nasadzenia.

Na Woli

Nowe przedszkole

Na czerwcowej sesji rada Woli pod-
jęła uchwałę w sprawie ustalenia skła-
dów niektórych stałych komisji oraz 
wyboru ich przewodniczących i wice-
przewodniczących. 

Zmiany osobowe polegały na tym, 
że: odwołano ze składu i z funkcji  wi-
ceprzewodniczącego komisji kultury 
radnego Piotra Milowańskiego oraz 
ze składu i z funkcji przewodniczą-
cego komisji statutowej i inicjatyw 

mieszkańców radnego Michała Pró-
szyńskiego.

W zamian powołano w skład komi-
sji statutowej i inicjatyw mieszkańców 
radnego Macieja Wyrzykowskiego oraz 
radną Bożenę Krupińską, która zara-
zem wybrana została na jej przewodni-
czącą. Z kolei na wiceprzewodnicząca 
komisji kultury wybrano radną Olgę 
Semeniuk.

(PON)

Na Woli

Komisyjne roszady

W czwartek 8 czerwca 2017 r. ko-
lejny już raz Szkolna Orkiestra Mando-
linowa JUNO-WARS zagrała koncert 
środowiskowy dla zaproszonych gości 
i bemowskiej społeczności. „W bu-
kiecie nut...”, w którym zakwitły naj-
piękniejsze, magiczne kwiaty, ukryły 
się cudowne utwory skierowane przede 
wszystkim do tych najważniejszych 
osób – Mam i Tatusiów. To właśnie 
dla Nich członkowie orkiestry pod kie-
runkiem pani Aleksandry Stadnickiej-
-Wawer i pani Anny Salij-Tuz wykonali 
przepiękne melodie, które przeniosły 
ich w niezapomniany okres dzieciń-
stwa i wczesnej młodości. Ileż wzru-
szeń pojawiło się na twarzach widzów, 
gdy usłyszeli piękną piosenkę „Mama” 
w wykonaniu orkiestry i chóru szkol-
nego pod kierunkiem Beaty Łopuszyń-

skiej, czy też piosenkę „List do matki” 
w wykonaniu uczennicy Wiktorii Cios.

Atmosfera podczas koncertu była 
niezwykła. Przy dźwiękach piosenek 
„Delilah”, „Love story”, czy też „Ser-
duszko puka”, każdy na swój sposób 
przeżywał jeszcze raz te cudowne 
chwile, które teraz dla wielu z nas 
są już tylko wspomnieniami.

Dzięki uczniom z klas 1a i 2a prze-
nieśliśmy się w zupełnie inne klimaty 
i obejrzeliśmy piękne układy taneczne 
w ich wykonaniu. Któż z nas nie marzy 
o słonecznej Hiszpanii, brzegach oce-
anu, błogiej ciszy i oderwaniu się cho-
ciaż na krótką chwilę od szarej rzeczy-
wistości? Szkolna orkiestra przeniosła 
nas w to miejsce, a my dzięki nim 
mogliśmy wysłuchać rytmów magicz-
nej melodii „Caresse sur l’ocean”. Ta-

kich pięknych przeżyć dostarczał nam 
również występ naszego absolwenta 
Macieja Choińskiego, który wykonał 
na trąbce znany wielu osobom utwór 
„My Way”.

Tradycją naszych koncertów jest też 
wspólne śpiewanie. Tym razem nie za-
brakło również wspólnego zaśpiewania 
znanej melodii. Wspólnie z Krzyszto-
fem Michalskim zebrani gości wykona-
li znaną i lubianą piosenkę „Przez twe 
oczy zielone”.

Emocji i wzruszeń było mnóstwo, 
więc gdy nadszedł koniec, niejednemu 
z nas zakręciła się łezka w oku, ale jak 
wszyscy wykonawcy obiecali:

„Za rok Wam zagramy,
bo bardzo Was kochamy”

Anna Płocka

Na Bemowie

Koncert „W bukiecie nut…..”
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Na czerwcowej sesji rady Woli 
poświęconej zmianom budżetowym 
burmistrz Krzysztof Strzałkowski 
poinformował o włączeniu dzielnicy 
do przygotowywanego programu re-
witalizacji substancji mieszkaniowej 
miasta, na co z biura polityki lokalowej 
otrzyma 60 mln zł.

Z tych środków w ciągu najbliż-
szych 2 lat zmodernizowane i prze-
budowane będą niektóre zaniedbane 
nieruchomości mające uregulowany 
stan prawny. Planowana rewitaliza-
cja poprawi ich strukturę techniczną, 
zwiększy walory estetyczne i użytko-
we dla mieszkańców. Przyczyni się 
też do odtworzenia zasobu lokalowego. 
W tym roku w ramach przystąpienia 
do tych nowych zadań opracowane 
mają być kompleksowe dokumentacje 
techniczne i uzyskane zgody na reali-
zację w 2018 roku.

Wśród 10 obiektów wytypowanych 
przez zarząd do rewitalizacji znala-
zła się zabytkowa, cenna kamienica 
naprzeciw urzędu przy al. Solidarno-
ści 145, czyli w samym centrum Woli, 
objęta ochroną konserwatora zabytków. 
Gruntowna przebudowa wraz z nadbu-
dową (za 21 mln zł) przywróci jej daw-
ne walory i pozwoli na dalszą eksplo-
atację oraz pozyskanie nowych lokali 
mieszkalnych i użytkowych.

Przebudowane i nadbudowane 
na cele mieszkaniowe, z dostosowa-
niem lokali parteru dla potrzeb usług 
społecznych mają być także budynki 
objęte ochroną konserwatora zabytków 
przy ul. Żelaznej 66 (za 10 mln zł) i przy 
ul. Hrubieszowskiej 9 (za 9 mln zł) oraz 
nie zasiedlony przy ul. Gibalskiego 12 
(za 9 mln zł).

Poza tym gruntowne moderniza-
cje na kwotę 1,5 mln zł mają przejść 
budynki: przy ul. Żelaznej 64 i przy 
ul. Krochmalnej 30 oraz za nieco 
więcej ze względu ma szerszy zakres 
prac, bo za 2 mln zł budynek przy 
ul. Krochmalnej 46 oraz za 2,5 mln zł 
przy ul. Złotej 73A. Na milion złotych 
oszacowano koszt modernizacji elewa-
cji i klatek schodowych oraz termomo-
dernizacji budynku przy ul. Grzybow-
skiej 47. Tyle samo też przeznaczono 
na modernizację sąsiedniej przedwo-
jenne, zabytkowej kamienicy przy 
ul. Grzybowskiej 47A, która wymaga 
remontu klatek schodowych, balkonów, 
wymiany tynków, gdyż te odpadające 
stwarzają zagrożenie dla osób korzy-
stających z ciągów pieszych wzdłuż 
budynku oraz powodują powstawanie 
zawilgoceń i przemarzanie ścian.

Ponadto po przeglądzie wolskich 
terenów wewnątrzosiedlowych przez 
specjalnie powołany zespół do spraw 

rewitalizacji podwórek miejskich, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, jako 2-letnie zadanie 
wprowadzono modernizację wraz z za-
gospodarowaniem terenu podwórek bę-
dących we władaniu dzielnicy, zloka-
lizowanych między ul. Czorsztyńską, 
al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową 
oraz ul. Deotymy.

Jak podkreślono, układ urbanistycz-
ny tego obszaru wpisany jest do reje-
stru zabytków. W ramach modernizacji 
według zaleceń konserwatorskich wy-
konana ma być kompleksowa wymiana 
uszkodzonych nawierzchni dróg we-
wnętrznych, wydzielone nowe miej-
sca postojowe i unormowane zasady 
parkowania. Koszt tego przedsięwzię-
cia oszacowano na 2 mln zł, z tego 
w 2017 roku milion złotych przezna-
czony ma być m.in. na opracowanie 
dokumentacji projektowej.

Zaproponowane przez zarząd 
i pozytywnie zaopiniowane przez radę 
dzielnicy tegoroczne zwiększenie wy-
datków majątkowych na rewitalizację 
wyniosło 6,3 mln zł.

Wprowadzonymi nowymi jedno-
rocznymi zadaniami inwestycyjnymi 
finansowanymi ze środków wydziału 
infrastruktury w kwocie 200 tys. zł 
były te związane z remontem chodnika 
przy ul. Pustola i nawierzchni na skwe-
rze M. Apfelbauma oraz z budową 
chodnika w parku Moczydło.

Natomiast w celu lepszej obsługi 
mieszkańców zapowiedziano przystą-
pienie jeszcze w tym roku do moder-
nizacji siedziby wydziału spraw spo-
łecznych i zdrowia w budynku przy 
ul. Syreny 18. W ramach 2-letniego 
zadania za 210 tys. zł (z poprzetargo-
wych oszczędności) wykonana będzie 
klimatyzacja oraz przebudowane po-
mieszczenia, korytarze i sala obsługi. 
Wszystko po to, aby usprawnić działa-
nia administracyjne oraz podnieść po-
ziom i dostępność świadczonych usług, 
m.in. świadczeń rodzinnych, w tym 
500+ dla ponad 20 tys. więcej bene-
ficjentów.

Wyremontują pomnik
gen. Sowińskiego

Z kolei ponadplanowe dochody, 
w kwocie 650 tys. zł, uzyskane z tytułu 
wieczystego użytkowania, postanowio-
no przeznaczyć na różne potrzeby. I tak 
w wydatkach bieżących zwiększono 
o 250 tys. zł środki dla wydziału spor-
tu, promocji i komunikacji społecz-
nej na organizację imprez (z powodu 
wzrostu cen usług ochrony), o kwo-
tę 300 tys. zł dla wolskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na bieżącą dzia-
łalność oraz o 100 tys. zł dla wydzia-

łu ochrony środowiska na utrzymanie 
parków, w tym, m.in. z przeznaczeniem 
na remont pomnika gen. Sowińskiego.

Ponadto w zadaniu związanym 
z modernizacją amfiteatru w parku 
im. Sowińskiego wniesiono o przesu-
nięcie 80 tys. zł z 2018 roku na 2017 
rok w celu wykonania dokumenta-
cji projektowej, nowych konstrukcji 
i daszków zabezpieczających windę 
oraz stanowisko realizatorów dźwięku 
przed niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi oraz na modernizację 
sceny i prowadzących nań pochylni.

W związku z otrzymaniem dodat-
kowych środków z rezerwy celowej 
(z Centrum Komunikacji Społecznej) 
na wzmocnienie wspólnot lokalnych 
o 4600 zł zwiększono dotację dla bi-
blioteki publicznej na sfinansowanie 
działań promujących wolontariat bi-
blioteczny.

Wnioskowano też o zwiększenie 
planu wydatków o 24 tys. zł z fundu-
szy europejskich na realizację projektu 
„Druk 3 D w branży motoryzacyjnej” 
realizowany w ramach osi projektowej 
X „Edukacja dla rozwoju regionu”, 
działania „Doskonalenie zawodowe 
uczniów” skierowany do Zespołu Szkół 
Samochodowych i Licealnych nr 2.

Trudności inwestycyjne
O ile wolscy radni z zadowoleniem 

przyjęli propozycję zwiększenia docho-
dów dzielnicy na nowe rewitalizacyj-
ne zadania, to mieli dużo zastrzeżeń 
odnośnie konieczności zmniejszenia 
tegorocznych wydatków majątkowych 
aż o 9,3 mln zł. I na nic zdały się 
wyjaśnienia o potrzebie przesunięcia 
zabezpieczonych na 2017 rok środ-
ków w wysokości 2,9 mln zł na 2018 
rok ze względu na konieczność zmiany 
lokalizacji budowy nowej, nieco mniej-
szej szkoły na Odolanach. Zamiast 
na działce w okolicach ul. Jana Kazi-
mierza z powodu kolizji z 3 liniami 
energetycznymi, wybudowana ma być 
w rejonie innych wytypowanych nieru-
chomości przy skrzyżowaniu z ul. Or-
dona lub przy ul. Karlińskiego. Nie-
mniej, jak zapewniono, zakończenie 
jej realizacji w 2019 roku nie ulegnie 
zmianie.

Nieco inaczej rzecz się ma z budo-
wą nowej siedziby Wolskiego Centrum 
Kultury. Jak się okazało z powodu 
przedłużających się procedur przetar-
gowych na prace projektowe, tegorocz-
ne nakłady na tę inwestycję trzeba było 
zmniejszyć o 6,4 mln zł i przesunąć 
na 2019 rok. A tym samym o rok wy-
dłużyć czas realizacji tego zadania.

(PON)

Na Woli

Rewitalizacja zabytków

Mieszkańcy zdecydowali, że naj-
lepszym upamiętnieniem Elektrowni 
Wolskiej na Odolanach będzie szklana 
instalacja przedstawiająca obraz elewa-
cji dawnej elektrowni. Wkrótce pomnik 
zostanie ustawiony na skwerze u zbiegu 
ulic Jana Kazimierza i Ordona. W zor-
ganizowanej przez dzielnicę Wola an-
kiecie oddano blisko 200 głosów.

Poznaliśmy wyniki głosowania 
na sposób upamiętnienia Elektrowni 
Wolskiej na Odolanach. W ankiecie 
zorganizowanej przez dzielnicę Wola 
oddano blisko 200 głosów. Mieszkańcy 
zdecydowali, że na skwerze u zbie-
gu ulic Jana Kazimierza i Ordona zo-
stanie ustawiona szklana instalacja 
przedstawiająca obraz elewacji dawnej 
elektrowni. Ta propozycja otrzymała 
100 głosów (54,9 proc.). Z kolei pro-
pozycja budowy 12-metrowej repliki 
słupa energetycznego uzyskała 82 gło-
sy (45 proc.). Blisko 59 proc. głosów 
zostało oddanych przez mieszkańców 
Odolan i Ulrychowa.

Pomnik zostanie ustawiony w naj-
bliższych tygodniach, a przedsięwzię-
cie zrealizuje na własny koszt fir-

ma Budimex. – Chcemy aby szklana 
instalacja upamiętniająca niezwykle 
ciekawą historię Elektrowni Wolskiej 
jak najszybciej znalazła się na skwe-
rze przy ul. Ordona. Mamy również 
zapewnienie ze strony naszego partne-
ra, że obiekt będzie oświetlony punk-
towym światłem ledowym – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola.

Elektrownia Wolska działała 
na terenie obecnych Odolan do lat 60. 
Zakład, który znajdował się na rogu 
ul. Wschowskiej i ówczesnej Prą-
dzyńskiego został uruchomiony 
w 1910 roku. Była to niewielka, lo-
kalna elektrownia, której zabudowa-
nia wzniesiono w stylu neoromań-
skim. Początkowo miała ona oświetlić 
przede wszystkim kilka głównych ulic, 
jak Wolska czy Górczewska. Jednak 
na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego 
wieku. Elektrownia Wolska zaopatry-
wała w prąd wiele, często bardzo od-
ległych rejonów, jak choćby Jelonki, 
Babice, Boernerowo czy Wawrzyszew. 
Elektrownia Wolska została wyburzo-
na w latach 70. ubiegłego wieku.

Pomnik Elektrowni Wolskiej

Laboratorium ITA – TEST S.C. oferuje badania wody pitnej 
według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 wraz z późn. zm.). 

Oferujemy analizy mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia, wchodzące w zakres 
monitoringu kontrolnego i przeglądowego. W ramach kompleksowej obsługi klienta w zakresie badań wody, pobieramy 
próbki oraz transportujemy je do Laboratorium. Oprócz akredytacji PCA (AB1478) posiadamy zatwierdzenie badań wody  
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność naszych badań.

www.itatest.pl     Itatest@itatest.pl     22 837 28 20     22 877 36 00
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Bemowo rozbudowuje się, a zara-
zem starzeje. Obecnie około 22 proc. 
mieszkańców to ludzie w wieku 60 +. 
I choć niedawno uruchomiono nowe 
placówki dla seniorów, to niezbędne 
stało się skoordynowane, komplekso-
we, wielokierunkowe współdziałanie 
osób, instytucji, placówek itp., aby 
sprostać wyzwaniom zmieniającej się 
sytuacji demograficznej na terenie 
dzielnicy.

Pomocna w tym ma być zaopinio-
wana pozytywnie na czerwcowej sesji 
przez radę Bemowa, przedstawiona 
przez zarząd koncepcja kierunków 
działań na rzecz bemowskich senio-
rów.

Przypomina ona, że na koniec ub. 
roku na Bemowie mieszkało ponad 
25 tys. osób powyżej 60. roku życia. 
Tym samym seniorem jest co piąta 
osoba w dzielnicy. W grupie tej znacz-
ną część, bo liczącą 3284 mieszkań-
ców stanowili ludzie powyżej 90. roku 
życia, do których należy skierować 
specjalny program zajęć aktywizują-
cych oraz usług opiekuńczych.

Ze względu na stale wzrastający 
odsetek ludzi starszych ważnym za-
daniem na najbliższe lata jest opraco-
wanie programu, który będzie tworzył 
warunki do działań promujących ak-
tywność osób starszych, integrował 
tę grupę społeczną oraz dawał poczu-
cie bezpieczeństwa w szybko zmie-
niającej się rzeczywistości.

Ponieważ seniorzy nie są jedno-
rodną grupą, niezbędne działania po-
dejmowane przez podmioty zaanga-
żowane w pracę na ich rzecz powinny 
mieć na celu aktywizację oraz inte-
grację społeczną najstarszych miesz-

kańców Bemowa, poprzez budowanie 
międzypokoleniowej i wewnątrzpoko-
leniowej solidarności oraz udostęp-
nienie seniorom zasobów dzielnicy 
w zakresie edukacji, kultury, sportu, 
rekreacji itd., a także zapobieganie 
deprywacji potrzeb i dostosowanie 
warunków życia do zmieniających się 
możliwości seniorów, w szczególno-
ści zapewnienie:
 – szerokiej oferty usług społecznych, 

opiekuńczych, pielęgnacyjnych, 
specjalistycznych, medycznych, 
rehabilitacyjnych, gospodarczych 
itd.;

 – wsparcia w sytuacjach kryzyso-
wych, zwłaszcza ochrony przed 
nadużyciami i przemocą oraz po-
mocy materialnej dla seniorów ży-
jących w ubóstwie;

 – możliwości samodzielnego i bez-
piecznego funkcjonowania w prze-
strzeni prywatnej (mieszkania) 
oraz w przestrzeni publicznej (ta-
kiej jak komunikacja miejska, uni-
wersalne projektowanie rozwiązań 
architektonicznych);

 – poprawę społecznego obrazu staro-
ści oraz przygotowanie średniego 
pokolenia do starości aktywnej, 
zdrowej, twórczej, bogatej w spo-
łeczne kontakty.
Jak przypomniano, program War-

szawa przyjazna seniorom na lata 
2013-2020 mówi o tym, że:

„Cały system usług adresowanych 
do seniorów powinien umożliwić im 
prowadzenie samodzielnego, w miarę 
możliwości aktywnego życia w spo-
łeczności lokalnej, a w przypadku wy-
czerpania się możliwości pozostania 
w środowisku miejsca zamieszkania 

– zapewnienie godnej i pogodnej sta-
rości w instytucjach będących raczej 
rodzinnym domem seniora niż domem 
opieki społecznej”.

W oparciu o te założenia progra-
mowe na Bemowie zaproponowano 
realizację szeregu działań na rzecz 
osób starszych, mających na celu 
zwiększenie ich aktywności społecz-
nej.

Odbywać się to ma poprzez wspar-
cie lokalnych liderów wśród seniorów 
oraz poprzez współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi, instytucjami 
działającymi na rzecz seniorów m.in. 
z radą seniorów, poprzez rozwijanie 
idei wolontariatu (w ramach progra-
mu senior dla seniora, senior na rzecz 
młodych, młodzi na rzecz seniorów) 
oraz poprzez promowanie i tworzenie 
grup samopomocowych i pomocy są-
siedzkiej.

Służyć ma temu także zainicjo-
wanie Forum Bemowskich Seniorów, 
zrzeszającego placówki i instytucje 
działające w dzielnicy na rzecz senio-
rów, którego spotkania odbywać się 
będą pod patronatem burmistrza dziel-
nicy we współpracy z radą seniorów.

Do planowanych działań należeć 
będzie poprawa dostępności do in-
formacji o działaniach dla seniorów, 
m.in. poprzez utworzenie dzielnico-
wego punktu informacyjnego, wy-
dzielenie w urzędowej gazecie rubryki 
o działaniach na rzecz seniorów, uru-
chomienie zakładki na stronie inter-
netowej dedykowanej seniorom oraz 
rozpowszechnianie materiałów, bro-
szur bądź wydawanie bemowskiego 
informatora senioralnego.

Kolejnym przedsięwzięciem 
ma być rozwój skierowanej do se-
niorów oferty integracyjnej (mającej 
na celu działania na rzecz integracji 
wewnątrzpokoleniowej jak i między-
pokoleniowej), edukacyjnej (np. w ra-

mach „Akademii Bemowskiego Se-
niora”, wykłady, prelekcje, naukę ję-
zyków obcych, poprzez turystykę 
miejską, wycieczki) oraz kulturalnej, 
m.in. w działającym od marca br. 
w nowym miejscu i nowej formule 
Bemowskim Klubie Seniora, prowa-
dzącym zajęcia komputerowe, twór-
cze, warsztaty plastyczne, jogę.

Promocji i poprawie społecznego 
wizerunku starości i przeciwdziałaniu 
dyskryminacji społecznej seniorów 
służyć mają wydarzenia prezentujące 
dorobek i potencjał seniorów poprzez 
takie wydarzenia jak: dzielnicowy fe-
stiwal piosenki seniorów, senioralia, 
pikniki i festyny integracyjne, obcho-
dy dnia seniora czy Światowego dnia 
osób chorych na chorobę Alzheimera.

Z kolei utrzymanie samodzielności 
seniorów odbywać się ma poprzez po-
prawę efektywności systemu wspar-
cia seniorów w miejscu zamieszkania. 
Służyć temu będzie rozwijanie działań 
wspierających osoby starsze poprzez 
wolontariat i inicjowanie pomocy są-
siedzkiej, a także uruchomienie porad-
nictwa specjalistycznego dla seniorów 
(psychologicznego, prawnego, socjal-
nego) oraz punktu informacyjno-kon-
sultacyjnego dla osób mających zabu-
rzenia poznawcze, bądź cierpiących 
na zespół otępienny.

Jak przypomniano, osoby star-
sze korzystać mogą z realizowanych 
przez bemowski Ośrodek Pomocy 
Społecznej trzech rodzajów usług 
opiekuńczych. A także z nowego 
punktu magazynu żywności dla osób 
potrzebujących oraz magazynu rzeczy 
używanych.

Poprawę efektywności instytu-
cjonalnych form wsparcia seniorów 
przynieść ma uruchomienie ośrod-
ka wsparcia dla seniorów, w ramach 
którego działać będzie: dzienny dom 
pobytu (dla 35 osób), klub seniora 

oraz grupa wsparcia dla opiekunów 
osób chorych na chorobę Alzheimera, 
którym świadczona będzie pomoc te-
rapeutyczna.

Z myślą o seniorach ZOZ Be-
mowo-Włochy uruchomić ma porad-
nię geriatryczną w przychodni przy 
ul. Wrocławskiej oraz dzienny od-
dział psychogeriatryczny w nowej 
przychodni przy ul. Coopera. A także 
realizować profilaktykę ruchową dla 
osób powyżej 65. roku życia, szcze-
pienia ochronne przeciwko grypie, 
rozszerzyć rehabilitację w warunkach 
domowych, przeprowadzać akcje bez-
płatnych badań, m.in. słuchu, pomiaru 
ciśnienia tętniczego i zajęć z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia.

Specjalnie dla bemowskich senio-
rów realizowany też będzie program 
bezpłatnej oferty zajęć prozdrowot-
nych, mający na celu podnoszenie 
sprawności fizycznej osób starszych 
i wdrażanie nawyków zdrowego stylu 
życia.

Przeciwdziałaniu wykluczenia cy-
frowego służyć mają natomiast kursy 
nauki obsługi komputera, urucho-
mienie punktu cyfrowego wsparcia 
seniora, pomagającego w obsłudze 
urządzeń elektronicznych, typu aparat 
cyfrowy, telefon komórkowy. A także 
tworzenie miejsc z bezpłatnym dostę-
pem do internetu i rozpropagowanie 
oferty Bemowo Net wśród środowiska 
seniorów.

Jak podkreślono, przedstawiona 
koncepcja stanowić ma punkt wyj-
ścia do opracowania szczegółowego 
programu wyznaczającego kierunki 
działań polityki senioralnej na naj-
bliższe lata na Bemowie. Wypraco-
wać je powinien specjalnie powołany 
zespół składający się ze specjalistów 
zajmujących się tematyką senioralną.

(PON)

Na Bemowie

W trosce o seniorów

Na Bemowie

Zmiany
w statucie RM

Rada Bemowa podjęła uchwałę 
zmieniającą uprzednią, dotyczącą po-
wołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy 
Bemowo. Dokonała też zmian w jej sta-
tucie dostosowując je do statutu Mło-
dzieżowej Rady m. st. Warszawy.

Jak wyjaśniła radna Patrycja Czer-
ska, czuwająca jako opiekun nad wła-
ściwym funkcjonowaniem bemow-
skiej młodzieżowej rady, zmiany te 
niezbędne są m.in. z powodu reformy 
systemu edukacji. Uprzednio w skład 
rady wchodzili przedstawiciele szkół 
ponadpodstawowych – gimnazjów 
i liceów. Obecnie zaś członkami mają 
być przedstawiciele wszystkich szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
z terenu dzielnicy, wybrani w wybo-
rach powszechnych organizowanych 
w szkołach, którzy ukończyli 13 rok 
życia.

Uczniowie każdej bemowskiej 
szkoły wybierać mogą nie więcej niż 
2 swych przedstawicieli. A ponieważ 
po reorganizacji w dzielnicy funkcjono-
wać ma13 tych placówek oświatowych, 
więc zgodnie ze zmienionym statutem 
w nowej formule Młodzieżowa Rada 
Bemowa będzie liczyć 26 członków.

(PON)
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W ramach prowadzonego od trzy-
nastu lat największego samorządowe-
go programu stypendialnego w Polsce 
Warszawa wsparła już ponad trzy ty-
siące uczniów i studentów. O stypendia 
m.st. Warszawy im. Jana Pawła II mogą 
ubiegać się uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych oraz studenci, których do-
chód netto na jednego członka rodziny 
nie przekracza 1100 zł miesięcznie. 
Zwycięzcy wyłaniani są na podstawie 
osiągnięć naukowych, artystycznych, 
sportowych lub zaangażowania spo-
łecznego.

Wsparcie materialne udzielane 
stypendystom pozwala im na rozwój 
naukowy i osobisty, a także na roz-
wijanie ich pasji. – Pomoc wpisana 
w wieloletnią tradycję naszego miasta 
bywa niejednokrotnie krokiem milowym 
na drodze do kariery naukowej, spor-
towej czy artystycznej – mówi Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. 
Warszawy. – Wspieramy talenty, pasje 
i ambicje oraz popieramy zaangażowa-
nie młodych w szczytne cele – dodaje.

– W liście do młodych z całego 
świata Ojciec Święty pisał: „Młodość 
otwiera przed Wami różne perspekty-
wy, zadaje Wam projekt całego życia”. 
Stypendia pozwalają nam realizować 

misję, jaką jest wsparcie rozwoju mło-
dego pokolenia – mówi Norbert Szcze-
pański, dyrektor Centrum Myśli Jana 
Pawła II, operatora stypendiów.

– Stypendium otrzymałam za dzia-
łalność badawczą w kole naukowym 
i pracę wolontariuszki w domu dziecka 
– mówi Aneta, stypendystka i studentka 
trzeciego roku socjologii na Akademii 
Pedagogiki Specjalnej, biorąca udział 
w kampanii promującej stypendia. – 
Stypendium pozwoliło mi zrezygnować 
z dodatkowej pracy i rozpocząć w tym 
czasie praktyki w obszarze HR-u, z któ-
rym łączę swoje plany zawodowe – 
dodaje.

Stypendystów łączą nieprzeciętne 
zdolności, ale każdy z nich pozosta-
je w tym wyjątkowy. W tym gronie 
są zapaleni podróżnicy przemierzają-
cy świat autostopem, tancerze zumby 
i tańca nowoczesnego, pasjonaci kolei 
czy sportowcy, którzy zadania z mate-
matyki rozwiązują między kolejnymi 
treningami. Stypendyści to też naukow-
cy i badacze, którzy popołudniami od-
rabiają lekcje z dziećmi w świetlicach 
socjoterapeutycznych. Wszystkich ich 
łączy to, że są ludźmi pełnymi zdolno-
ści, odwagi i pasji.

Integralną częścią stypendiów jest 
program stypendialny, który został 

opracowany jako spójna koncepcja 
rozwoju młodych ludzi, oparta na na-
uczaniu Jana Pawła II. – Na poziomie 
wiedzy przekazujemy najmłodszym 
stypendystom historię życia papieża 
Polaka i pokazujemy im wpływ tej po-
staci na losy naszego kraju oraz ca-
łego świata – mówi Katarzyna Osior, 
specjalistka ds. projektów społecznych 
w Centrum Myśli Jana Pawła II. – 
Kształcimy w stypendystach zdolność 
pracy w grupie, samodzielne realizo-
wanie projektów, wcielanie pomysłów 
w życie. Celem programu stypendial-
nego jest także rozbudzenie w stypen-
dystach postawy aktywności, odpowie-
dzialności za własne życie i za społe-
czeństwo.

Termin składania wniosków o sty-
pendium na rok 2017/2018 dla uczniów 
mija 31 lipca, a dla studentów – 10 paź-
dziernika. Kandydat musi najpierw 
wypełnić drogą elektroniczną wniosek 
dostępny na stronie formularze.cen-
trumjp2.pl, a następnie złożyć go wraz 
z wymaganymi podpisami i załączni-
kami w siedzibie Centrum Myśli Jana 
Pawła II (ul. Foksal 11) – operatora 
stypendiów m.st. Warszawy im. Jana 
Pawła II.

Szczegółowe informacje: cen-
trumjp2.pl oraz stypendiajp2.pl

We wrześniu zeszłego roku m.st. 
Warszawa przygotowało projekt „Roz-
wój i uporządkowanie terenów ziele-
ni wraz z elementami rekreacyjnymi 
na terenie parku Pole Mokotowskie, 
parku Żeromskiego oraz parku Ogro-
dy Kosmosu w Warszawie” i złożyło 
wniosek o dofinansowanie go w ramach 
programu operacyjnego infrastruktura 
i środowisko 2014–2020. – Otrzymali-
śmy informację z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, że dofinansowanie zostało nam 
przyznane – mówi Michał Olszewski, 
zastępca prezydenta m. st. Warszawy – 
Dbamy o tereny zielone w mieście i ten 
projekt pozwoli przygotować trzy nowe 
ekologiczne przedsięwzięcia.

Wszystko będzie kosztowało około 
23 mln zł (szacunkowa wartość projek-
tu) a unijne dofinansowanie wyniesie 
niemal 16 mln zł. Te trzy parki mają 
razem prawie 75 ha terenu, z czego 

około 6,7 ha to nowe tereny ziele-
ni, które będą utworzone na obszarze 
parku Pole Mokotowskie i w parku 
Ogrody Kosmosu we Włochach (przy 

ul. Kosmosu, pomiędzy Sympatyczną 
a Plastyczną). Te tereny to dziś obszary 
niezagospodarowane, nieuporządkowa-
ne i częściowo zdegradowane. Park 
Pole Mokotowskie rozszerzy się o teren 
dawnej bazy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Oczyszczania. Miejsce zostanie 
oczyszczone, założone będą trawniki, 
powstaną tam m.in. zbiorniki wodne, 
place zabaw, strefa dla psów. Projekt 
parku Ogrody Kosmosu to park o na-
turalnym charakterze, zbliżony do dzi-
kiego ze ścieżkami spacerowymi, ogro-
dem wypoczynkowym, boiskiem re-
kreacyjnym; odtworzona będzie także 
aleja kasztanowa wzdłuż ul. Kosmosu. 
Prace w parku Żeromskiego to przede 
wszystkim renowacja i wzmocnienie 
skarpy oraz remont fontanny, będą tak-
że nowe nasadzenia roślin. We wszyst-
kich parkach zakłada się m.in. montaż 
budek lęgowych dla ptaków i siedliska 
dla owadów. Dużo uwagi poświęcono 
retencji wodnej – będą naturalistyczne 
zbiorniki wodne, a w parku na Żoli-
borzu wybudowana zostanie studnia 
czwartorzędowa do podlewania zieleni. 
Wszystko ma być gotowe w 2020 r. 

Stypendia im. Jana Pawła II 
15 czerwca ruszyła kolejna edycja stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Jest to szansa dla 
uzdolnionej młodzieży na uzyskanie wsparcia w wysokości od 200 do nawet 1500 zł miesięcznie.

Trzy parki na nowo
Pole Mokotowskie, park Żeromskiego i park Ogrody Kosmosu to trzy 
kolejne parki, na które miasto Warszawa dostanie unijne dofinanso-
wanie – prawie 16 mln zł.
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Maczek to mały kundelek, który 
został znaleziony na jednej z pod-
warszawskich wsi. Pies miał obrożę 
i był bardzo przyjacielski. Okazało się, 
że nazywa się Azor, ma dom, a właści-
wie dom zły. Przemoc, alkohol, bieda 
– w takich warunkach spędził swoje 
dzieciństwo. Jego właściciel bardzo źle 
traktował zwierzęta, które przewinęły 
się przez to gospodarstwo. Okoliczni 
mieszkańcy mówili, że widzieli jak 
gospodarz bije psiaka. Patologiczny 
dom nie złamał jednak Maczka – takie 
imię otrzymał na nowy start. To bar-
dzo przyjacielski, spokojny i rezolutny 
kawaler. Maczek ma około 1 roku, 
waży 9 kg. Jest pieskiem bardzo łagod-
nym w stosunku do ludzi, innych psów 
oraz kotów. Ładnie chodzi na smy-
czy, jest grzeczny. Maczek to cudowna 
psinka, która zasługuje na bezpiecz-
ny dom i kochającą rodzinę. Kontakt 
w sprawie adopcji pieska: Mikołaj tel. 
796 123 413 lub Marzena 502 387 206

Bułgaria to kilometry szerokich, 
piaszczystych czarnomorskich plaż, 
słodki zapach róż w osłoniętych ma-
sywem Bałkanu dolinach, smak na-
grzanych słońcem winogron, tajem-
nicza atmosfera ukrytych wśród gór 

starych monasterów i krytych czer-
woną dachówką bałkańskich domów 
z wykuszami w Wielkim Tyrnowie, 
Neseberze i w jednym z najciekaw-
szych w Europie skansenie Etar koło 
Gabrowa,.

Niedawno leciałem nad Bułgarią 
samolotem oglądając lśniące w za-
chodzącym słońcu, pokryte śniegiem 
masywy Pirinu, Riły i nieco mniej-
szą Witoszę, a dalej ciągnący się aż 
po horyzont biały pas Starej Płaniny. 
Przypomniałem sobie moją pierw-
szą podróż po tym kraju, w połowie 
lat 70., kiedy ze studencką wyprawa 
penetrowaliśmy nieznane wówczas 
zupełnie Rodopy i wdrapywaliśmy 
się na szczyt Musała w górach Riła.

Bo w odróżnieniu od innych ro-
daków masowo wygrzewających 
się na czarnomorskich plażach, dla 
mnie Bułgaria to przede wszystkim 
góry. Pamiętam imponujące skalne 

mosty i jaskinie w rezerwacie Czud-
nite Mostowe i smak grozdowej rakii 
z domowym serem u sympatycznego 
gospodarza, na którego polu rozbili-
śmy namiot i spotkanie z miejscową 
młodzieżą w wiosce koło jazowiru 
Dospat, gdzie jedna, śliczna zresztą 
dziewczyna, ubrana była w piękny 
strój narodowy i starą złotą biżuterię.

Przed laty setki tysięcy Polaków 
wypoczywały na słonecznych, czar-
nomorskich plażach, jedynych wów-
czas dostępnych dla nas wybrzeżach 
ciepłych mórz. Po zmianie systemu 
politycznego na przełomie lat 80. 
i 90., z paszportem w kieszeni mo-
gliśmy wyruszyć na plaże Grecji, 
Hiszpanii i Włoch, Turcji, Egiptu 
i Dominikany, zapominając o Złotych 
Piaskach, Albenie czy Słonecznym 
Brzegu. A te plaże przecież się nie 
zmieniły.

Morze, słońce i piasek
Bułgaria ma prawie 400 km uroz-

maiconej linii brzegowej, w tym 
130 km plaż i kilkadziesiąt nad-
morskich kurortów. Wypoczynkowi 
sprzyja umiarkowany klimat ze śred-
nią temperaturą powietrza latem oko-
ło 26ºC i wody około 22ºC.

Bułgarskie wybrzeże to relaksu-
jący wypoczynek na plaży, spacer 
po pięknych lasach i rezerwatach 
przyrody oraz fascynująca, wielo-
wiekowa historia, sięgająca czasów 
greckich, trackich, bizantyjskich 
i rzymskich.

Nowa oferta turystyczna Bułga-
rii to połączenie tradycyjnego wy-
poczynku na plaży oraz nieznanych 
dotąd szerzej atrakcji tego kraju. 
Turyści mogą poznać najciekawsze 
fakty z bułgarskiej historii, przespa-
cerować się po pięknych, rozległych 
rezerwatach przyrody oraz odkrywać 
na nowo lecznicze właściwości mor-
skiego błota.

W Bałcziku niedaleko Warny 
znajduje się piękny ogród botanicz-
ny z drugą największą po Monako 

europejską kolekcją kaktusów oraz 
piękny pałacyk królowej Marii.

W tym roku w pobliżu Burgas 
można odwiedzić nową atrakcję 
turystyczną – wyspę św. Anastazji 
z XIV-wiecznym klasztorem, gdzie 
w starej aptece można nabyć cudow-
ne zioła i wywary sporządzone we-
dług dawnych receptur, chętni mogą 
przenocować w średniowiecznej celi 
klasztornej, a w pobliskiej restaura-
cji spróbować bułgarskich potraw, 
przyrządzonych według oryginal-
nych przepisów. Od lat wyspa spo-
wita jest mgiełką tajemniczości. Jest 
to jedyny bułgarski klasztor na wy-
spie, który był wielokrotnie napada-
ny przez piratów. Legenda głosi, żе 
właśnie tutaj ukryli oni swoje skarby. 
W 1923 roku monaster przekształco-
ny został w więzienie. Jego ciekawą 
historię można poznać podczas zwie-
dzania wyspy.

Termy, lawenda i ptaki
Bułgaria, zajmuje drugie (po Is-

landii) miejsce w Europie pod wzglę-
dem ilości źródeł mineralnych. Na jej 
terytorium znajduje się aż 650 złóż 
wody mineralnej i 2 tys. źródeł. Wy-
dajność bułgarskich źródeł mineral-
nych wynosi 423 mln litrów i porów-

nywalna jest z ilością wody spadają-
cej z wodospadu Niagara.

Bułgaria ma też najbardziej roz-
winięte SPA na Półwyspie Bałkań-
skim. Bułgarskie ośrodki oferują sze-
reg innowacyjnych zabiegów SPA, 
а do terapii stosuje się najwyższej 
jakości produkty naturalne oraz olejki 
różane i lawendowe, w produkcji któ-
rych Bułgaria zajmuje pierwsze miej-
sce na świecie, wyprzedzając nawet 
Francję! Warto też odwiedzić Pomorie 
koło Burgas, gdzie występują silnie 
aktywne, mineralne błota porówny-
walne z tymi z Morza Martwego.

W Bułgarii jest ponad 40 tys. za-
bytków historycznych i kulturowych, 
150 monastyrów i 300 muzeów. 
W warneńskim Muzeum Archeolo-
gicznym można podziwiać najstarsze 
wyroby złotnicze na świecie, sprzed 
ponad 6000 lat. W 14 parkach naro-
dowych i przyrodniczych znajdziemy 
12 tys. gatunków roślin i 750 gatun-
ków zwierząt, w tym 379 gatunków 
ptaków. Tędy prowadzą dwa główne 
szlaki przelotowe ptaków migrują-
cych z Europy na południe.

Skarby z listy UNESCO
Na liście światowego dziedzic-

twa UNESCO znajduje się dziewięć 
bułgarskich obiektów – siedem kul-
turalnych w tym: Jeździec z Madary 
– tysiącletni relief skalny w pobliżu 
stolicy pierwszego państwa bułgar-
skiego – Pliski, Cerkiew Bojańska 
w Sofii i Rilski Monastyr z X w. 
oraz o dwa stulecia młodsze skalne 
cerkwie w Iwanowie, a także dwa 
trackie grobowce – w Kazanłyku 
i Swesztari z IV – III w p.n.e., jak 
również jedno z najstarszych miast 
Europy – założony przez 3500 lat 
Nesebyr; oraz dwa przyrodnicze: re-
zerwat przyrody Srebryna i Park Na-
rodowy Pirinu.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Temperatury wysokie, więc czas na odkryte pływalnie. 
Czynne są już od soboty, 3 czerwca. Na relaks w wodzie 
zaprasza także blisko trzydzieści krytych basenów. Trzeba 
jednak pamiętać, że lato to czas przeprowadzania na nich 
prac technologicznych.

Sobota, 3 czerwca, była pierwszym dniem działania 
czterech miejskich odkrytych pływalni. Pierwsza z nich 
została uruchomiona w Parku Kultury w Powsinie (ul. Ma-
ślaków 1) – jest czynna codziennie w godz. 10.00 – 18.00. 
Druga działa w Parku Szczęśliwickim (ul. Usypiskowa 18, 
OSiR Ochota). Czynna od 24 czerwca przez cały tydzień 
w godz. 9.00-19.00. Pozostałe dwie, administrowane przez 
Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, to odkryte 
pływalnie w ośrodkach „Moczydło” (ul. Górczewska 69/73) 
oraz „Inflancka” (ul. Inflancka 8). Otwarte od 26 czerwca 
przez cały tydzień w godz. 9.30-19.00.

Trzy odkryte pływalnie będą czynne do 31 sierpnia. 
Wyjątkiem jest basen przy ul. Inflanckiej. Z uwagi na pla-
nowaną wymianę powłoki pneumatycznej, a także instalacji 
uzdatniania wody pływalnia zostanie zamknięta na początku 
lipca. Warszawiacy szukający schronienia przed słońcem 
w klimatyzowanych wnętrzach pływalni powinni przed 
wyjściem z domu sprawdzić, kiedy na wybranym przez nich 
obiekcie prowadzone będą prace technologiczne. Przerwy te 
zwykle trwają dwa tygodnie.

Od 23 czerwca br., wzorem lat ubiegłych, policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji 
wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Dro-
gowego, na warszawskim Torwarze będą kontrolowali stan 
techniczny autokarów, którymi dzieci i młodzież udadzą się 
na wakacyjne wyjazdy. Kontrole autokarów rozpoczną się 
23 czerwca i potrwają do 26 sierpnia.

Okres wakacji jest czasem wzmożonych zorganizo-
wanych wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy 
i zgrupowania. W trosce o najmłodszych i ich bezpie-
czeństwo w trakcie podróży, policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, wspierani 
przez inspektorów transportu drogowego, kontrolują stan 
techniczny autokarów, którymi przewożone są dzieci. 
Oczywiście każdorazowo sprawdzany będzie także stan 
trzeźwości kierowców. Posterunek kontrolny będzie uru-
chomiony na parkingu hali sportowej Torwar przy ulicy 
Łazienkowskiej w Warszawie.

Kontrole autokarów realizowane są od 23 czerwca 2017r. 
do 26 sierpnia.

Telefonować można pod numery Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Stołecznej Policji: (22) 603-77-18 – po-
niedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00. (22) 603-77-55 – 
po godz. 16.00 oraz w sobotę i niedzielę (czynny całą dobę).

MACZEK szuka domu

Wędrówki z Naszą Gazetą

Powrót na bułgarskie plaże

Dzień na basenie Kontrole autokarów
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Prace prowadzone będą w al. Soli-
darności, na ulicy Obozowej i Targowej.

Na moście Śląsko-Dąbrowskim bę-
dzie remontowany trambuspas. W związ-
ku z tym tramwaje nie będą kursowały 
pomiędzy placem Bankowym a placem 
Wileńskim oraz ulicą Targową od alei 
Solidarności do ulicy Kijowskiej.

Na Woli trwają prace związane z mo-
dernizacją kolejowej linii obwodowej. 
Od 25 czerwca tramwaje nie będą jeździ-
ły ulicą Obozową i Młynarską, na odcin-
ku od alei Prymasa Tysiąclecia do ulicy 
Wolskiej. Wyłączenie ruchu na ulicy Tar-
gowej związane jest natomiast z budową 
kolejnego odcinka II linii metra. Tu skła-
dy nie przejadą pomiędzy placem Wileń-
skim a ulicą 11 listopada.

Od 25 czerwca linie tramwajowe: 3, 
6, 20, 24, 26, 28 i 35 pojadą objazdami, 
a kursowanie linii: 4, 11, 13, 23, 25 i 44 
zostanie zawieszone.

Objazdy wytyczono trasami:
3: ANNOPOL / ŻERAŃ WSCHOD-

NI – Annopol – Rembielińska – Matki 
Teresy z Kalkuty – Odrowąża – 11 Listo-
pada – Targowa – Ratuszowa – Jagielloń-
ska – RATUSZOWA-ZOO

6: METRO MŁOCINY – Zgrupo-
wania AK „Kampinos” – Marymoncka 
– Słowackiego – pl. Wilsona – Mickie-
wicza – pl. Inwalidów – Mickiewicza 
– Andersa – Międzyparkowa – Słomiń-
skiego – most Gdański – Starzyńskiego 
– Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa 
– 11 Listopada – Stalowa – Środkowa – 
Wileńska – Czynszowa – CZYNSZOWA 
(powrót: Czynszowa – Stalowa).

20: BOERNEROWO – Kaliskiego 
– Dywizjonu 303 – Obozowa – MAGI-
STRACKA /MAJAKOWSKIEGO

24: GOCŁAWEK – Grochowska – 
al. Waszyngtona – al. Poniatowskiego 
– most Poniatowskiego – Aleje Jero-
zolimskie – pl. Zawiszy – Towarowa 
– Okopowa – al. Solidarności – Wolska 
– Połczyńska – Powstańców Śląskich – 
al. Reymonta – Wólczyńska – Nocznic-
kiego – METRO MŁOCINY

26: OS. GÓRCZEWSKA – Górczew-
ska – Powstańców Śląskich – Połczyńska 
– Wolska – al. Solidarności – METRO 
RATUSZ ARSENAŁ

28: OS. GÓRCZEWSKA – Górczew-
ska – Powstańców Śląskich – al. Rey-
monta – Broniewskiego – al. Jana Pawła 
II – Słomińskiego – most Gdański – Sta-
rzyńskiego – Odrowąża – Matki Teresy 
z Kalkuty – Rembielińska – Annopol 
– ANNOPOL

35: WYŚCIGI – Puławska – pl. Unii 
Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawi-
ciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – 
Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa 
– Stawki – al. Jana Pawła II – Broniew-
skiego – al. Reymonta – Powstańców 
Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 
– KOŁO

25 czerwca, podczas montażu rozjaz-
dów nakładkowych, zmienione będą trasy 
tramwajów linii 20 i 26.

Autobusy nocne linii N45 i N95 będą 
kursowały ulicami:

… – Skierniewicka – Wolska – 
al. Prymasa Tysiąclecia – Obozowa – …

Komunikacja  
uzupełniająca i zastępcza
Pasażerowie będą mogli skorzystać 

z uzupełniających linii tramwajowych 
70 (będzie kursowała tylko w godzinach 
szczytu), 71 i 73. Tramwaje będą kurso-
wały trasami:

70: CM. WOLSKI – Wolska – Skier-
niewicka – Kasprzaka – Prosta – Chału-
bińskiego – al. Niepodległości – Rako-
wiecka – KIELECKA

71, która zastąpi linie 4 i 23: WY-
ŚCIGI – Puławska – pl. Unii Lubelskiej 
– Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Mar-
szałkowska – pl. Konstytucji – Marszał-
kowska – pl. Bankowy – al. Solidarności 
– Wolska – Połczyńska – Powstańców 
Śląskich – NOWE BEMOWO

73, która zastąpi linie 3 i 13: GO-
CŁAWEK – Grochowska – Zamoyskiego 
– Targowa – Kijowska – al. Tysiąclecia 
– Kawęczyńska – KAWĘCZYŃSKA-
-BAZYLIKA

Na warszawskie ulice wyjadą rów-
nież autobusowe linie zastępcze Z-3, 
Z-4 i nocna ZN5, która zapewni dojazd 
pasażerom z Młynowa. Autobusy będą 
kursowały trasami:

Z-3: WAWRZYSZEWSKA – Obozo-
wa – Młynarska – al. Solidarności – most 
Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – 
Targowa – Kijowska – DW. WSCHOD-
NI /KIJOWSKA/.

Z-4: NOWE BEMOWO – Powstań-
ców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 
303 – Obozowa – al. Prymasa Tysiąclecia 
– Wolska – OS. WOLSKA – Wolska – 
Elekcyjna – Deotymy – Obozowa – Dy-
wizjonu 303 – Radiowa – Powstańców 
Śląskich – NOWE BEMOWO

ZN5: WAWRZYSZEWSKA – Obo-
zowa – PŁOCKA – Wolska – Młynarska 
– WAWRZYSZEWSKA

W ostatnim dniu maja br. o godz. 
11.00 w Sali Rady Zamku Królew-
skiego w Warszawie odbyła się uro-
czystość przekazania do zbiorów 
zamkowych niezwykle cennego 
XVIII-wiecznego zegara. 

Francuski czasomierz w kształcie 
liry z mechanizmem szkieletowym 
(około 1784-1792) został zakupiony 
przez Towarzystwo Przyjaciół Zam-
ku Królewskiego w Warszawie, orga-
nizację pożytku publicznego, zgodnie 
z jej zadaniem statutowym, i przeka-
zany dla Zamku Królewskiego.

Alimentów na małoletnie dziecko 
możemy dochodzić na drodze sądowej:
1)  w sprawie o alimenty (przed są-

dem rejonowym; w każdym czasie, 
tj. zarówno w trakcie trwania mał-
żeństwa, jak i po jego rozwiązaniu); 
może to być zarówno sprawa o zasą-
dzenie alimentów (gdy wcześniej nie 
toczyła się taka sprawa i nie ma żad-
nego wyroku sądu w tym zakresie), 
jak i o podwyższenie alimentów (gdy 
istnieje wyrok sądu zasądzający ali-
menty – wyrok wydany w sprawie 
alimentacyjnej bądź rozwodowej bądź 
o separację);

2)  w sprawie o ustalenie ojcostwa;
3)  w sprawie o rozwód czy separację 

(przed sądem okręgowym; jako jeden 
z elementów sprawy).

Jeżeli trwa sprawa o alimenty i zo-
stanie złożony pozew o rozwód bądź se-
parację, wówczas ta pierwsza zostanie 
zawieszona, ale tylko w zakresie ali-
mentów należnych od momentu złożenia 
pozwu o rozwód (separację). Natomiast 
co do alimentów wcześniejszych sąd po-
winien dalej procedować i wydać orze-
czenie – tj. wyrok częściowy. Często 
jednak sądy rejonowe zawieszają sprawę 
o alimenty w całości, co jest nieprawi-
dłowe.

Usprawiedliwione potrzeby dziec-
ka. Przy ustalaniu wysokości alimentów 
na małoletnie dziecko sąd kieruje się 
zakresem usprawiedliwionych potrzeb 
dziecka. Do usprawiedliwionych potrzeb 
zalicza się:
1)  potrzeby podstawowe (wyżywienie, 

odzież, środki czystości, leki, opieka 
medyczna, inne formy terapeutycz-
ne, np. psychoterapia, zajęcia logo-
pedyczne, różne rodzaje rehabilitacji; 
koszty związane z eksploatacją miesz-
kania czy domu, opieka, dojazdy np. 
do szkoły, na zajęcia dodatkowe etc.);

2)  potrzeby wyższe (edukacja – wydatki 
związane ze szkołą, zajęciami dodat-
kowymi, podręcznikami, książkami 
edukacyjnymi, korepetycjami; roz-
rywka, wyjazdy wakacyjne, telefon, 
organizacja uroczystości dla dziecka, 
sprzęt sportowy, kieszonkowe, inne – 
np. fryzjer, kosmetyczka);

3)  potrzeby zbytkowne (bardzo kosztow-
ne szkoły prywatne, edukacja zagrani-

cą, zagraniczne wyjazdy wakacyjne, 
zagraniczne kursy językowe, kosztow-
ne zajęcia dodatkowe, np. jazda konna 
powiązana z utrzymaniem własnego 
konia; prywatna opieka medyczna w 
sytuacji gdy są dostępne nieodpłatne 
świadczenia w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego; kosztowna suplementa-
cja, zabiegi medycyny estetycznej, np. 
korekta odstających uszu).

Jak liczyć koszty utrzymania. Do-
chodząc alimentów, musimy wskazać 
konkretną miesięczną kwotę, jakiej do-
magamy się od drugiej strony, z rozbi-
ciem na poszczególne rodzaje kosztów 
(rodzaj kosztu + kwota). Oznacza to, 
że trzeba zsumować wszystkie koszty 
ponoszone średniomiesięcznie na utrzy-
manie dziecka.

Nie wszystkie rodzaje wydatków 
są ponoszone w każdym miesiącu. 
Np. koszty wyjazdów wakacyjnych czy 
na ferie zimowe są ponoszone 1-2 razy 
do roku, podobnie jest z kosztami pod-
ręczników. Z reguły też nie kupujemy 
co miesiąc nowych ubrań. Z punktu wi-
dzenia częstotliwości ponoszonych kosz-
tów utrzymania możemy podzielić je na:
1)  krótkookresowe (koszty bieżące, 

ponoszone w każdym miesiącu, np. 
koszty utrzymania mieszkania, wyży-
wienie, zajęcia dodatkowe);

2)  średniookresowe (koszty ponoszo-
ne rzadziej niż raz w miesiącu, np. 
odzież, środki czystości, opieka den-
tystyczna, ortodontyczna, badania 
kontrolne);

3)  długookresowe (koszty ponoszone 
nie częściej niż 1-2 razy do roku, np. 
wakacje, ferie zimowe).

W przypadku kosztów średnio- i dłu-
gookresowych, a więc takich, które nie 
są ponoszone w każdym miesiącu, należy 
każdy rodzaj tych kosztów zsumować 
w skali rocznej, a następnie podzielić 
przez 12 (liczba miesięcy w roku). Otrzy-
many wynik to średniomiesięczny koszt 
danego rodzaju.

Zasada równej stopy życiowej. 
Zgodnie z zasadą równej stopy życiowej, 
dzieci mają prawo do życia na takim sa-
mym poziomie jak ich rodzice. Oznacza 
to, że jeśli rodzice bądź jedno z nich 

(z reguły chodzi tu o rodzica zobowią-
zanego do alimentacji) spędzają wakacje 
zagranicą, zaś zimą jeżdżą na nartach 
w zagranicznych kurortach, również 
w przypadku dziecka koszty takich wy-
jazdów będą zaliczone do kosztów utrzy-
mania zaspokajających usprawiedliwio-
ne potrzeby.

Realne koszty, nie hipotetyczne. 
Do usprawiedliwionych kosztów utrzy-
mania dziecka sąd zaliczy jedynie koszty 
realnie ponoszone, nie zaś hipotetyczne. 
Do bieżących kosztów utrzymania nie 
będą również wliczane potrzeby istnieją-
ce, ale niezaspokojone (z przyczyn finan-
sowych czy organizacyjnych, czy jakich-
kolwiek innych). Nie oznacza to jednak, 
że tych ostatnich nie można dochodzić 
– można, ale inaczej niż kosztów bieżą-
cego utrzymania.

Wsteczne zasądzanie alimentów; 
niezaspokojone potrzeby. Jeżeli rodzic, 
z którym dziecko mieszka na stałe, po-
niósł usprawiedliwione koszty utrzyma-
nia pociechy, a koszty te wykraczały 
poza zasądzone bądź dobrowolnie płaco-
ne alimenty (w tym druga strona w ogóle 
nie uiszczała żadnych kwot na utrzyma-
nie dziecka), wówczas można złożyć po-
zew o zasądzenie jednej zryczałtowanej 
kwoty tytułem wstecznego zaspokojenia 
tych potrzeb. Trzeba jednak wykazać, 
że istniały niezaspokojone potrzeby, a ro-
dzic poniósł określony wydatek.

Jakie koszty nie są uwzględniane. 
Niektóre koszty ponoszone przez opie-
kuna dziecka, nawet jeśli mają de facto 
związek z osobą dziecka, nie są w po-
wszechnej praktyce polskich sądów wli-
czane do usprawiedliwionych kosztów 
utrzymania pociechy. Przede wszystkim 
chodzi tu o koszty utrzymania zwierząt 
domowych, np. chomika, rybek czy psa 
– nawet jeśli taki zwierzak był prezentem 
dla dziecka. Można z tą praktyką polemi-
zować, wykazywać te koszty – z reguły 
jednak bez rezultatu. Co nie znaczy, że nie 
można próbować – w pojedynczych spra-
wach rozstrzygnięcie sądu może być inne.

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
www.patrimonium.com.pl

Wakacyjne zmiany
w rozkładzie jazdy ZTM
Od niedzieli 25 czerwca planowane jest wyłączenie ruchu tramwajo-
wego w trzech lokalizacjach. Uruchomione zostaną zastępcze linie 
autobusowe oraz uzupełniające tramwajowe.

Zegar dla ZamkuNasz prawnik radzi

Jak dochodzić alimentów
cz.2
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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.
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Wolskie Centrum Kultury

w lipcu:
•  1 lipca (sobota) w godz. 16.00-20.00 

– ul. Obozowa 85 – Wieczorek tanecz-
ny dla dorosłych, przeboje od lat 60. 
do współczesnych. Wstęp 10 zł

•  1 lipca (sobota) godz. 21.30 – Park Mo-
czydło – Projekcja filmu „Halo Szpic-
bródka” w ramach cyklu „Kino letnie 
z dreszczykiem”. Wstęp wolny

•  7 lipca (piątek) godz. 16.30 – TO TU ul. 
Gibalskiego 10 – Warsztaty ceramiczne 
– zabawy z gliną dla każdego-dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Wstęp wolny

•  8 lipca (sobota) w godz. 16.00-20.00 
– ul. Obozowa 85 – Wieczorek tanecz-
ny dla dorosłych, przeboje od lat 60. 
do współczesnych. Wstęp 10 zł

•  8 lipca (sobota) godz. 21.30 – Park 
Moczydło – Projekcja filmu „Vabank” 
w ramach cyklu „Kino letnie z dresz-
czykiem”. Wstęp wolny

•  9 lipca (niedziela) w godz. 16.00-20.00 
– ul. Młynarska 35A – Szarotkowo – 
Spotkanie miłośników robótek ręcznych 
(druty, szydełko). Zapisy m.arszennik@
wck-wola.pl

•  13 lipca (czwartek) godz. 17.00 – 
ul. Młynarska 35A – Kreatywnie-ro-
dzinnie. Warsztaty manualne. Zapisy:m.
arszennik@wck-wola.pl

•  14 lipca (piątek) godz. 16.30 – TO TU 
ul. Gibalskiego 10 – Sąsiedzkie biesia-
dowanie – wspólne śpiewanie nad kub-
kiem aromatycznej herbaty i szklanką 
orzeźwiającej lemoniady. 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 

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

Ogłoszenia robne

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 24 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) coś z menu; 7) idzie, zrobi znaczek; 8) kraj kwitnącej wiśni; 9) miasto koło 
Warszawy; 10) czterokołowy powóz na resorach; 12) zniechęcenie; 14) skorupiak tropi-
kalnych stref mórz i oceanów; 16) część ciała z blizną; 19) wódz murzyński z dramatu 
W. Szekspira „Otello”; 21) przewóz towaru z jednego państwa do drugiego przez teryto-
rium trzeciego; 22) bronzyt; minerał, krzemian żelaza i magnezu; 23) opieniek, smaczny 
grzyb blaszkowaty.

Pionowo: 1) komedia Zygmunta Kaweckiego; 2) bojowa broń sieczno-obuchowa z okresu 
starożytności i średniowiecza; 3) krewna w linii męskiej; 4) gorącokrwisty koń wierzcho-
wy wyhodowany na Półwyspie Arabskim; 5) apetyt; 6) nierób; 11) draka; 13) ubodzy 
hindusi, bezkastowcy; 15) srebrzysty, plastyczny metal, ferromagnetyk, jeden z najpo-
spolitszych pierwiastków; 17) podopieczny nauczyciela; 18) dawniej ubogi człowiek; 
20) Kristin, niemiecka pływaczka, sześciokrotna mistrzyni olimpijska (1988).
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Horoskop
od 25 czerwca do 8 lipca 2017 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Nastaw się na pozytywne 
zmiany. Może uda Ci się 
zabłysnąć, może zostaniesz 

doceniony? Na pewno czeka Cię przy-
pływ gotówki. W miłości możesz liczyć 
na powodzenie i przyjemne niespo-
dzianki. Wzmocnij dary losu i pomyśl 
o wspólnym wyjeździe we dwoje. 
To może zdziałać cuda. Uważaj przy 
pracach wymagających koncentracji.

RYBY (19 II – 20 III)
Powinnyście teraz pomy-
śleć o karierze – zastanowić 
się, o czym marzycie. Także 

wszystko, co zaplanujecie w sprawach 
sercowych ma szansę na realizację – 
bez względu na to, czy jesteście samot-
ne czy w związku. Może to zasługa wa-
kacji, ale nagle wszysto stanie się łatwe 
i wiele spraw roztrzygnie się na Twoją 
korzyść. Zadbaj o zdrowie.

BARAN (21 III – 20 IV)
W sprawach zawodowych 
ważne będzie głównie upo-
rządkowanie zaległości. 

Możesz też zabłysnąć w tym, co do-
tychczas było dla Ciebie trudne. W mi-
łości gwiazdy bardziej sprzyjają stałym 
związkom, więc będziesz bardziej cenił 
święty spokój niż nawet najbardziej 
pociągające szaleństwa. Finanse – 
we wzroście. Zdrowie – w normie.

BYK (21 IV – 21 V)
W pracy możesz liczyć 
na stabilną sytuację. Może 
warto to wykorzystać 

i się podszkolić? Jeżeli planujesz ja-
kieś zmiany, gwiazdy będą Ci sprzyjały. 
W miłości – powodzenie, spokój i przy-
jemności we dwoje. Nawet samotni 
mogą liczyć na uśmiech losu. Zadbaj 
o to, co jesz. Trudno będzie zgubić nie-
chciane kilogramy.

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Zawodowo musicie za-
walczyć o swoje. Są szan-
se na przełom w karierze 

i lepsze finanse. W miłości – nadal 
powodzenie. Jeżeli jesteście w związ-
ku koniecznie wybierzcie się na urlop 
we dwoje. Samotni powinni natomiast 
powściągnąć pokusę rządzenia partne-
rem już na pierwszej randce. Idź do le-
karza, zrób kontrolne badania.
 
RAK (21 VI – 22 VII)

Dala Ciebie to nie jest czas 
na odpoczynek i wakacje. 
Skup się raczej na poszuki-

waniu nowej pracy lub wykazywaniu 
się w obecnej. Ale ważne decyzje po-
dejmuj dopiero po swoich urodzinach. 
Gwiazdy sprzyjają miłości. Czekają Cię 
romantyczne spotkania i wyjazdy lub 
zdecydowana zmiana i zakończenie złe-
go związku. Zadbaj o kondycję.

LEW (23 VII – 22 VIII)
Gwiazdy Ci sprzyjają. Nie 
grożą Ci żadne zawirowa-
nia, a finanse będą zwyżko-

wać. W miłości też chyba czas na drob-
ną przerwę. Lepiej zajmij się sobą. 
Zdrowotnie to nie będzie najlepszy 
czas. Będziesz miał mniej siły i chęci 
na cokolwiek, więc koniecznie zadbaj 
o siebie: śpij długo, unikaj zaziębień 
i gruntownie przemyśl swoją dietę.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Teraz najlepiej będzie Ci wy-
chodzić samodzielna praca. 
Nie daj się rozproszyć i rób 

swoje. To ważne, bo już wkrótce zama-
rzy Ci się urlop i dużo trudniej będzie 
się zmusić do pracy. Kwestie zawodo-
we odsuną sprawy sercowe na drugi 
plan. Zdrowie w normie, ale pomyśl, 
jak jeszcze mogłabyś o siebie zadbać. 
W sprawach finansowych poprawa.

WAGA (23 IX – 23 X)
Zawodowo będziesz się mu-
siała przemóc i jednak ostro 
wziąć do pracy. Wiele teraz 

zależy od Ciebie, więc nie możesz się 
lenić. W miłości czeka Cię powodzenie. 
Nie przejmuj się tym, co mówią inni lu-
dzie. Idź za głosem serca. Mimo nawału 
pracy nie zapominaj o zdrowiu. Przyda 
się choć odrobina sportu. Finanse – bez 
wiekszych zmian.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Idą wakacje, ale Ty nie mo-
żesz liczyć na atmosferę ka-
nikuły w pracy. Będzie się 

wiele działo i będzie to ważne dla 
Twojej kariery i pozycji zawodowej. 
Musisz tylko wiedzieć, czego naprawdę 
pragniesz. W sprawach sercowych nie 
spodziewaj się żadnych trudności. Bę-
dziesz mógł się cieszyć wakacyjną za-
bawą i relaksem w miłym towarzystwie.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
W pracy czekają na Ciebie 
korzystne okazje – nie za-
śpij, bo będziesz długo ża-

łować. Nataw się więc na dużo pracy 
i obowiazków. Nie zważaj na okres wa-
kacyjny, teraz jest na to najlepszy czas. 
Natomiast w miłości – niespokojnie 
i nerwowo. Czas na remanent w kwestii 
zdrowia: wizyty kontrolne u lekarzy 
i zadbanie o siebie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Staraj się pracować sam – 
tylko wtedy możesz liczyć 
na sukces. Więcej będzie się 

teraz działo w sprawach towarzyskich. 
Czekają Cię spotkania, zaproszenia 
i nowe znajomości. W miłości może być 
gorąco: zanosi się na wakacyjny flirt. 
Czy uda Ci się to wszystko pogodzić 
z obowiązkami zawodowymi i rodzin-
nymi? Zdrowie – w porządku. 

ZAMIENIĘ BEZPOŚREDNIO
MIESZKANIE własnościowe 
w nowym budownictwie, 

DWUPOKOJOWE, z aneksem 
kuchennym o pow. 32,70 m2

na OSIEDLU URSUS, 2 piętro, 
balkon, winda – na większe, 

tylko własnościowe.

tel. 692 320 461
po godz. 17.00




