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• Zbliżają się wakacje, okres 
urlopowy. Ale nie wszyscy wyjadą 
z miasta. Jakie lato mają przed sobą 
mieszkańcy Bemowa, którzy nie wy-
jadą z miasta?

– W tym roku zarząd dzielnicy – 
w tym ja, jako osoba odpowiedzialna 
za kulturę – postanowiliśmy zapropo-
nować tyle atrakcji dla mieszkańców, 
którzy zostaną w stolicy, żeby się nie 
nudzili. Startujemy z wydarzeniem 
kulturalno-sportowo-edukacyjnym Dni 
Bemowa już 3 czerwca. Po raz pierw-
szy w historii tej dzielnicy obchodzić 
je będziemy w czerwcu, w 23. rocz-
nicę pojawienia się na mapie samo-
rządu warszawskiego nazwy Bemowo. 
Po reformie ustrojowej w czerwcu 
1994 roku, po wyborach samorządo-
wych, powstała samodzielna gmina Be-
mowo. Ten właśnie fakt chcemy uczcić 
Dniami Bemowa, które będą trwały 
od 3 do 11 czerwca, a będą zawierały 
tyle atrakcji rozmieszczonych po całej 
dzielnicy, że każdy będzie tam mógł 
znaleźć coś dla siebie. Rozpoczynamy 
wielkim piknikiem rodzinnym w parku 
Górczewska, z okazji Dnia Dziecka. 
O 14.00 w amfiteatrze Teatr Palladium 
wystąpi ze wspaniałym multimedial-
nym i interaktywnym przedstawieniem 
„Błękitek mówiący wieloryb”. Wieczo-
rem, również w amfiteatrze, odbędzie 
się koncert największych rodzimych 
gwiazd hip-hopu. Następnego dnia, 
4 czerwca, wielka impreza sportowa 
dla całych rodzin przy ul. Szadkowskie-
go, na boisku SP nr 321, a wieczorem 
w amfiteatrze wielka impreza najpopu-
larniejszych obecnie gwiazd: zespołu 
LemON i Kasi Kowalskiej – od dawna 
niewidzianej na polskich scenach.

• To wspaniałe imprezy i bardzo 
atrakcyjny program, ale takie kon-
certy i gwiazdy kosztują. Czy bilety 
będą bardzo drogie?

– Wszystkie wydarzenia są ogólno 
dostępne i bezpłatne dla publiczności.

W tygodniu od poniedziałku do piąt-
ku też bardzo dużo będzie się działo. 
Jedyny w Warszawie zespół orkiestr 

dętych – 3275 kg Orchestra – wystąpi 
w sali koncertowej Bemowskiego Cen-
trum Kultury. We wtorek będą ballady 
rosyjskie, szanty i kwartet smyczkowy 
Opium String Quartet. W środę w am-
fiteatrze wystąpi Państwowy Zespół 
Pieśni i Tańca Mazowsze w programie 
„Kalejdoskop Barw Polski”. To wielkie 
wydarzenie artystyczne, ale i bardzo 
trudne organizacyjnie, bo zespół wystą-
pi w pełnym 140-osobowym składzie. 
Musieliśmy poprosić o pomoc wojsko, 
bo sam sprzęt Mazowsza to kilkanaście 
tirów, a i zaplecze – garderoby – trze-
ba będzie na tę okazję zorganizować 
w namiotach rozstawionych z tyłu am-
fiteatru.

W czwartek postanowiliśmy poka-
zać naszym mieszkańcom Warszawę, 
tę przedwojenną i tę współczesną. Ka-
baret Szczęśliwa 60, który nawiązuje 
do tradycji takich kabaretów jak Dudek 
oraz dowcipu przedwojennej Warsza-
wy, a także Kapela Cała Praga Śpiewa 
z repertuarem starych praskich i wol-
skich piosenek – to na pewno bardzo 
się spodoba publiczności, tym bardziej 
że rozdamy śpiewniki i wszyscy będą 
mogli śpiewać razem z artystami.

Lato z gwiazdami
ROZMOWA Z MARKIEM LIPIŃSKIM
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

Rosnąca przy ul. Warneńczyka topola 
„Odolanka” ma szansę stać się pomnikiem 
przyrody. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. War-
szawy zaopiniował pozytywnie wniosek 
w tej sprawie.

W marcu br. trzy wspólnoty mieszkaniowe 
złożyły wniosek do biura ochrony środowi-
ska o nadanie „Odolance” statusu pomnika 
przyrody. Dzielnica przychyliła się do tego 
wniosku. – Drzewo spełnia wszystkie warun-
ki, aby uznać je za pomnik przyrody – mówi 

Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy 
Wola. – Musimy dbać nie tylko o nowe na-
sadzenia, ale również pielęgnować drzewa, 
które od lat upiększają naszą dzielnicę. Topola 
„Odolanka” to drzewo wyjątkowe, dlatego po-
winno mieć status pomnika przyrody – dodaje.

Słynna „Odolanka” to piękna topola 
czarna, która rośnie między ul. Warneńczy-
ka a osiedlem Dobra Wola na Odolanach. 
Drzewo sięga piątego piętra i ma 3 główne, 
symetrycznie rozłożone pnie, których obwód 

przekracza 600 cm. „Odolanka” jest jednym 
z symboli tej części Odolan. W obawie przed 
wycinką drzewa, okoliczni mieszkańcy złoży-
li wniosek o uznanie topoli za pomnik przyro-
dy. Po rozpatrzeniu wniosku, zarząd Dzielni-
cy Wola m. st. Warszawy w formie uchwały 
wyraził pozytywną opinię w tej sprawie.

Ostateczna decyzję podejmie Rada m. st. 
Warszawy. Oznakowanie i utrzymanie po-
mnika przyrody pozostaje w zakresie działań 
Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.

Na kwietniowej sesji rady Bemowa 
przedstawiciel inwestora, czyli Zarządu 
Miejskich Inwestycji Drogowych oraz wy-
konawcy, czyli firmy Skanska zapewnili 
radnych, że prace związane z poszerzeniem 
ulicy Lazurowej od ul. Sterniczej do ron-
da na ul. Górczewskiej przebiegają zgodnie 
z harmonogramem.

Aktualnie w ramach prowadzonych robót 
budowlanych przebudowywana jest instala-
cja podziemna i wykonywany nasyp na jezd-
ni zachodniej. Zgodnie z planem prace te 
zakończyć się mają z końcem lipca br. roku, 
po to aby od 1 sierpnia rozpocząć je na jezdni 
wschodniej. Całość robót wykonana ma być 

do końca tego roku. Planowane zaś odda-
nie do użytku poszerzonej jezdni nastąpić 
ma w terminie, tj. z końcem marca 2018 roku.

Władze Bemowa pilnie śledzą pracę 
drogowców. Zgodnie z postulatami miesz-
kańców zabiegają m. in. o wyciszoną nową 
nawierzchnię, o wydłużenie lewoskrę-
tu w ul. Batalionów Chłopskich, o światła 
na przejściach dla pieszych przy ul. Wyki 
i ul. Batalionów Chłopskich. A także o w mia-
rę estetyczne, niezbyt wysokie ekrany aku-
styczne, po to aby nie jeździć w tunelu.

Zgodnie z zapewnieniami drogowców 
mają nadzieję, że projektowane prace wyjdą 
im naprzeciw.

I choć od wiosny przyszłego roku na bli-
sko 2-kilometrowym odcinku ul. Lazurowej 
na dobudowanej nowej jezdni kierowcy będą 
mieli po dwa pasy, piesi chodniki i doświe-
tlone przejścia, rowerzyści ścieżki rowerowe 
to bemowianie pozostają nie pocieszeni.

Do pełni szczęścia zabraknie bowiem 
dokończenia tej inwestycji poprzez docią-
gnięcie nowej trasy do ekspresówki S 8. Po-
zostanie 250-metrowe wąskie gardło, gdzie 
tworzą się korki. Mimo usilnych starań na ra-
zie nie ma pieniędzy na ten tak potrzebny 
odcinek drogi.

(PON)

Pomnik przyrody na Odolanach

Na Bemowie

Lazurowa będzie w terminie
ciąg dalszy na str. 4
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Na kwietniowej sesji rada Woli 
większością 19 głosów (przy 4 wstrzy-
mujących) pozytywnie zaopiniowała 
120-stronicowe sprawozdanie z reali-
zacji zadań wolskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej za 2016 rok, którego 
budżet został wykonany w 99,92 proc. 
na kwotę ponad 27 mln 448 tys. zł. 
Dopełnieniem była obszerna prezen-
tacja rocznej pracy OPS i wyjaśnienia 
– przedstawione radnym przez dyrektor 
Bogusławę Biedrzycką i wicedyrektor 
Olgę Filipiak – Wadas.

Jak przypomniano „celem pomocy 
społecznej jest umożliwienie osobom 
i rodzinom przezwyciężenia trudnych sy-
tuacji życiowych, których nie są w stanie 
pokonać, wykorzystując własne upraw-
nienia, zasoby i możliwości”.

W rozbudowującej się i liczącej 
132 253 mieszkańców Woli jest komu 
pomagać. Z danych demograficznych 
wynika, że małe dzieci do 6 roku ży-
cia stanowią ponad 48 proc., a po-
nad 25 proc. mieszkańców to seniorzy 
po sześćdziesiątce. Mając to na uwadze 
wolski OPS wyznaczył sobie 5 głów-
nych obszarów działania.

Wspieranie rodzin
Priorytetowym zadaniem wolskiego 

OPS jest wspieranie rodzin z proble-
mami opiekuńczo-wychowawczymi. 
Od 2005 roku wspomagają je asysten-
ci rodzinni. W 2016 roku oferowali 
pomoc 139 rodzinom. Ponadto z po-
radnictwa specjalistycznego skorzysta-
ło 547 rodzin, a z psychologiczne-
go 177. Dla rodzin przygotowano też 
liczne programy środowiskowe, m.in. 
„Odpowiedzialna mama”, „Program 
rozwoju umiejętności rodzicielskich” 
(we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Otwarte Drzwi”) oraz usługi opiekuń-
czo-wychowawcze.

Zaproponowano też grupowe formy 
pomocy m.in. w Klubie mam, jak po-
przez uczestnictwo, np. w warsztatach 
terapeutyczno-teatralnych.

Wspieranie seniorów
Jak podkreślono Wolska Rada Se-

niorów jest partnerem OPS w systemie 
wsparcia seniorów i osób niepełno-
sprawnych. Z myślą o nich w dziel-
nicy specjalnie dla nich funkcjonują: 
ośrodek wsparcia dla seniorów „Pod 
jaworem” przy ul. Zawiszy 5. Jego 
celem jest poprawa sytuacji życiowej 
starszych osób, przeciwdziałanie ich 
marginalizacji, poczuciu osamotnienia, 
a także umożliwienie prowadzenie ak-
tywnego życia.

W ośrodku w ub. roku z dziennego 
pobytu korzystało 21 osób o średniej 
wieku 80 lat. Natomiast w programie 
„Aktywny senior” brało udział 346 
osób, w tym 40 po raz pierwszy. Chęt-
nym oferowano m.in. zajęcia edukacyj-
ne o przyrodzie, wycieczki po parkach, 

trening pamięci, naukę jęz. angielskie-
go, integracyjne tańce w kręgu, a no-
wością była też Wola smaków. Odby-
wały się także ciekawe zajęcia klubowe 
w rękodzielniczym „Kłębuszku”, klu-
bie plastycznym i w klubie podróżnika. 
Ponadto w punkcie informacyjnym dla 
seniorów i dla szukających oferty dla 
seniorów udzielono 1283 informacji 
1188 osobom.

Dla ludzi starszych i niepełno-
sprawnych dział oparcia społecznego 
przy ul. Żytniej 75/77 od lat prowadzi 
też trzy ważne ośrodki. Są to: Środo-
wiskowy Dom Samopomocy dla osób 
psychicznie chorych (z którego w ub. 
roku korzystało 51 osób), działający 
po południu Klub „Pod daszkiem” (dla 
113 osób) oraz jedyna w stolicy Świe-
tlica opiekuńcza dla osób z chorobą 
Alzheimera (wspomagająca 20 osób).

Ponadto pomocą usługową w miej-
scu zamieszkania w ub. roku objęto 
662 osoby na co wydatkowano ponad 
2 mln zł. W tym usługami opiekuń-
czymi o charakterze gospodarczym 
wspomagano 529 osób, specjalistycz-
nymi w zakresie pielęgnacji 59, spe-
cjalistycznymi dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 55 osób oraz specjali-
stycznymi opiekuńczo-readaptacyjny-
mi 62 osoby.

Przeciwdziałanie przemocy
Kolejnym ważnym obszarem dzia-

łania wolskiego OPS jest przeciwdzia-
łanie przemocy. Na Woli to duże liczby, 
dzięki specjalnym szkoleniom i wykry-
walności. Temu też służy choćby pro-
gram „Rodzina bez przemocy”, w ra-
mach którego z poradnictwa indywidu-
alnego, psychologicznego i socjalnego 
skorzystało 580 osób. W 5 grupach 
wsparcia wzięło udział 144 osób.

Ponadto w ramach zespołu interdy-
scyplinarnego funkcjonowało 226 grup 
roboczych, które odbyły blisko tysiąc 
spotkań (średnio 18 tygodniowo). Wsz-
częto 336 procedur „Niebieskiej kar-
ty”, gdzie 20 proc. dotyczyło starszych 
osób, zależnych seniorów powyżej 60. 
roku życia. Oprócz programu „Starszy 
pan, starsza pani” unikatową specjali-
styczną ofertą stał się asystent osoby 
starszej doświadczającej przemocy.

Wiele projektów
Profesjonalnym działaniem pra-

cowników OPS jest praca socjalna 
świadczona osobom przeżywającym 
trudności w ramach wielu projektów 
i programów mających nadawać im na-
pęd do życia i aktywności. Wolski ośro-
dek jako jedyny w Warszawie w ub. 
roku pozyskał środki UE (218 tys. zł]) 
z nowej perspektywy finansowej 
i od lipca ub. roku realizuje 2-letni 
projekt „Wsparcie rodzin na Woli”. 
Jest podobno „szyty na miarę” i ofe-
ruje szerokie spektrum działań oraz 

wachlarz wsparcia, m. in. psychologa, 
zawodowe, warsztaty przedsiębiorczo-
ści, płatne staże. W 2016 roku brały 
w nim udział 54 rodziny, a docelowo 
ma ich być 100.

Innym, który cieszył się dużym za-
interesowaniem i uczestniczyły w nim 
122 osoby, jest program „Po Woli 
do pracy” ze środków miasta. Dzięki 
niemu 25 osób znalazło stałe zatrud-
nienie. Uzupełniającym był program 
„Aktywizacja- integracja” polegający 
na szkoleniach i pracach społecznie 
użytecznych w 4 wolskich szkołach 
i bibliotece i OPS, adresowany do osób 
bezrobotnych.

Ubiegłoroczną nowość stanowił pi-
lotażowy, realizowany od lipca model 
rozdzielenia pracy socjalnej od postę-
powań administracyjnych z udziałem 
ponad 70 rodzin, pozwalający na udzie-
lenie im skuteczniejszego wsparcia. 
Wszystko po to, aby odzyskały moc 
o samodzielność.

Jak poinformowano w ramach wo-
lontariatu OPS w 2016 roku 154 osoby 
korzystały z pomocy świadczonej przez 
90 wolontariuszy. Byli to głównie stu-
denci, ale i 15 seniorów, którzy m.in. 
w ramach autorskiego programu „Lu-
dzie dobrej Woli” skierowanego głów-
nie do dzieci, udzielali korepetycji. No-
wością był program miejski „Zaloguj 
i pomagaj” adresowany dla seniorów.

W ramach współpracy z mieszkań-
cami podejmowano też różne działania 
integrujące i konsultacje społeczne.

Nikt nie odszedł z kwitkiem
W ub. roku pracownicy OPS wydali 

20718 decyzji. Na ich podstawie z po-
mocy skorzystało 3015 rodzin, liczą-
cych 5292 osoby (co stanowi 4 proc. 
mieszkańców dzielnicy).

Na świadczenia dla nich wydano 
ponad 14,2 mln zł. Z pomocy finan-
sowej w postaci zasiłków stałych sko-
rzystały 972 osoby (m.in. niepełno-
sprawni, osoby bez rent i emerytur), 
okresowych – 1262 osoby (będące 
w ubóstwie), celowych – 2144 osoby 
(w tym 50 proc. wartości na zakup arty-
kułów spożywczych, żywności, w tym 
z dożywiania 1700 osób). Pomoc rze-
czowa to m.in. ciepły dwudaniowy 
obiad dla dzieci w szkołach i dorosłych 
w jadłodajniach. W sumie oferowana 
była dla 1255 osób, w tym 58 miało 
obiady dowożone do domów. Ponadto 
zorganizowano 79 pogrzebów.

To nie wszystko. Nikt z wolskiego 
OPS podobno nie odszedł z kwitkiem. 
Udzielano bowiem konsultacji, porad 
specjalistycznych i w miarę możliwości 
pomocy. W sumie więc ogółem w ub. 
roku ze wsparcia ośrodka skorzystało 
4227 rodzin liczących 6817 osób, czyli 
5 proc. mieszkańców dzielnicy.

(PON)

Na Woli

Pomagają w trudnych sytuacjach 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

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” i Instytutu Psychologii Zdrowia 
PTP zaprasza do składania zgłoszeń 
w jubileuszowej X edycji ogólnopol-
skiego konkursu pod nazwą Policjant, 
który mi pomógł, służącego wyróżnie-
niu policjantów, którzy w szczególny 
sposób działają na rzecz ochrony ofiar 
przemocy domowej. 

Zgłoszenia w ramach obecnej 
edycji przyjmowane są do 31 maja 
2017 roku.

Konkurs odbywa się pod patrona-
tem Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest: promowanie 
postaw i umiejętności dobrze służących 
ochronie ofiar przemocy w rodzinie; 
podkreślenie roli policjantów w syste-
mie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie; wsparcie policjantów podejmu-
jących wzorowe działania i osobiście 
zaangażowanych w pomoc osobom 
krzywdzonym oraz zwiększenie mo-
tywacji policjantów do podejmowania 
skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidu-
alnych, przedstawicieli organizacji 
i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń 

od jednostek policji) można nadsyłać 
za pomocą elektronicznego formularza 
znajdującego się na stronie www.po-
licjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, 
a także tradycyjną pocztą („Niebieska 
Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 
Warszawa) podając: dane kontaktowe 
zgłaszającego, dane policjanta, którego 
chcielibyście państwo wyróżnić oraz 
uzasadnienie tego wyboru (można sko-
rzystać z załączonego formularza zgło-
szeniowego do druku). Kandydatury 
nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną 
uwzględnione w następnej edycji kon-
kursu.

Kandydatów do nagrody spośród 
osób zgłoszonych wyłoni kapituła zło-
żona z pracowników Pogotowia „Nie-
bieska Linia”, patrona konkursu i laure-
atów konkursu z lat poprzednich. 

Rozstrzygnięcie X edycji konkursu 
nastąpi z końcem czerwca 2017 roku.

Tradycyjnie laureaci otrzymują 
nagrody z rąk Komendanta Główne-
go Policji oraz organizatora konkursu 
w lipcu, podczas centralnych obcho-
dów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie na stro-
nie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

W Warszawie został otwarty 
pierwszy kiosk kultury (ul. Krakow-
skie Przedmieście 7, vis-a-vis bramy 
wejściowej do Kampusu Głównego 
UW). Można tu zaczerpnąć informa-
cji na temat wydarzeń kulturalnych 
w stolicy, a także zakupić bilety do 
ponad 35 instytucji kultury.

Kiosk jest wspólną inicjatywą war-
szawskich instytucji kultury, Biura Kul-
tury m.st. Warszawy oraz portalu www.
ewejsciowki.pl, będącego operatorem 
kiosku. Kiosk jest wzorowany zachod-
nimi „box-office’ami”, w których moż-
na kupować bilety na wydarzenia kul-

turalne. Jest to wyjątkowa inicjatywa 
na skalę europejską, bowiem rzadko się 
zdarza aby w jednym miejscu można 
było zakupić zarówno bilet do teatru, 
muzeum, czy na koncert do tak wielu 
różnych instytucji kultury. W kiosku 
mieszkańcy i turyści dowiedzą się rów-
nież co ciekawego można zobaczyć 
i obejrzeć w Warszawie. Kiosk jest 
otwarty w godzinach 10:00-20:00.

Więcej informacji można uzy-
skać na fanpage’u Kiosku Kultury 
na facebooku: https://www.facebook.
com/KioskKultury/ 

Jubileuszowa X edycja konkursu

Policjant, który mi pomógł

Pierwszy kiosk kultury

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



str. 326 maja 2017Nasza GAZETA Woli i Bemowa    Nr  9



str. 4 26 maja 2017 Nasza GAZETA Woli i Bemowa    Nr  9

Lato z gwiazdami na Bemowie
ROZMOWA Z MARKIEM LIPIŃSKIM, ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

W piątek naszą dzielnicą będą rzą-
dzić młodzi. Młodzieżowa Rada Bemo-
wa postanowiła tego dnia przejąć stery 
nad kulturą. W amfiteatrze odbędzie 
się organizowany przez nią festiwal 
młodych talentów, gdzie każdy będzie 
mógł zaprezentować swoje umiejętno-
ści w tańcu i śpiewie. W tym samym 
czasie w Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Rozłogi będzie trwała XVI 
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, 
a zawodom będą towarzyszyły warsz-
taty muzyczne i plastyczne. Wieczorem 
w amfiteatrze wystąpi Sidney Polak 
i Łukasz Zagrobelny – wielkie wyda-
rzenie artystyczne nie tylko dla mło-
dzieży.

Kolejna sobota cała będzie po-
święcona osobom niepełnosprawnym. 
Od rana w parku Górczewska będzie 
trwał piknik, a o godzinie 11.00 wy-
startuje rajd rowerowy, po zakończe-
niu którego będą koncerty i pokazy 
w amfiteatrze. A od 14.00 aż do wie-
czora tu pod ratuszem będziemy się 
wszyscy wspólnie bawić i integrować. 
Będzie tu wielkie miasteczko dmu-
chawców dla najmłodszych, koncerty 

Ani Wyszkoni i Rafała Brzozowskiego, 
a na koniec, już po godz. 22.00, Silent 
Disco – dyskoteka z zastosowaniem 
słuchawek, tak więc każdy będzie się 
mógł bawić przy świetnej muzyce, tyl-
ko dla niego słyszalnej – z pełnym za-
chowaniem ciszy nocnej 
dla innych. Ta nowinka 
przyszła do nas z Zacho-
du, w Warszawie odbę-
dzie się po raz pierwszy 
właśnie na Bemowie.

Kończymy następ-
nego dnia, w niedzielę, 
z uśmiechem, a więc ma-
ratonem kabaretowym. 
Wystąpi Kabaret Smile 
z Lublina, z dwugodzin-
nym spektaklem „To ci 
tłumaczę” i Kabaret Ka-
łamasz – najmłodszy ka-
baret w nie najmłodszym 
składzie, inspirowany se-
rialem Ranczo i słynną 
„ławeczką”.

• To bardzo bogaty, 
świetny program dzie-
więciu dni rozrywki 
i święta śmiechu i wra-

żeń. A w czerwcu dopiero rozpoczyna 
się lato i wakacje. Czy coś jeszcze 
zostanie na później?

– Mamy bogatą ofertę na całe wa-
kacje. Wykorzystamy do tego amfi-

teatr, gdzie każdy dzień będzie miał 
inny charakter, ale dzięki temu każdy 
znajdzie coś dla siebie. We wtorki będą 
filmy, polskie i inne, które sami miesz-
kańcy wybrali głosując na nie. W dniu 
1 sierpnia amfiteatr zamilknie, bo prze-
cież to dzień szczególny. Tego dnia 
zaprosimy mieszkańców do Multikina 
w Wola Parku, gdzie będzie zaprezen-
towany, trochę już zapomniany, a jakże 
ważny film „Kanał” Andrzeja Wajdy. 
W czwartki tradycyjnie będzie „Osiec-
ka na Bemowie” – cykl koncertów pio-
senek z jej tekstami, wykonywanych 
przez znakomitych artystów. W piąt-
kowe wieczory w amfiteatrze będą 
prezentowane przedstawienia teatralne 
z lekkim, wakacyjnym repertuarem. 
A w soboty będą znane już mieszkań-
com potańcówki pod ratuszem, które 
cieszą się ogromnym powodzeniem 
nie tylko naszych mieszkańców. Tym 
razem będą to potańcówki tematyczne, 
oczywiście z udziałem gwiazd.

Tegoroczna bemowska oferta kul-
turalna jest tak skonstruowana, aby 
każdy miesiąc był powiązany z jakąś 
gwiazdą. W styczniu z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy wystąpił 
zespół Sound’u’Grace, w lutym kon-
certował Michał Bajor, w marcu wy-
stąpił teatr Kamienica ze spektaklem 
„W obronie jaskiniowca”, w kwietniu 
koncertowała Alicja Majewska z Wło-
dzimierzem Korczem, a w najbliższym 

czasie, bo już 30 maja, będziemy go-
ścić Izabelę Trojanowską, która zaśpie-
wa w amfiteatrze swoje piosenki do-
brze znane publiczności, ale i te nowe, 
z ostatniej płyty.

• Chyba nie jest łatwo zaprosić ta-
kie znane nazwiska i zapewne wiąże 
się to z dużymi kosztami. Czy artyści 
chętnie występują na Bemowie?

– Budżet kultury nie zmienił się 
w stosunku do budżetów poprzednich 
zarządów naszej dzielnicy. Działamy 
w ramach tych samych środków. Ale 
jak się okazuje, za te same pieniądze 
można zrobić cztery razy więcej. Może 
artyści lubią Bemowo i nabrali do nas 
zaufania? Przecież stawki można nego-
cjować, nie zawsze muszą być one naj-
wyższe. W każdym razie nie spotyka-
my się z odmową. Poza tym szanujemy 
pieniądze naszych podatników, uwa-
żam, że nie stać nas na pośredników, 
na firmy zewnętrzne, które do organi-
zacji imprez zatrudniają inne dzielnice. 
My wszystko organizujemy własnymi 
siłami kilku pracowników zatrudnio-
nych w wydziale kultury ze wsparciem 
wydziału promocji. Za zaoszczędzone 
w ten sposób pieniądze możemy zor-
ganizować kolejną imprezę dla miesz-
kańców, szeroko dostępną i bezpłatną.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

„DEKADA”

W pierwszą sobotę czerwca w ramach 
zbliżających się Dni Bemowa, warszaw-
ski deweloper - firma Profbud organizuje 
wyjątkowe spotkanie – piknik rodzinno-
-historyczny „Dekada”. Wydarzenie bę-
dzie poświęcone historii Bemowa oraz 
jego zabytkowej i historycznej części 
– Boernerowa. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Burmistrz Dzielnicy 
Bemowo Michał Grodzki. 

Bemowo to jedna z dzielnic poło-
żona w zachodniej części Warszawy. 
Współczesna nazwa dzielnicy, odnoszą-
ca się do znajdującego się tam osiedla, 
została wprowadzona po II wojnie świa-
towej w miejsce jej pierwotnej nazwy 
„Boernerowo”. Mimo że, dziś Bemowo 
pełni funkcję „sypialni” Warszawy, warto 
pamiętać i opowiedzieć innym jego histo-
rię. - Tworząc koncepcję pikniku rodzin-
no-historycznego zależało nam nie tylko 
na zintegrowaniu lokalnej społeczności, 
ale również pokazaniu mieszkańcom, jak 
ciekawa jest historia Bemowa – miejsca, 
w którym mieszkają – wyjaśnia Boh-
dan Szułczyński Wiceprezes Profbud.  
Czerwcowy piknik z pewnością zainte-

resuje wszystkich tych, którzy chcą po-
znać historię Bemowa, ale również osoby, 
które są miłośnikami natury i spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. 

Piknik odbędzie się 3 czerwca na po-
lanie przy skrzyżowaniu ulic Radiowej 
i Kutrzeby. Wszystkich zainteresowanych 
poznaniem ciekawostek na temat Bemo-
wa, zapraszamy na spacer wraz z war-
szawskim przewodnikiem – Danielem 
Echaustem. W trakcie wydarzenia zapla-
nowane są również wykłady poświęco-
ne historii miejsca, które przeprowadzi 
Stowarzyszenie Park Kulturowy Trans-
atlantycka Radiotelegraficzna Centrala 
Nadawcza. 

Uczestnicy pikniku będą mogli obej-
rzeć wystawę historycznych fotografii, 
a dla miłośników zagadek została przygo-
towana gra „Misja Dekada”. Na wszyst-
kich przybyłych – niezależnie od wie-
ku, czeka moc piknikowo-historycznych 
atrakcji. 

Piknik rodzinno-historyczny odbę-
dzie się 3 czerwca 2017 roku  w godzi-
nach 11:00-18:00 na polanie przy ulicy 
Radiowej, róg Kutrzeby. Wstęp wolny. 

Na ostatniej sesji rady Bemowa 
wiceburmistrz Błażej Poboży poinfor-
mował o wynikach konsultacji spo-
łecznych dotyczących zmian w orga-
nizacji ruchu na osiedlu Boernerowo. 
Dla wnioskujących o nie od wielu lat 
m.in. mieszkańców rozjeżdżonej ulicy 
Ebro, którym z powodu dojeżdżających 
do Zespołu Szkół nr 46 aut spoza osie-
dla podobno trzęsą się domy, mamy złą 
wiadomość.

Mimo usilnych skarg na razie 
nie dużo wskórali. Organizacja ru-
chu na Boernerowie pozostać ma bez 
zmian, a ulica Ebro stanowiąca połą-
czenie z ul. Radiową nadal dwukie-
runkowa.

Jak przypomniano na zlecenie 
władz dzielnicy przygotowano kon-
cepcję usprawnienia i uspokojenia 
ruchu kołowego na osiedlu poprzez 
wprowadzenie ruchu jednokierunko-
wego. W oparciu o analizę otoczenia 
i natężenia ruchu zaproponowano trzy 
warianty. Pierwszy z nich całkowicie 
wyeliminować miałby problem ruchu 
osób spoza osiedla, czyniąc z ul. Ebro 
jednokierunkową i likwidując jej połą-
czenie z ul. Radiową. Drugi dodatkowo 
wprowadzałby ruch na całej ul. Thom-
mee’go, przy założeniu, że zostanie 
wybudowany podziemny łącznik po-
między Zespołem Szkół nr 46, a salą 
gimnastyczną. Trzeci zaś wariant okre-
ślił ul. Ebro jako jednokierunkową, peł-
niącą rolę drogi wyjazdowej z osiedla 
przy zachowaniu połączenia z ul. Ra-
diową.

Szerokiej akcji informacyjnej 
od 20 stycznia do 10 lutego br. towa-

rzyszyły konsultacje społeczne. W ich 
trakcie 31 stycznia br. w Zespole Szkół 
przy ul. Thommee’go, w sercu osiedla 
Boernerowo i w sąsiedztwie ul. Ebro, 
odbyło się spotkanie z mieszkańcami, 
na którym autor inż. Marcin Banach 
zaprezentował przygotowaną nową 
koncepcję organizacji ruchu. I choć 
zainteresowanie było duże, bo uczest-
niczyło w nim około 150 osób, które 
zgłosiły 23 uwagi, to większość była 
krytyczna.

W sumie podczas konsultacji spo-
łecznych zgłoszono ponad 100 opi-
nii, w tym m.in. 70 drogą elektro-
niczną, a 10 za pośrednictwem poczty. 
Po przeanalizowaniu wszystkie zosta-
ły zamieszczone w raporcie z kon-
sultacji społecznych opublikowanym 
w połowie kwietnia. Wynika z niego, 
że w większości mieszkańcy Boerne-
rowa postulowali, aby nie wprowadzać 
zaproponowanych nowych rozwiązań 
(które są absurdalne, utrudniałyby ży-
cie i sparaliżowały osiedle), ale po-
zostawić dwukierunkowy ruch na ich 
ulicach.

Władze dzielnicy wsłuchując się 
i szanując głos suwerena postanowi-
ły nie wprowadzać zmian. Przychyla-
jąc się do tej opinii bemowscy radni 
w trakcie dyskusji postulowali, aby 
zarząd skorzystał z uwag mieszkańców 
i w miarę możliwości nieco ułatwił im 
życie.

Boernerowo, będące pod pieczą 
konserwatora zabytków, wymagające 
szczególnej uwagi i troski, ma wiele 
potrzeb. Przypomniano, że stan dróg 
nie jest najlepszy. Nie utwardzone i nie-

przystosowane do dużego ruchu są uli-
ce: Telewizyjna, Sobczaka i Kunickie-
go. Natychmiastowej przebudowy wy-
maga zapylona, zabłocona i koszmarnie 
dziurawa nieasfaltowa, ale bita droga 
ul. Kleeberga. Odkorkowania i reor-
ganizacji wymaga rondo Adamieckie-
go, remontu ul. Kaliskiego, moderni-
zacji ul. Telefoniczna (która podobno 
jako jedyna może na to liczyć). Bra-
kuje chodników dla pieszych po obu 
stronach ul. Kunickiego od ul. Ebro 
do ul. Dostępnej oraz oświetlenia. Nie 
ma świateł umożliwiających bezpiecz-
ny wyjazd z ul. Thommee’go w ul. Ka-
liskiego.

Odnośnie ul. Ebro chwalono, 
że to najszersza, najładniejsza ulica 
na Boernerowie. Ma spowalniacze i sze-
rokie chodniki po obu stronach, czego 
brakuje innym osiedlowym uliczkom. 
Podkreślono zarazem, że problem nad-
miernego na niej hałasu spowodowa-
ny jest nieodpowiednią nawierzchnią 
do tego natężenia ruchu. Rozwiązaniem 
zmniejszającym go z pewnością byłaby 
wymiana kostki brukowej (betonowej 
z fazą) na zwykły bądź wyciszający 
asfalt. Przypominano, że dwukierun-
kowy ruch na ul. Ebro był od zawsze, 
czyli od 1933 roku, od powstania osie-
dla. Wprowadzenie jednokierunko-
wego ruchu kilka lat temu absolutnie 
się nie sprawdziło. Spowodowało taki 
chaos i paraliż na pozostałych ulicach, 
że zdesperowani mieszkańcy, którzy 
uprzednio licznie protestowali, po pół-
torarocznym bałaganie domagali się 
przywrócenia poprzedniego stanu.

Dlatego zarząd dzielnicy uznał, 
że lepiej pozostawić organizację ruchu 
na Boernerowie bez zmian, gdyż infra-
struktura osiedla nie jest przystosowana 
do absorpcji ruchu z ul. Ebro.

(PON)

Zapraszamy na Piknik 
Rodzinno-Historyczny „Dekada”

Na Bemowie

Wyciszyć Boernerowo

dokończenie ze str. 1

 Zamawianie ogłoszeń
tel./fax: 22 877 25 66, 22 877 25 67; e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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Na zachodnim krańcu Europy, 
w miejscu, gdzie Tag rozlewa się w sze-
rokie estuarium zwane Słomianym Mo-
rzem od złotego blasku odbijającego 
się w jego falach, leży Lizbona, uważa-
na nie bez racji za jedno z najpiękniej-
szych miast naszego kontynentu. 

Co przyciąga turystów do Lizbony? 
Począwszy od słynnej wieży Belem, 
strzegącej kiedyś wejścia do lizboń-
skiego portu, przez największe mu-
zeum powozów i karet na świecie, 
przejażdżkę charakterystycznym, żół-
tym tramwajem 28, aż po spacer w la-
biryncie wąskich i stromych uliczek 
w malowniczej dzielnicy Alfamy. Ale 
przyjeżdżających tu kuszą nie tylko 
zabytki – klimat Lizbony tworzy także 
tęskna muzyka fado i doskonałe por-
tugalskie wina. Niezwykle ciekawe 
są także okolice, pełne zamków, pała-
ców i urwistych klifów nad pobliskim 
Atlantykiem.

Najwspanialszy widok na to położo-
ne na siedmiu (jakże by inaczej) wzgó-
rzach miasto podziwiać można z pokła-
du płynącego po Tagu statku. Pomiędzy 
wzgórzem zwieńczonym zamkiem Św. 
Jerzego (Sao Jorge) na którego sto-
kach rozłożyła się malownicza dziel-
nica Alfama, a górnym miastem Barrio 
Alto rozciąga się handlowa dzielnica 
Baixa. Bardziej na lewo leży Alcan-

tara, dzielnica przemysłowo-portowa 
dochodząca do najdłuższego w Euro-
pie wiszącego mostu (2278 metrów) 
przerzuconego ponad Tagiem, dalej 
zabytkowa dzielnica Belem, za którą 
wznosi się porośnięty bujną zielenią 
masyw wzgórza Monsanto. 

Naturalny port osłonięty przed 
burzliwymi falami Atlantyku wykorzy-
stywali już żeglarze feniccy, którzy 
nadali mu nazwę Alis Ubbo, co ozna-
cza Miła Zatoka. Rzymianie wznieśli 
na sąsiednim swój castrum, przebudo-
wany przez kolejnych władców miasta 
- Wizygotów i Maurów. Portugalczycy 
po wyparciu Maurów rozbudowali za-
mek i wznieśli nowe mury miejskie 
z 77 wieżami i 38 bramami. Król Dinis 
I zbudował tu wspaniały gotycki pałac 
królewski, w którym Manuel I przyj-
mował Vasco da Gamę po jego tryum-
falnym powrocie z Indii. 

Epoka wielkich odkryć geograficz-
nych i zamorska ekspansja Portugal-
czyków spowodowała wielki rozwój 
miasta. Do portu w pobliskim Belem 
(dziś dzielnica Lizbony) wpływały 
karawele wypełnione egzotycznymi 
towarami, korzeniami i złotem. W po-
łowie XVIII stulecia mieszkało tu oko-
ło ćwierć miliona ludzi. Miasto było 
jedną z najwspanialszych metropolii 
Europy. 

1 listopada 1755 roku nic nie za-
powiadało zbliżającej się tragedii. Był 
to dzień Wszystkich Świętych i od rana 
kościoły zapełniały się ludźmi. Nagle 
rozpętało się piekło. Straszliwe trzęsie-
nie ziemi starło Lizbonę z powierzch-
ni ziemi. Domy waliły się jak domki 
z kart, a pod gruzami kościołów tłu-
my modlących się znalazły zbiorową 
mogiłę. Pożary ogarnęły całe miasto, 
a na dodatek wzburzone fale zalały 
niżej położone dzielnice pozbawiając 
życia kolejne tysiące ludzi. 

Straszliwy był bilans tej katastrofy. 
Zginęło co najmniej trzydzieści tysięcy 
ludzi, a kilka razy tyle zostało rannych. 
Zburzonych zostało 15 tysięcy domów, 
sto kościołów, 40 klasztorów, 300 pała-
ców, w tym wspaniały pałac królewski 

nad Tagiem. Dziś w tym miejscu jest 
Plac Handlowy (Praça Comercio). 

Ówczesny król Józef II podczas 
trzęsienia ziemi przebywał poza Lizbo-
ną i dzięki temu ocalał. Jego wszech-
władny minister markiz Pombal na py-
tanie załamanego nieszczęściem króla: 
co robić? odpowiedział: „Pogrzebać 
zmarłych, zadbać o żywych, zamknąć 
porty”, które to zdanie przeszło do hi-
storii jako symbol czynu. 

Markiz Pombal wykorzystał peł-
nomocnictwa króla i dokonał kom-
pleksowej odbudowy miasta według 
bardzo wówczas nowoczesnego planu 
urbanistycznego. Jeszcze dziś Baixa, 
najniżej położona dzielnica Lizbony, 
tu prawdopodobnie znajdowała się owa 
fenicka Miła Zatoka, pokryta siecią ulic 
krzyżujących się pod kątem prostym, 
wiernie odwzorowuje plan markiza. 
Partery starych, ale odrestaurowanych 
kamienic zajmują nieprzerwane ciągi 
sklepów, mających nieraz 200-letnią 
tradycję, pracowni jubilerskich, ka-
wiarni i restauracji, agencji podróży 
i banków. 

Sercem miasta jest Plac Rossio, 
ozdobiony fontanną i pomnikiem króla 
Piotra IV, noszący oficjalnie jego imię. 
To ulubione miejsce spotkań i demon-
stracji lizbończyków. Północną stronę 
placu zajmuje klasycystyczny budy-
nek Teatru Narodowego, nieco z boku 
wznosi się manuelińska fasada dworca 
kolejowego, którego perony znajdują 
się kilkadziesiąt metrów wyżej. Jest 

tu także stacja metra i pętla autobuso-
wa, stąd jest tu ciągle wielki ruch. 

Na stoki wzgórza, którego szczyt 
wieńczy zamek Św. Jerzego, z które-
go roztacza się wspaniała panorama 
miasta i okolicy, wspinają się wąskie 
uliczki dzielnicy Alfama, najbardziej 
malowniczej dzielnicy starej Lizbony. 
Dawniej była to dzielnica spelunek 
i rozpusty, dziś mieszkają tu rybacy, 
drobni kupcy, rzemieślnicy i robotnicy. 
Jej wąskie uliczki i niewielkie placyki 
układają się w skomplikowany labi-
rynt. Życie toczy się tu wprost na ulicy, 
są tu także nastawione na turystów re-
stauracje, lokale fado, barki, winiarnie 
i sklepy z pamiątkami. W 1195 roku 
urodził się tu Fernao Martins Bulhoes, 
znany jako święty Antoni Padewski, 
dziś na tym miejscu stoi kościół pod 
jego wezwaniem. Opodal znajduje się 
katedra patriarchalna, wyglądem przy-
pominająca raczej warowny zamek niż 
kościół.

Naprzeciwko Alfamy, na wysokim 
wzgórzu wznosi się Barrio Alto, której 
uliczki tętnią nocnym życiem. Moż-
na się tam dostać Elevadorem, wielką 
windą osobową skonstruowaną przez 
Eiffela, która wynosi przechodniów 
na poziom górnego miasta, lub malow-
niczym tramwajem, przystosowanym 
do wspinania się po stromych ulicz-
kach. Trzeba tu zobaczyć ruiny ko-
ścioła karmelitów (Igreja do Carmo) 
zniszczonego podczas trzęsienia ziemi. 
Zachowała się manuelińska fasada i go-
tyckie łuki konstrukcji. Na placu Largo 
do Chiado i rua Garret koncentruje się 
życie handlowe i kulturalne dzielnicy. 
Warto tu odwiedzić dwa sklepy: an-
tykwariat wyspecjalizowany w handlu 
azulejos, w którym można obejrzeć 
kolekcje tych osobliwych dzieł sztuki 
od współczesnych aż po XVII-wieczne, 
oraz Mister Cork - magazyn specjalizu-
jący się wyrobach z korka, narodowego 
produktu Portugalii. 

Najstarsze i najciekawsze budowle 
obejrzeć można w nadbrzeżnej dziel-
nicy Belem, która szczęśliwie ocalała 
z trzęsienia ziemi. Niegdyś był tu port 
Restelo, przez który przechodziły bo-
gactwa Brazylii, Afryki i Azji. Przy 
centralnym Praça do Imperio, otwar-
tym w stronę ujścia Tagu stoją gmachy 
klasztoru Hieronimitów – Mosterio dos 

Jeronimos, którego budowę rozpoczął 
król Manuel I, wzniesione w miesza-
ninie trzech stylów manuelińskiego, 
plateresko i renesansowego przez naj-
wybitniejszych portugalskich artystów. 
Wspaniały jest zwłaszcza kościół Santa 
Maria, gdzie znajduje się grobowiec 
Vasco da Gamy, który stąd wyruszył 
w swoją podróż do Indii oraz cenotaf 
najsłynniejszego portugalskiego poety 
Camoesa. Kościół jest też panteonem 
dynastii Avis, spoczywa tu 5 królów 
i siedem królowych. 

Obok znajduje się pałac królew-
ski z XVIII wieku, obecnie siedziba 
prezydenta republiki. W dawnym ma-
neżu urządzono Muzeum Karet z naj-
bogatszą kolekcją powozów konnych 
na świecie. W pobliżu są też Muzeum 
Morskie z ciekawymi eksponatami 
z historii odkryć i Muzeum Sztuki Lu-
dowej. 

Najsłynniejszym zabytkiem miasta 
jest Torre de Sao Vicente (1516-1521) 
zwana popularnie Wieżą Belem, zbudo-
wana przez Manuela I dla obrony przed 
piratami. Mimo niewielkich rozmiarów 
twierdza ta była trudna do zdobycia. 
W XIX stuleciu było tu m.in. więzie-
nie, do którego trafił w 1834 roku gen. 
Józef Bem, kiedy po nieudanej pró-
bie zorganizowania legionu polskiego 
w służbie portugalskiej, upomniał się 
o zwrot poniesionych wydatków. 

Na brzegu Tagu wznosi się także 
wielki pomnik odkryć geograficznych 
w kształcie karaweli, na dziobie której 
stoi książę Henryk Żeglarz z modelem 
statku w jednej i mapą świata w dru-
giej ręce. Za nim postacie odkrywców, 
konkwistadorów i duchownych, którzy 
przyczynili się do powstania portugal-
skiego imperium kolonialnego. Plac 
za pomnikiem wyłożony jest kamienną 
mozaiką przedstawiającą mapę odkryć 
portugalskich. 

Będąc w Lizbonie warto odwiedzić 
Sintrę, malowniczo położone górskie 
miasteczko ze starym pałacem królew-
skim oraz pobliski skalisty przylądek 
Cabo da Roca, rokokową rezydencję 
Queluz pod Lizboną i kompleks archi-
tektoniczny w Mafrze, będący wzo-
rowanym na hiszpańskim Eskurialu 
klasztoro-pałaco-kościołem. 

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Zaczyna się pora grillowania, 
warto więc w trakcie przygotowań 
wybrać dobry ruszt i dobre paliwo. 
Najważniejsza jednak jest technika, 
m.in. odpowiednia temperatura roz-
palania i czas wykorzystania żaru 
po wypaleniu węgli. No i receptury 
domowe.

 
Najlepiej byłoby, gdyby wielkość 

rusztu była zgodna z wielkością grona 
naszych stołowników, dobrze jest też 
dobrać rodzaj węgla drzewnego do cha-
rakteru grillowanego jedzenia.

Wszystko o technice przypieka-
nia wie Leszek Kosarzecki - należący 
do Stowarzyszenia „Polska Ekologia”, 
ekspert, juror konkursów, wielokrotny 
medalista wielu festiwali, członek Pol-
skiej Reprezentacji Narodowej i kon-
struktor grilli wyposażonych w panel 
wędzarniczy:

– Po pierwsze, unikajmy drewna so-
snowego. Po drugie, podczas rozruchu 
grilla w pierwszej fazie należy dokła-
dać dużo opału w celu rozgrzania urzą-

dzenia i wytworzenia żaru – najlepiej 
stosować drewno uzyskujące w trakcie 
spalania wysoką temperaturę, np. dąb, 
buk, jesion. W dalszej części najlepiej 
stosować drewno liściaste olchę, buk 
lub jakieś owocowe niezbędne do pra-
widłowej obróbki: mięs, ryb, warzyw.

Dla dbających o zdrowie koniecz-
nym elementem wyposażenia są tacki 
metalowe z głębokim rowkowaniem, 
co pozwala unikać bezpośredniego 
kontaktu mięsa z żarem powodują-
cym wytwarzanie szkodliwych związ-
ków. Rowki zaś pomagają gromadzić 
tłuszcz. Idealne rozwiązanie odprowa-
dzania tłuszczu i zbierania w specjal-
nym pojemniku zostało zastosowane 
w panelu wędzarniczym w modelach 
Wiking. 

A samodzielne wędzenie – stosowa-
ne przecież od wieków – czy może być 
inną formą przygotowania produktów? 
Czy lepszą?

– Dym jest wspaniałym uszlachet-
niaczem wędzonych produktów popra-
wiającym walory smakowe – mówi 

Leszek Kosarzecki. Otrzymywany 
podczas reakcji spalania drewna pod-
stawowego (olcha, buk), może być 
dodatkowo aromatyzowany suszonymi 
ziołami, drewnem owocowym, olejka-
mi eterycznymi, alkoholem.

Ilość dymu oraz rodzaj związków 
chemicznych są zależne od rodza-
ju drewna, stopnia wysuszenia oraz 
warunków podczas spalania. Podczas 
wędzenia eliminuje się niekorzystne re-
akcje w trakcie obróbki termicznej po-
traw – tłuszcz nie kapie – jak podczas 
przypiekania – bezpośrednio na żar, 
przez co nie wytwarzają się niepożąda-
ne rakotwórcze związki szkodliwe dla 
zdrowia. Konstruując wielofunkcyjne-
go grilla dążyłem do tego, aby w mo-
delu Wiking można było stosować pod 
przykryciem obróbkę termiczną w ni-
skich temperaturach. A w zależności 
od wyboru technologii mieć pod ręką 
także klasyczny grill.

Można tez jednocześnie korzystać 
z obu urządzeń i przygotować potra-
wy od razu do jedzenia, a równole-

gle uwędzić mięso czy ryby na czas 
późniejszy. Zapewnie będzie to trochę 
wyższa klasa kulinarna, ale dająca wie-
le zadowolenia.

– Z tanich ogólnodostępnych su-
rowców, dobrze obrobionych mięs, 
świeżych ryb można zrobić trwałe 
produkty, doskonałe jakościowo, o nie-
powtarzalnym smaku, które w sklepie 
trzeba by było zapłacić bardzo drogo 
– dodaje Leszek Kosarzecki.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prze-
twórców i Producentów Produktów 
Ekologicznych „Polska Ekologia” 
skupia osoby i firmy zajmujące się 
produkcją żywności z surowców eko-
logicznych certyfikowanych(!) Ideą 
naczelną Stowarzyszenia jest reprezen-
towanie całej branży żywności ekolo-
gicznej, przy aktywnej pracy na rzecz 
rozwoju rynku EKO. Przez ponad 10 lat 
funkcjonowania Stowarzyszenie zorga-
nizowało wiele akcji promujących naj-
bardziej wartościową polską żywność 
w kraju i za granicą. Od 2015 roku re-
alizuje 3-letnią kampanię promocji pol-
skiej żywności ekologicznej w USA, 
Japonii i Singapurze.

Polacy coraz bardziej cenią zdrową 
żywność: naturalną, świeżą, z pew-
nego źródła, z certyfikatem i dobrej 
marki. Na certyfikowaną żywność 
zwraca uwagę już 34 proc. Polaków. 
To w dużej części zasługa Stowarzy-
szenia „Polska Ekologia”.
Prezesem tej organizacji jest Paweł 
Krajmas, doświadczony i dyplomo-
wany arcymistrz masarstwa, autorytet 
w zakresie produkcji żywności ekolo-
gicznej, nagradzany i znany na Pod-
karpaciu społecznik. 
Ekologiczne metody produkcji żyw-
ności przyczyniają się do ochrony 
zdrowia społeczeństwa, pozwalają za-
chować bioróżnorodność środowiska, 
zgodnie z hasłem: Euroliść symbolem 
najwyższej jakości produktu.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Klimatyczna Lizbona

Grillowanie czas zacząć
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Nowy sezon rozpoczął się 29 kwiet-
nia, a potrwa do 10 września. Brzegi 
Wisły połączyły cztery bezpłatne prze-
prawy promowe: prom „Wilga” na tra-
sie Podzamcze Fontanny – ZOO na po-
kład zabiera 40 pasażerów wraz z ro-
werami, prom „Pliszka” na trasie most 
Poniatowskiego (przystanek tuż przy 
moście) – Stadion Narodowy na pokład 
zabiera 12 osób wraz z rowerami, prom 
„Słonka” na trasie Cypel Czerniakow-
ski – Saska Kępa na pokład zabiera 12 
osób wraz z rowerami, prom „Turkaw-

ka” na trasie Nowodwory – Łomianki 
na pokład zabiera 12 osób wraz z rowe-
rami. Ruszył również tramwaj wodny 
„Wars”, który  wypływa z przystanku 
przy moście Poniatowskiego i zabiera 
na pokład 150 pasażerów. Tu też przy-
bija do brzegu po rejsie. Od 29 kwietnia 
do 30 czerwca tramwaj wodny bę-
dzie kursował tylko w weekendy i dni 
świąteczne (dodatkowo 2 i 16 czerwca 
i 14 sierpnia – według rozkładu świą-
tecznego), a od 1 lipca do 31 sierpnia 
także w piątki.

Zmieniła się godzina rozpoczę-
cia pokazu w Multimedialnym Par-
ku Fontann. Od 19 maja do poło-
wy sierpnia, laserowo-wodne show 
„Powrót Bazyliszka” startuje o godz. 
21.30.

Przesunięcie startu o pół godzi-
ny podyktowane jest coraz dłuższym 
dniem, a widowisko wymaga zapad-
nięcia ciemności. Spektakle na Pod-

zamczu wyświetlane są w każdy piątek 
i sobotę.

Tegoroczna opowieść osnuta jest 
wokół legendy o Bazyliszku – war-
szawskim potworze mieszkającym 
na Starym Mieście, który spojrzeniem 
wszystko co żywe zamienia w kamień. 
Do walki z nim staje król Zygmunt 
oraz siatkarka ze współczesnego neonu 
z pl. Konstytucji.

Kilkaset ogrodów i ogródków, 
pół tysiąca doniczkowych kwiatów 
do adoptowania, 30 tysięcy papiero-
wych toreb, które zastąpią nieekolo-
giczne foliowe reklamówki, warszta-
ty z Martą Gessler i Elizą Mórawską 
– to tylko kilka punktów programu 
„Warszawa w kwiatach i zieleni”. 

Konkurs, zapoczątkowany jeszcze 
przez Stefana Starzyńskiego, wyrasta 
na największą w Polsce akcję związaną 
z naturą, ogrodnictwem i ekologią. 

W dobie, gdy natura wraca do łask, 
a ekologia wkracza w każdy aspekt na-
szej codzienności, Warszawa pokazuje, 
że każdy z nas może przyczynić się 
do przekształcenia miasta w żywy, zie-
lony ekosystem. „Warszawa w kwia-
tach i zieleni” to konkurs, do którego 
można zgłosić swój ogród, ogródek, 
balkon a nawet ukwiecone okno. 
To także cykl wydarzeń, które poka-
żą warszawiakom, że zielone i zdrowe 
miasto może dać wiele szczęścia. Zgod-
nie z zamysłem Stefana Starzyńskiego 
cała Warszawa zaangażowana zostanie 
w świętowanie wiosny i natury. 

W mieście będzie działać sześć 
ogólnodostępnych centrów porad. Od-
będą się w nich spotkania. Ich  uczest-
nicy nauczą się m.in. jak rozpocząć 
swoją przygodę z ogrodnictwem, po-
znają sekrety zielarstwa, przespacerują 
się szlakiem najładniejszych ogrodów. 
Innowacją w skali całego kraju będą 

bezpłatne usługi wirtualnego lekarza 
roślin, który pomoże wyleczyć chore 
rośliny doniczkowe, a także udzieli 
wszelkich porad dotyczących ogrod-
nictwa. Podczas „Warszawy w kwia-
tach i zieleni” ulice stolicy zakwitną, 
na przystankach autobusowych, w ka-
wiarniach i klubach pojawią się kwiaty 
w doniczkach - będzie je można za-
brać do domu. Przygotowane zostały 
również ekologiczne papierowe toreb-
ki - zastąpią one foliowe reklamówki. 
Znajdziemy je m.in. w lokalnych wa-
rzywniakach i na targach. 

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 oso-
biście wręcza prezydent Warszawy. 
Nagrody rozda także Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy. W sześciu kate-
goriach oceniane będą: balkony, log-
gie, okna, ogródki przydomowe, bu-
dynki i tereny ogólnodostępne, osiedla 
i inne formy zieleni miejskiej. Dodat-
kowo przyznany zostanie tytuł „Mister 
Kwiatów” za całościowe ukwiecenie 
budynku.

Zgłoszenia można przesyłać 
do 30 czerwca 2017 r.

Sezon rejsów po Wiśle

Bazyliszek straszy później

Warszawa w kwiatach

Zapraszamy na stronę: ww w.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 maju:
•  27 maja (sobota) w godz. 16.00 – 

19.00- ul. Młynarska 35A -Rozśpie-
wana sobota – Międzypokoleniowe 
spotkanie ze wspólnym śpiewem i po-
ezją. Wstęp wolny

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

•  29 maja (poniedziałek) godz. 16.30 
– ul. Gibalskiego 10 – Ceramiczny 
Dzień Sąsiada – Zabawy z gliną dla 
dzieci, młodzieży, seniorów i całych 
rodzin. Ekspozycja prac powsta-
łych we wcześniejszych warsztatach 
w WCK. Wstęp wolny

•  29 maja (poniedziałek) w godz. 
17.30-19.45 ul. Gibalskiego 10 – Ro-
dzicem być – sobą być. Warsztaty dla 
rodziców prowadzone przez fundację 
RORD. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola

m.st.Warszawy
www.bpwola.waw.pl

w maju:
•  29 maja (poniedziałek) godz. 9.30 

(Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
ul. Chłodna 11) – Biblioteczne Poczy-
tajki w poniedziałki” – głośne czyta-
nie bajek powiązane z zajęciami pla-
stycznymi dla dzieci w wieku 3-7 lat.

•  31 maja (środa) godz. 17.30 (Biblio-
teka dla Dzieci i Młodzieży al. So-
lidarności 90) – „Psotne Szopięta” 
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci 
w wieku 6-12 lat

•  31 maja (środa) godz. 17.00 (Biblio-
teka dla Dzieci i Młodzieży ul. Żyt-
nia 64 – „Na Dzień Dziecka…” 
warsztaty plastyczne z cyklu „Mały 
Van Gogh” dla dzieci w wieku 6-12 
lat

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG   
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 
WYWÓZ I UTYLIZACJA 
zbędnych przedmiotów, mebli 
z mieszkań i piwnic. Tel. 607 663 330

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

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

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

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

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

Ogłoszenia 
drobne

Horoskop
od 28 maja do 10 czerwca 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Nie lekceważ stanu swo-
jego zdrowia. Nie można 
w nieskończoność praco-

wać ponad siły i wciąż gdzieś gonić. 
Organizm ma swoje prawa. Poszukaj 
spokoju i odpoczynku. Nic ważnego 
nie umknie Ci sprzed nosa, bo los 
i tak odłoży w czasie realizację Twoich 
ambitnych planów. Jeżeli skutecznie 
się zrelaksujesz, zdrowie nie spłata Ci 
figla.

RYBY (19 II – 20 III)
Najwyższy czas zabrać 
się za siebie. Korzystając 
z wiosennej aury, zażywaj 

więcej ruchu – chodź na spacery, jeź-
dzij na rowerze, zapisz się na zajęcia 
fitness. Początek czerwca będzie sprzy-
jał nie tylko aktywności fizycznej – od-
czujesz przypływ energii i nie będzie 
dla Ciebie spraw trudnych. Korzystaj 
z okazji i ruszaj do przodu. 

BARAN (21 III – 19 IV)
Pracoholik powinien za-
wsze pamiętać o zrów-
noważeniu pracy życiem 

osobistym i aktywnością fizyczną. Ale 
Ty w najbliższych dniach powinieneś 
skupić się na swojej karierze zawodo-
wej. Dobrze przemyśl bliską i odległą 
przyszłość w tej materii. Postaw na to, 
w co wierzysz, nawet jeśli oznaczałoby 
to poważne zmiany w Twoim życiu.  

BYK (20 IV – 20 V)
Pełen zamieszania maj zbli-
ża się do końca i los szykuje 
Ci tylko dobre niespodzian-

ki. Będziesz pełen energii i życzliwo-
ści dla świata. Który odpowie Ci tym 
samym. Jak zwykle sprawy ułożą się 
same – pojawi się okazja i będziesz 
mógł z niej skorzystać.  Może pomy-
ślisz o rozwijaniu swoich zdolności? 
Wybierz jakieś zajęcia i zapisz się. 

BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)
Wraz z zadomowieniem się 
wiosny Twoje samopoczucie 
się poprawiło. Teraz na plan 

pierwszy wysuną się sprawy prywatne. 
Może los przyniesie Ci nawet poważ-
ne uczucie z perspektywą na dłuższy 
związek. Na początku czerwca zajmij 
się również sprawami zawodowymi 
– gwiazdy będą sprzyjać sukcesom. 
Zdrowie w porządku. 

RAK (22 VI – 22 VII)
Dobry nastrój i samopoczu-
cie, poprawa stanu zdrowia, 
szansa na uznanie w pracy 

– może nawet awans, korzystne rozwią-
zanie trudnych spraw, które martwiły 
Cię od dawna – przed Tobą pomyślne 
dni. Skoro świat nie przysparza Ci pro-
blemów, możesz korzystać z życia. Nie 
rezygnuj jednak z wciąż odkładanych 
porządków. 

LEW (23 VII – 22 VIII)
Koniec maja wynagrodzi Ci 
ostatnie nienajlepsze dni. 
Wszystko to, co Cię ostatnio 

dręczyło, stawiało opór i było proble-
mem znajdzie swoje rozwiązanie. Poczu-
jesz ulgę psychiczną i poprawi się Twoje 
samopoczucie fizyczne. W czerwcu bę-
dziesz miał mniej cierpliwości i zaczniesz 
z pasją zmieniać otoczenie i bliskich, co 
przyniesie konflikty i napięcia.
   
PANNA (23 VIII – 22 IX)

Czas na podjęcie nowego wy-
zwania, zwłaszcza jeśli doty-
czy nowej współpracy, zawar-

cia umowy, podjęcia nowej działalności. 
Początek czerwca też wygląda nieźle. 
Nabierzesz odwagi do nowych wyzwań, 
a los będzie temu sprzyjał. Twoje wcze-
śniejsze wysiłki nie pójdą na marne – 
czeka Cię sukces i uznanie. Także finan-
sowe. Zdrowie lepsze niż ostatnio. 

WAGA (23 IX – 22 IX)
Wiosna przyniosła Ci po-
prawę samopoczucia, siłę 
i chęć życia, a także roz-

budziła Twoje uczucia. To dobry czas, 
żeby przyjrzeć się swojemu życiu. 
Zobacz, co odeszło już w przeszłość 
i trzeba zmienić. Zrób porządki. Po-
czątek czerwca spędzisz za to w pracy. 
Z zapałem zajmiesz się zaległościami 
i rozwiążesz męczące problemy.
  
SKORPION (23 X – 21 XI)

Kapryśne gwiazdy nie do 
końca Ci sprzyjają. Zacho-
waj ostrożność – możesz 

mieć skłonność do podejmowania ry-
zyka i nieprzemyślanych decyzji. Z po-
mocą może Ci przyjść intuicja – nie 
lekceważ jej głosu. Potrzebujesz więcej 
odpoczynku i relaksu. Przyda Ci się 
trochę zapasu sił, bo początek czerwca 
może być pracowity i pełen wyzwań. 

STRZELEC (22 XI – 21 XIII)
To dobry okres na sukces 
zawodowy. Zostaniesz do-
ceniony w pracy, możesz też 

zarobić większe pieniądze. Będziesz 
w dobrej formie – znajdziesz w sobie 
energię i chęć do działania. Nie zapo-
mnij jednak o bliskich. W związkach 
możliwy jest poważny kryzys, który 
może nawet zakończyć się rozstaniem. 
Początek czerwca – spokojniejszy.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Będzie poprawiać się Two-
je samopoczucie. Zechcesz 
ruszyć śmiało na podbój 

świata i masz szansę na sukces. 
Możliwe, że przejdziesz przemianę 
duchową, która ułatwi Ci twórcze 
wyrażanie siebie i realizację pla-
nów. Czerwiec będzie równie uda-
ny. Czeka Cię spełnienie nie tylko 
zawodowe, ale również uczuciowe. 
Doskonałe zdrowie. 

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

Poziomo: 1) chuderlak, chudzina; 7) szafran; 8) przyprawa do szarlotki; 
9) sojusz; 10) tonie, w których się tonie; 12) pustka; 14) zakończenie dowci-
pu; 16) żałobny utwór liryczny; 19) – np. pomarańcza lub grejpfrut; 21) od-
rosty; 22) dyspensa; 23) uratowani.

Pionowo: 1) bibelot; 2) przybrzeżna wyspa na Bałtyku; 3) minerał, jed-
na z najbogatszych rud żelaza 4) wpuszczają światło do domu; 5) kurier; 
6) mdłości; 11) męcząca rozwlekłość; 13) maszyna przędzalnicza; 15) raptus, 
narwaniec; 17) dawny instrument smyczkowy; 18) małpiatka, mieszkanka 
Madagaskaru; 20) język z grupy Bantu.
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