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Wakacje dobiegają końca, a wraz 
z nimi kończy działalność park edu-
kacyjno-rozrywkowy, który przez 
całe lato funkcjonował przy wolskim 
urzędzie. Letnia strefa zabawy, rekre-
acji i relaksu dziennie obsługiwała 
około 700 osób. Impreza pożegnalna 
parku zaplanowana jest na niedzielę 
27 sierpnia. 

Letni park edukacyjno-rozrywkowy 
znajdujący się na placu przy urzędzie 
Woli zainaugurował swoją działalność 
7 lipca. Przez prawie 2 miesiące swojej 
działalności cieszył się ogromnym za-
interesowaniem dzieci i młodzieży spę-
dzającej wakacje w Warszawie, a także 
ich rodziców i opiekunów. – Nasz park 
okazał się ogromnym sukcesem i był 
bardzo ciekawą propozycją aktywne-

go spędzenia wolnego czasu na Woli 
– cieszy się Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Wola. – Z naszych obliczeń 
wynika, że każdego tygodnia bawiło się 
w nim ponad 4 tys. dzieci i młodzieży 
z całej Warszawy, nie tylko z naszej 
dzielnicy – dodaje. 

Przez całe wakacje na młodych 
warszawiaków czekały 4 strefy te-
matyczne (rekreacyjna, edukacyjna, 
sportowa i scena), w których każdy 
mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. 
W strefie rekreacyjnej na najmłodszych 
czekał mini park rozrywki oraz zaba-
wy i animacje. W strefie edukacyjnej 
odbywały się ciekawe warsztaty, za-
jęcia czy spotkania, związane z nauką 
czy np. ginącymi zawodami. W strefie 
sportowej funkcjonował sportowy plac 
zabaw na młodzieży i dzieci, natomiast 

scena była zarezerwowana na boga-
ty program artystyczno-edukacyjny. 
Tu odbywały się występy teatrzyków, 
koncerty, spotkania z ludźmi sportu, 
którzy opowiadali o swoich dyscypli-
nach czy animacje dla dzieci oraz ich 
rodziców. W parku funkcjonowała też 
strefa dla dorosłych, gdzie opiekuno-
wie dzieci mogli w spokoju poczytać 
książkę czy odpocząć na leżaku. 

Teraz nadszedł czas na efektowne 
podsumowanie działalności. – Zapra-
szamy już w niedzielę, 27 sierpnia. 
Będzie to okazja do podsumowania 
działalności naszego parku – zachęca 
Krzysztof Strzałkowski. – Tego dnia 
na dzieci, młodzież i rodziców będzie 
czekał ciekawy i szerszy program ar-
tystyczno-animacyjny – dodaje bur-
mistrz.

Pożegnanie parku edukacyjno-rozrywkowego

b    Pożegnanie lata   b    Jak zachować się w czasie burzy   b    Grecja – kraj bogów i ludzi   b     



• Jak co roku w placówkach 
oświatowych Bemowa zorganizowa-
no „Lato w Mieście” dla dzieci, które 
nigdzie nie wyjechały na wakacje. 
Z jakich atrakcji w tym roku mogły 
korzystać bemowskie dzieci?

– Od 26 czerwca do 14 lipca akcja 
była prowadzona w Szkole Podstawowej 
Nr 316 przy ul. Szobera 1/3 i w Szkole Pod-
stawowej Nr 357 przy ul. Zachodzącego 
Słońca 25. Od 17 lipca do 4 sierpnia kon-
tynuowano akcję w Szkole Podstawowej 
Nr 82 przy ul. Górczewskiej 201 i w Szko-
le Podstawowej Nr 321 przy ul. Szadkow-
skiego 3. W ostatnim terminie akcji, tj. od  
7 do 31 sierpnia, dyżur pełniły Szkoła 
Podstawowa Nr 301 przy ul. Brygadzi-
stów 18 i Szkoła Podstawowa Nr 341 
przy ul. Oławskiej 3. Ogółem w akcji 
„Lato w Mieście 2017” uczestniczyło 
około 1800 dzieci. Uczestnicy korzy-
stali z wielu atrakcji. W placówkach 
dzieci miały warsztaty z pszczelarzem, 
gry planszowe, gry logiczne, warsztaty 
z robotyki, zajęcia sportowe i taneczne. 
Dzieci uczestniczyły również w atrak-
cjach poza placówkami. Były wyjścia 
do Centrum Nauki Kopernik, do ZOO, 
do Łazienek Królewskich oraz do kina. 
Grupy miały zajęcia na basenie, w Eldo-
rado oraz w Centrum Edukacji i Zabaw 
Klockownia. 

Dużą atrakcją była impreza „Tre-
ning z Mistrzem”, która odbyła się 
w dniu 14 sierpnia na Stadionie Naro-

dowym. Pod czujnym okiem mistrzów 
lekkiej atletyki: Anity Włodarczyk, 
Piotra Małachowskiego i Konrada 
Bukowieckiego uczestnicy próbowali 
swoich sił w rzucie młotem, rzucie 
dyskiem i pchnięciu kulą. 

Prawie 300 dzieci mogło poczuć 
się jak uczestnicy Memoriału Kamili 
Skolimowskiej, który odbył się na-
stępnego dnia również na Stadionie 
Narodowym. Na zakończenie każdy 
otrzymał certyfikat uczestnictwa i pa-
miątkowy medal.

• Było jeszcze znacznie więcej 
atrakcji i zajęć sportowych, zwłasz-
cza związanych z koszykówką. Pro-
szę opowiedzieć o tym coś więcej. 

– Od 30 lipca do 8 sierpnia 
2017 r. prowadzono zajęcia w ramach 
akcji ,,Lato w mieście 2017 z koszy-
kówką’’. Zajęcia miały na celu promo-
wanie gry w koszykówkę i odbywały 
się w dwóch grupach wiekowych 10 
-13 lat i 14-16 lat.

Uczestnicy mieli zapewnione dwa 
treningi dziennie pod czujnym okiem 
trenerów Legii Warszawa sekcja koszy-

kówki. Podczas akcji dzieci  spotykały 
się z dietetykiem, fizjoterapeutą oraz 
trenerem personalnym. Bezpośredni 
kontakt z trenerami i zawodnikami naj-
lepszego warszawskiego klubu koszy-
karskiego, jakim jest Legia Warszawa 
Koszykarska, dało dodatkowe doznania 
i motywację do uczestnictwa w zaję-
ciach koszykarskich.

29 lipca na placu przy fontannie przed 
CH Wola Park rozegrany został turniej 
koszykówki ulicznej 3x3 zorganizowa-
ny wspólnie przez Wola Park i dzielnicę 
Bemowo. Imprezę poprowadził Wujek 
Samo Zło, a o oprawę muzyczną zadbał 
amerykański DJ DaVinci Jones.

Gośćmi specjalnymi turnieju, 
w którym ja również uczestniczyłem, 

byli rozgrywający Anwilu Włocławek 
Kamil Łączyński oraz środkowy Legii 
Warszawa Mateusz Jarmakowicz.

Dodatkowymi atrakcjami były ko-
szykarskie zajęcia dla najmłodszych 
prowadzone przez trenerkę Legia Basket 
Schools, pokaz freestyle w wykonaniu 
grupy Flow Fever oraz pokaz wsadów 
w wykonaniu Piotra Grabowskiego. 
W zawodach wzięły udział 32 zespoły 

podzielone na trzy kategorie: JUNIOR, 
WOMEN OPEN i MEN OPEN.

• Lato jeszcze się nie skończyło, 
chociaż dzieci i młodzież już za parę 
dni wracają do szkół. W jakich im-
prezach jeszcze mogą wziąć udział?

– 24 września 2017 r. w Parku Gór-
czewska w ramach „11 Biegu po Nowe 
Życie” odbędzie się marsz pod nazwą 
„Bemowo kocha Nordic Walking”. Jest 
to projekt społeczny promujący działa-
nia prozdrowotne i edukacyjne w zakre-
sie transplantacji narządów oraz aktywi-
zujący społeczeństwo do świadomego 
oddawania narządów do przeszczepów 
i przeszczepu rodzinnego. Uczestnicy 
marszu będą mogli spotkać się na tra-
sie ze znanymi osobami: aktorami, mu-
zykami, artystami sceny kabaretowej, 
sportowcami i dziennikarzami, którzy 
wystartują w sztafetach nordic walking 
w parach wraz ze sportowcami po trans-
plantacji. Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców, także dorosłych, do czynnego 
włączenia się w akcję. Pierwszych 500 
uczestników biegu otrzyma kije do nor-
dic walking za darmo.

Dodam, że na Bemowie od wielu lat 
prowadzone są bezpłatne zajęcia nordic 
walking dla mieszkańców pod okiem 
doświadczonego trenera, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Stąd też po-
mysł, aby bemowianie dołączyli do Bie-
gu po Nowe Życie.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Prace nad rewitalizacją wolskich 
skwerów, parków, placów czy kamie-
nic prowadzone są regularnie od kil-
ku lat. – Długofalowe działania rewi-
talizacyjne skierowane są na rozwój 
i podniesienie atrakcyjności przestrzeni 
publicznej na Woli – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. – Chce-
my to osiągnąć poprzez jej uporząd-
kowanie i przygotowanie do pełnienia 
funkcji mieszkalnych, usługowych i re-
kreacyjnych - dodaje.

W te długofalowe działania wpisu-
je się rewitalizacja wolskich kamienic. 
- Wola otrzymała właśnie dodatkowe 
2 mln zł na rewitalizację dwóch ka-
mienic przy ul. Grzybowskiej 47 i 47a 
– mówi burmistrz Strzałkowski. Środki 
te zostaną wydane w latach 2017-2018. 
W obu kamienicach zostanie wyremon-
towana elewacja oraz klatki schodowe. 
Rewitalizacja pozytywnie wpłynie nie 
tylko na strukturę techniczną, ale zwięk-
szy również walory estetyczne budynku 
i poprawi wygląd przestrzeni miejskiej.

Wola wytypowała do rewitalizacja 
kolejnych osiem kamienic. Na ten cel 
potrzeba 57 mln zł. Rada Woli po-
zytywnie zaopiniowała już propozycje 
stosownych zmian budżetowych. 

Największą kwotę pochłonie re-
witalizacja kamienicy znajdującej się 
przy al. Solidarności 145. Na ten cel 

potrzeba 21 mln zł. Zakres prac obej-
mie w całości elementy konstrukcyjne 
budynku wraz z wykonaniem przyłączy 
i nowych instalacji wewnętrznych. Wy-
konanie przebudowy wraz z nadbudo-
wą pozwoli na dalszą eksploatację bu-
dynku objętego ochroną konserwatora 
zabytków, pozyskanie nowych lokali 
użytkowych i mieszkalnych. Z kolei 
rekonstrukcja elewacji przywróci daw-
ne walory architektoniczne kamienicy. 
Kolejny adres wytypowany do rewi-
talizacji to ul. Żelazna 64. Inwestycja 
pochłonie 3 mln zł. Zakres prac obej-
mie termomodernizację, modernizację 
elementów konstrukcyjnych budynku 
oraz piwnicy i klatek schodowych. 
Kwota 2,5 mln zł jest potrzebna na re-
witalizację kamienicy przy ul. Złotej 
73a. Tu planowana jest modernizacja 
elewacji budynku, klatek schodowych, 
ale także instalacji wodno-kanalizacyj-
nej i elektrycznej, wraz z przyłączami. 

Do procesu rewitalizacji wytypo-
wane zostały również kamienice: przy 
ul. Krochmalnej 30 – 1,5 mln zł,  przy 
ul. Hrubieszowskiej 9 – 9 mln zł, przy 
ul. Żelaznej 66 – 10 mln zł,  przy 
ul. Gibalskiego 12 – 9 mln zł oraz przy 
ul. Krochmalnej 46 – 2 mln zł.

Zmiany w budżecie czekają teraz 
na pozytywną decyzję Rady m.st. War-
szawy.

Na lipcowej sesji rada Woli pozy-
tywnie zaopiniowała projekt uchwały 
Rady Warszawy w sprawie nadania 
terenowi zlokalizowanemu pomiędzy 
ul. Leszno, Młynarską i al. Solidarności 
nazwy Skwer Gwary Warszawskiej.

Jak podkreślono, jest to realizacja 
wniosku grupy mieszkańców stolicy, 
popartego przez 540 osób. Był konsul-
towany, prezentowany na specjalnych 
warsztatach i zyskał pozytywną opinię 
także zespołu nazewnictwa miejskiego 
i komisji ds. nazewnictwa miejskiego 
Rady Warszawy.

Wniosek o nadanie nazwy Skwer 
Gwary Warszawskiej motywowano 
tym, że wiąże się z pragnieniem upa-
miętnienia dawnej historii i przywróce-
nia świetności zapomnianego miejsca. 
Robotnicza przedwojenna Wola głośno  
rozbrzmiewała językiem gwary war-
szawskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo  
targowiska na placu Kercelego, uzna-
nego za gwarową akademię stolicy, 
wielokulturowość i wielowyznanio-
wość to elementy, które wplatały w nią   
niezapomniane słowa i zwroty używa-
ne do dziś. Tu urodził się i wychował 
Stefan Wiechecki „Wiech”, pierwszy 
literat - miłośnik gwary warszawskiej, 
twórca, właściciel i dyrektor Teatru 
Popularnego u zbiegu ulic Wolskiej 
i Młynarskiej.

Dawnych mieszkańców syreniego 
grodu dzieliło wiele spraw. Były to róż-
nice wyznaniowe, polityczne i mate-
rialne. Łączyła jednak miłość do miasta 
i jego języka. Potoczna mowa zwana 
od lat gwarą warszawską była  nie-
powtarzalnym wielobarwnym, wielo-

kulturowym zjawiskiem. Warszawska  
Wola kapitalnie współtworzyła ten ję-
zykowy fenomen.

Tuż przed podjęciem uchwały po-
informowano, że były też inne propo-
zycje  nadania nazwy temu skwerowi, 
np. Wenecja od dawniej mieszczącej 
się tutaj  popularnej baro-kawiarni, 
bądź kina W-Z.  

Z kolei wolski klub radnych PO 
chciał na tym skwerze uczcić pamięć 
zmarłego  w styczniu br. bohatera 
powstania warszawskiego żołnierza 
AK batalionu  „Parasol” gen. Janusza 
Brochowicza-Lewińskiego ps. Gryf. 
W sierpniu 1944 roku w tym bowiem 
rejonie miało miejsce szereg akcji bojo-
wych. Pod dowództwem Gryfa tamtej-
szego pałacyku Michla (Michlera) bro-
nili chłopcy od „Parasola”, co utrwalił 
w pieśni podchorąży z tego batalionu, 
powstańczy poeta Józef Szczepański. 
Starania te poparły władze dzielnicy. 
W rezultacie doszło do porozumienia 
i kompromisu.

Jak ustalono teren skweru przy 
dawnym wolskim PDT ma być po-
dzielony na dwie części. Jedna z nich 
w głębi nosić ma nazwę Skwer Gwa-
ry Warszawskiej i  wiele ciekawych 
rzeczy ponoć będzie się tu za sprawą 
społeczników działo. Tę drugą u zbie-
gu ulic Młynarskiej, Wolskiej i al. Soli-
darności zatrzymano dla „Gryfa”. Aby 
go nazwać jego nazwiskiem należałoby 
odczekać 5 lat. Od tej reguły może 
jednak odstąpić prezydent Warszawy 
i o to będą zabiegać wolscy radni.

(PON)
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Bemowskie Lato w Mieście
ROZMOWA Z GRZEGORZEM KUCĄ
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

Na Woli

Rewitalizacja kamienic

Skwer o dwu nazwach

Wola otrzymała dodatkowe 2 mln zł na rewitalizację kamienic przy 
ul. Grzybowskiej 47 i 47a. Do rewitalizacji wytypowanych jest osiem 
kolejnych budynków. Na ten cel potrzeba 57 mln zł. Rada Woli pozy-
tywnie zaopiniowała już stosowne zmiany budżetowe. Ostateczne 
decyzje w tej sprawie podejmie Rada m.st. Warszawy.
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Burmistrz Krzysztof Strzałkowski wraz z Radą i Zarządem 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapraszają na:

2017

 Imprezę poprowadzi Piotr Pręgowski
 

Grupa Teatralna Warszawiaki, Teatr AKT, pokaz tanga, miasteczko pomocowo - zdrowotne, 
jarmark handlowy oraz „Wolskie smaki” - restauratorzy

 Dla dzieci: animacje, konkursy, zawody sportowe, dmuchańce, kataryniarz, klown, fakir i wiele innych atrakcji

17.00 - Kapela Praska    
18.00 - Menele
19.00 - CzessBand
20.30 - Warszawska Orkiestra Sentymentalna
 
     

 

13.00 - Orkiestra Dęta Nadarzyn
14.00 - Zespół taneczny Kuźnia Artystyczna
14.30 - Iluzjonista dla dzieci - Konrad Modzelewski
15.00 - Big Bit
16.00 - Lubliner Klezmorim
17.30 - Singin Birds
19.00 - Kabaret Moralnego Niepokoju
20.30 - Golec UOrkiestra

KERCELAKKERCELAKKERCELAKKERCELAK
16 wrzesnia 

- sobota -
15 wrzesnia 

- p iatek -

ponadto

na ul. Chłodnej 

WSTEP

WOLNY
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W związku z prognozowanymi na kolejne dni 
burzami apelujemy o zachowanie szczególnej 
ostrożności. Unikajmy parkowania aut pod drze-
wami, usuwajmy także z balkonów i parapetów 
wszystkie przedmioty, które podczas silnych wia-
trów mogą stwarzać zagrożenie. Nie zapominajmy 
zabezpieczyć okien. Corocznie w wyniku wyłado-
wań atmosferycznych ginie kilkadziesiąt osób.

Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi 
zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą 
na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się 
przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. 
Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz 
duże straty materialne.

Czy Twoja Rodzina jest bezpieczna?
Bądź mądry przed szkodą. Uderzenie pioruna 

może skończyć się pożarem, uszkodzeniem kon-
strukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycz-
nej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest włą-
czone do instalacji. 

Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnio-
ne od miejsca naszego pobytu.

W domu:
•  Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez 

przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświe-
tlenie, np. latarkę, świeczki, a także żywność, 
wodę oraz niezbędne lekarstwa.

•  Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miej-
scem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy 
lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpieczne-
go pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, 
np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka 
od przeszklonych drzwi i okien.

•  Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przed-
mioty, które mogą zostać porwane przez wiatr 
i stworzyć dodatkowe zagrożenie.

•  Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz za-

bezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pa-
miętajmy również, że w czasie burzy nie należy 
podchodzić do okien.

•  Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli 
nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

•  Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawo-
ry, bezpieczniki).

•  Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.
Chwilowe uspokojenie się nawałnicy i cisza – 

nie oznacza bezpieczeństwa.

W terenie:
O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej 

do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. 
Jeśli nie ma takiej możliwości:
•  Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod 

drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ule-
gnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niesta-
bilnymi konstrukcjami, np. wiaty oraz wszystkimi 
wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.

•  Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy 
jako schronienie istniejące budowle: most, wia-
dukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli 
nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wyko-
rzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

•  Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich 
nie dotykajmy.

•  Wyjdźmy natychmiast z wody.
•  Unikajmy używania telefonu komórkowego. Naj-

lepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:
•  Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach 

podczas jazdy.
•  Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często docho-

dzi do przygniecenia samochodu przez powalone 
wiatrem konary i drzewa.

•  Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bez-
piecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.

 Trwa lato, a wraz z nim wysokie temperatury. 
Podczas upałów wnętrze samochodu nagrzewa się 
w ciągu kilkunastu minut nawet do temperatury 
powyżej 50°C. Przebywanie w takich warunkach 
jest niebezpieczne dla zdrowia i życia, zwłaszcza 
małych dzieci.

Istnieje kilka podstawowych zasad dbania 
o bezpieczeństwo najmłodszych w upalne dni, 
których należy bezwzględnie przestrzegać. Trze-
ba dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu 
dziecka oraz zapewnić przewiewny i lekki ubiór. 
Należy też ograniczyć czas przebywania z dziec-
kiem na słońcu, szczególnie w godzinach 11-15. 
W ostatnim czasie coraz częstszą przyczyną nie-
bezpiecznych i tragicznych sytuacji jest pozosta-
wienie dziecka w rozgrzanym słońcem pojeździe.

Bez względu na powód nigdy nie zostawiaj 
dziecka w rozgrzanym samochodzie. 

Do najczęstszych objawów przegrzania orga-
nizmu należą: osłabienie i senność; ból głowy, 
zaburzenia widzenia; zaczerwienienie twarzy i po-
jawienie się potówek na ciele dziecka; nudności, 
wymioty, biegunka, drgawki, przyspieszona akcja 
serca; zaburzenia oddychania, utrata przytomności.

Nawet kilka minut w nagrzanym samochodzie 
może doprowadzić do tragedii.

Jeśli widzisz dziecko pozostawione w rozgrza-
nym samochodzie, nie czekaj na powrót jego ro-
dziców lub opiekunów. Spróbuj otworzyć pojazd, 
nawet wybij szybę, by uratować zdrowie i życie 
dziecka. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i we-
zwij pomoc.

ELWIRA – srebrzysta księżniczka. 
Sama delikatność i łagodność. Sucz-
ka subtelna w zachowaniu, zachowu-
jąca nieśmiały dystans do wydarzeń 
i zjawisk wokół. Elwira jest bardzo 
młodziutką sunią, lecz w swoim mło-
dym życiu przeszła już wiele biedy 
i poniewierki. Stąd bierze się jej nie-
śmiałość i jeszcze drobny brak zaufania 
do obcych. Elwira ma świetne relacje 
z innymi psami. Chętnie przytuli się 
do jakiejś miłej rodziny, lub singla, 
i za okazane serce odwzajemni się 
wielkim przywiązaniem. Elwira mia-
ła operację przedniej łapki, złamanej 
w skomplikowany sposób. Chodzi 
jednak używając tej łapki, i wszystko 
wskazuje na to, że będzie coraz lepiej.  
Elwira czeka na dom. Tel: 604 531 952

Grecja – ojczyzna naszej kultury, 
kraj tysięcy wysp, pięknego morza 
i wielu innych wspaniałych atrakcji. Jej 
stolica - Ateny, nazwane tak na cześć 
greckiej bogini mądrości, to tętniąca 
życiem metropolia. Turyści przyjeżdża-
ją tu, żeby zobaczyć sławny Akropol 
z Partenonem, Erechtejonem i świąty-
nią Nike, zwiedzić fantastyczne mu-
zeum archeologiczne i zjeść kolację 
w tawernie na Place. Niektórzy odwie-
dzają jeszcze Agorę, a co bardziej am-
bitni – antyczny cmentarz Keramejkos 
i olimpijski stadion Kalimarmaro, zbu-
dowany z białego marmuru pentelic-
kiego według antycznego wzorca. I… 
jak najszybciej opuszczają rozgrzane 
i zatłoczone miasto podążając na Pelo-
ponez lub wyspy. 

Tymczasem w Atenach jest jeszcze 
ponad 30 ciekawych muzeów, w tym 
kilka bardzo interesujących, m.in. Mu-
zeum Wojny, Muzeum Teatru Grec-

kiego czy greckich instrumentów lu-
dowych albo ateńskie Centrum Sztuki 
i Tradycji z ciekawą kolekcją ludowych 
strojów i ceramiki. Wspaniałe ekspona-
ty greckiej sztuki i rzemiosła – biżute-
rię, pamiątki historyczne, hafty i obra-
zy – można podziwiać w Muzeum Be-
nakisa. Turyści zainteresowani historią 
na pewno będą usatysfakcjonowani 
wizytą w Narodowym Muzeum Histo-
rycznym w pobliżu placu Syntagma, 
przy którym trzeba zobaczyć żołnierzy 
gwardii narodowej (evzones) w charak-
terystycznych XIX-wiecznych strojach, 
składających się z białych spódniczek 
i podkutych drewniaków z czerwonymi 
pomponami, pełniących wartę honoro-
wą przy grobie nieznanego żołnierza 
przed dawnym pałacem królewskim, 
obecnie parlamentem.

Jednym z najbardziej nastrojowych 
miejsc w okolicy Aten jest przylądek 
Sunion, strzegący wejścia do Zato-

ki Sarońskiej. Na wyniosłym cyplu 
wzniesiono niegdyś świątynię boga 
mórz Posejdona, której imponująca 
kolumnada zachowała się do dziś. 
Zachód słońca na przylądku Sunion 
należy do najbardziej malowniczych 
w całej Grecji.

Wyspa miodu,  
wina i oliwy

Wypoczynek na Krecie – wyspie 
pachnącej miodem i tymiankiem – 
to jeden z ciekawszych pomysłów 
na urlop. Ta największa z greckich 
wysp zachwyca zadziwiającą różno-
rodnością krajobrazów i łagodnym 
śródziemnomorskim klimatem. Poza 
pięknymi plażami są tu wysokie wa-
pienne góry z głębokimi wąwozami, fa-
scynująca kultura i mnóstwo zabytków. 
Wyspa jest kolebką najstarszej cywili-
zacji w Europie. Wykopaliska arche-
ologiczne potwierdziły legendy o kró-
lu Minosie i Minotaurze, po odkryciu 
w Knossos wielkiego pałacu przypomi-
nającego mityczny labirynt. 

Kultura minojska rozkwitła na Kre-
cie 4500 lat temu. Na wyspie, będącej 
wówczas centrum morskiego handlu, 
powstawały wspaniałe miasta i pałace. 
Piękne dzieła sztuki pochodzące z tego 
okresu możemy oglądać w muzeum ar-
cheologicznym w Heraklionie. Fascy-
nujące są zwłaszcza piękne freski oraz 
ceramiczny dysk z Fajstos z tajemni-
czym napisem, którego mimo wielu 
prób do dziś nie udało się odczytać. 

Północne wybrzeże Krety ma mnó-
stwo zabytków i najpiękniejsze plaże. 
Ponad Heraklionem wznosi się we-
necka twierdza, z której murów wi-

dać miasto i port. W kawiarenkach 
skupionych wokół fontanny Morosini 
gromadzą się turyści z całego świata. 
Na targu, na straganach, pod koloro-
wymi markizami piętrzą się soczyste 
owoce i warzywa. 

Poza stołecznym Heraklionem 
warto odwiedzić malowniczą Chanię – 
dawną stolicę wyspy z ładnym portem 
weneckim, Rethymnon dysponującym 
antycznym rodowodem i potężną twier-
dzą wzniesioną przez Wenecjan, którzy 
przez 400 lat rządzili wyspą, a także 
urocze miasteczka Hersonissos i Malia. 
Prawie wszędzie, mimo dużego ruchu 
turystycznego, udało się zachować at-
mosferę typową dla dawnej Krety. 

Kwitnący kurort Agios Nikolaos, 
którego centrum zajmuje port oraz głę-
bokie jezioro Wulismeni (Bezdenne), 
położony jest nad piękną zatoką Mira-
bello. Tutejsze muzeum archeologiczne 
ma w zbiorach kamienne wazy, złotą 
biżuterię, kolekcję ceramiki. Jednym 
z niezwykłych eksponatów jest czaszka 

mężczyzny ze złotym wieńcem lauro-
wym oraz srebrną monetą przeznaczo-
ną na opłatę za przeprawę przez Styks 
– mityczną rzekę umarłych. 

Z Agios Nikolaos można się wy-
brać do pobliskiego miasteczka Kritsa 
z XIII-wiecznym kościółkiem Pana-
gia Kera z pięknymi freskami. Latem 
główna ulica zastawiona jest kramami 
z koronkami i haftowanymi serwetami, 
wyrabianymi przez miejscowe kobiety. 

Jadąc dalej w góry dotrzemy 
na przepiękny płaskowyż Lasithi 
otoczony wapiennymi górami Dikte. 
Ta żyzna wyżyna z mnóstwem wiatra-
ków (niegdyś było ich tu 10 000) rzad-
ko odwiedzana jest przez naszych tury-
stów. Z wioski Psychro stroma ścieżka 
prowadzi do słynnej Groty Diktejskiej 
ze wspaniałą szatą naciekową, gdzie 
według greckiej mitologii urodził się 
Zeus i wychowywał się, karmiony mle-
kiem kozy Amaltei.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Elwira 
szuka domu

Wędrówki z Naszą Gazetą

Grecja – kraj bogów i ludzi

Jak zachować się w czasie burzy Nie zostawiaj 
dziecka w aucie 
podczas upałów
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Lipcowe obrady rady Woli zdomino-
wały sprawy związane z brakiem miejsc  
parkingowych w dzielnicy i w stolicy. 
Przybyli na sesję przedstawiciele biura 
architektury i planowania  przestrzen-
nego miasta długo wyjaśniali radnym 
projekt uchwały Rady  Warszawy 
w sprawie odstąpienia od sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania m.st. Warszawy 
w zakresie dotyczącym fragmentu dro-
gi nr 127 (obcej, bo ul. Czerniakow-
skiej- bis) oraz  weryfikacji wskaźni-
ków parkingowych zawartych w tabeli 
nr 24 studium oraz zmieniającej uchwa-
łę w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzania zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego m.st. Warszawy.

Jak podkreślono od czasu przystą-
pienia w 2013 roku do sporządzania 
zmiany  tego studium, udało się za-
mknąć już I etap, a teraz chciano by za-
kończyć II. W  tym celu niezbędna jest 
opinia rad dzielnic, które w tej kwestii 
pozytywnie się ponoć opowiedziały. 

Nie tak łatwo niestety miejskim 
urzędnikom przyszło do tego przeko-
nać   wolskich radnych. Na niewiele 
się zdała specjalna prezentacja doty-
cząca   sprawy weryfikacji wskaźni-
ków parkingowych. Radni dowiedzieli 
się bowiem, że problematyka wskaź-
ników parkingowych została przenie-
siona do II etapu ze względu na jej 
zawiłość i charakter wniesionych uwag 
do projektu wyłożonego  do publicz-
nego wglądu. A ponieważ w II etapie 
złożone zostały kolejne postulaty do-
tyczące korekt i uzupełnień wskaźni-
ków parkingowych, urzędnicy doszli 
do wniosku, że obecnie korygowanie 
projektu starego normatywu parkingo-
wego z 2009 roku stanowiącego pod-
stawę zmiany wskaźników zawartych 
w tabeli nr 24 studium jest nieuza-
sadnione. Wszystko przez to, że nowa 
polityka zrównoważonej mobilności 
nijak się ma do wniesionych postula-
tów zwiększenia ilości miejsc parkin-
gowych. Wprost przeciwnie,  zadaniem 

planistów będzie bowiem opracowanie 
takich wskaźników parkingowych, któ-
re w większym stopniu zniechęcałyby 
do korzystania z samochodu w podró-
żach zwłaszcza do centrum miasta. 
A także skorygowanie obecnych granic 
stref obsługi komunikacyjnej i parko-
wania. Z tego względu wskazywano 
na potrzebę rezygnacji ze zmiany stu-
dium (które też wymaga  uaktualnie-
nia), w zakresie wskaźników parkin-
gowych i odstąpienie od  sporządzania 
przedmiotowej zmiany.

Zagłębionym w analizach urzęd-
nikom, którym chodzi o ograniczenie 
ruchu samochodowego i parkowania 
w stolicy, wolscy radni przypominali 
o  potrzebach mieszkańców, którzy lu-
bią i chcą sami jeździć swymi autami 
po mieście. Nie wszyscy muszą być 
zdani na zbiorową komunikację, która  
często zawodzi, ani przesiąść się na ro-
wery, bo to nie Hanoi. Wysoki wskaźnik  
600 aut na tysiąc mieszkańców w War-
szawie, wyższy niż w Berlinie, mówi 
sam za siebie. Dlatego też domagano 
się zmiany wskaźników parkingowych. 
Wszystko po to, aby można było wraz 
z inwestycjami budować więcej miejsc  
postojowych. Przypomniano, że w osie-
dlach mieszkaniowych 1 miejsce  par-
kingowe na 1 mieszkanie to minimum, 
nie maksimum. Potrzeba ich też  wię-
cej pod biurowcami z myślą nie tylko 
o pracownikach, ale i o interesantach. 
A także dla klientów przy placówkach 
handlowych, bo 10 miejsc  na tysiąc m. 
kw. sklepu to stanowczo za mało i nie 
sposób zrobić zakupy. Uwag  i bolączek 
zgłoszono bardzo wiele. 

Widząc nieprzychylny stosunek 
do kierowców i w obawie, że plani-
ści  przygotowując nowe wskaźniki 
parkingowe wcale nie chcą im wyjść 
naprzeciw, ale utrudnić życie, wolscy 
radni postanowili negatywnie zaopinio-
wać projekt uchwały Rady Warszawy 
dotyczący odstąpienia od sporządzania 
zmiany studium.

(PON)

Na Woli

Więcej miejsc parkingowych

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

Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)

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

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

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

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

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

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

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

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

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.
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Wolskie Centrum Kultury

w sierpniu:

•  26 sierpnia (sobota) godz. 17.00 – Park 
Szymańskiego – Wolskie Potańcówki w 
rytmach biesiadnych, disco i disco polo. 
Wstęp wolny

•  27 sierpnia (niedziela) w godz. 19.00 – 
20.30 – Wolski Teatr Letni – „Gwiazda 
i ja” – broadwayowski hit. Komedia 
oparta na prawdziwym zdarzeniu. Im-
preza biletowana. Organizatorzy pro-
szą o przybycie min. 30 minut przed 
spektaklem

we wrześniu:

•  2 września (sobota) w godz. 12.00 – 
22.00 – Pożegnanie lata w Parku So-
wińskiego. Do godz. 17.00 strefa rekre-
acyjno-sportowa dla dzieci i młodzieży, 
od godz. 17.00 na scenie Amfiteatru 
odbędzie się festiwal disco polo. Wstęp 
wolny

•  3 września (niedziela) godz. 16.00 – 
Koncert z okazji 73. Rocznicy wybuchu 
Powstania warszawskiego i 78. Rocz-
nicy wybuchu II Wojny Światowej. Po 
koncercie poczęstunek tradycyjną, woj-
skową grochówką. Wstęp wolny

•  9 września (sobota) w godz. 19.00 – 
20.30 – Wolski Teatr Letni – BODO 
MUSICAL. Wstęp wolny

•  10 września (niedziela) godz. 18.00 – 
Kabaret „Hrabi” najnowszy program 
kabaretu. Impreza biletowana. Organi-
zatorzy proszą o przybycie min. 30 
minut przed spektaklem

•  17 września (niedziela) godz. 16.00 – 
6. Warszawski Festiwal Szantowy Port 
– Wola 2017. Konkurs dla zespołów 
grających muzykę żeglarską, organi-
zowany przez WCK i Klub Żeglarki 
„Przechyły”. 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.

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

Ogłoszenia robne

Horoskop
od 26 sierpnia do 8 września 2017 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Zakończenie niektórych 
spraw może okazać się na 
tyle trudne, że będzie wy-

magało poświęcenia czasu i może na-
wet pieniędzy. Nie odwlekaj tego jed-
nak, bo nie ma chyba nic gorszego 
jak ucieczka. Sercowo – zapowiada 
się na nieporozumienia z partnerem. 
Przychylny będzie Ci ktoś z bliskiego 
otoczenia, więc będziesz miał się przed 
kim wygadać.

RYBY (19 II – 20 III)
Nie masz już zaległości 
w pracy, więc będziesz mógł 
robić to, co lubisz – oczywi-

ście w miarę możliwości finansowych. 
Będzie to czas na relaks, który los 
daje Ci na zebranie sił przed kolejnymi 
zmaganiami. Nie zaszkodzi odświeżyć 
stare znajomości, zacząć spotykać się 
z ludźmi, bo ich towarzystwo bardzo 
dobrze na Ciebie wpłynie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Jeśli zależy Ci na osiągnię-
ciu sukcesu, to bezwzględ-
nie musisz postarać się choć 

trochę zmienić swoje postępowanie, 
zwłaszcza w kwestii zawodowej. Ucz 
się od innych, ale wykaż też swoją 
inwencję. Ze stresującymi sytuacjami 
łatwo sobie poradzisz. Zdrowie bez 
zmian, ale dbaj o siebie nadal, bo za-
wsze może nastąpić pogorszenie.

BYK (21 IV – 21 V)
Rezygnacja z czegoś nie za-
wsze musi oznaczać klęskę. 
Czasem nawet warto poświę-

cić coś mniejszego na rzecz czegoś, co 
przyniesie Ci większe korzyści. Wszyst-
kiego naraz mieć przecież nie można. 
W interesach ruch, co zapewne bardzo 
Cię ucieszy, bo wiadomo, że pieniądz 
robi pieniądz. Zatroszcz się o swoje 
zdrowie, żeby Ci go nie zabrakło.

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Wkrótce będzie Ci  towarzy-
szyć lekkie obniżenie nastro-
ju, aktywności. Przyczyny 

tego nie będą leżały w sferze fizycznej, 
a raczej psychicznej. Odporność na 
przeciwności losu nie jest Twym atutem 
i stąd wszystkie smutki. Nie przejmuj 
aż tak bardzo tym, co dzieje się wokół 
Ciebie. Zdrowotnie nic nie powinno Ci 
teraz przeszkadzać. 

RAK ( 21 VI – 22 VII)
Przytrafi Ci się szczęście, 
o jakim nawet nie śniłeś. 
Rozwiążesz dzięki temu 

wszelkie problemy finansowe i zapew-
nisz sobie wygodne życie na najbliższe 
miesiące. Trzeba będzie bardziej się 
sprężyć, opracować taktykę, jednak nie 
stracisz na tym, tylko wręcz możesz 
zyskać. Zdrowie bez zastrzeżeń, ale nie 
zapominaj o badaniach lekarskich. 

LEW (23 VII – 22 VIII)
Wspaniałe perspektywy za-
wodowe, ale to od Ciebie 
zależy, jak wiele wyniesiesz 

dla siebie z każdej sytuacji. Nie daj się 
zwieść osobom, które mogą być zazdro-
sne o Twoje sukcesy. Lwy pracujące na 
własny rachunek mogą teraz rozwijać 
działalność, inwestować, bo wszystko 
czego się tkną zamieniać się będzie 
w złotówki. Więcej dbałości o zdrowie. 

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Kuj żelazo, póki gorące i łap 
każdą szansę w lot, bo taka 
okazja może się już nie przy-

trafić. Nowe obowiązki wymagać będą 
zmiany zwyczajów, będziesz musiał 
może dać z siebie o wiele więcej, ale 
pamiętaj, że warto. Zdrowie w normie, 
ale tylko do czasu, gdy nie zatęsknisz 
za zmianą diety, więc pamiętaj żeby 
zbytnio sobie nie folgować. Finanse się 
poprawią.  

WAGA (23 IX – 23 X)
Wdziękiem i urokiem oso-
bistym podbijesz na pewno 
niejedno serce. Będziesz te-

raz mógł spełnić to, o czym marzysz, 
wiele osiągniesz dzięki własnej pracy. 
Los okaże się chwilami przewrotny, 
ale jeśli nie zniechęcisz się drobnymi 
niepowodzeniami, to wygrasz. Dobre 
kontakty z osobami bliskimi, poprawią 
się stosunki z członkami rodziny.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Obrażanie się na cały świat 
i zaniedbywanie obowiąz-
ków na pewno nie przybliżą 

Cię do mety zamierzeń. Puść mimo 
uszu drobne złośliwości, potraktuj je 
jako nieodłączny element życia. Finan-
se coraz lepsze, ale do pełni szczęścia 
jeszcze daleko. Nie przeceniaj swych 
sił. Nie warto udowadniać wszystkim, 
iż nic się Ciebie nie ima.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Unikaj rozmieniania się na 
drobne, bo to w żadnym wy-
padku nie pomoże Ci uporać 

się z kłopotami. Tylko zmasowany atak 
na nie przyniesie Ci oczekiwane rezul-
taty. Jeśli musisz, szukaj rady u kogoś, 
kto jest osobą zaufaną. Uwierz po raz 
kolejny w siebie, a i inni uczynią to 
samo. W sferze uczuć po dąsach przyj-
dzie wzajemne zrozumienie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Praca jest Twoim żywiołem 
i dobrze się w niej czujesz, 
inni nie mogą dorównać Ci 

kroku. Zamiast denerwować się tym, 
spróbuj przyjąć do wiadomości, ze 
każdy z nas jest inny, niepowtarzalny 
i jedyny w swoim rodzaju. W uczuciach 
lekkie ochłodzenie i jeśli nie wykonasz 
pierwszy gestu pojednania, to może być 
różine. Zdrowie bez zastrzeżeń.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) zachwyt, zapał; 7) dopełnienie męskiej garderoby; 8) ruda tytanu; 9) zalicz-
ka; 10) stolica Estonii; 12) grube nałożenie farby na płótno; 14) zespół ludzi na jednostce 
pływającej; 16) chrząszcz pospolity; 19) rodzaj bardzo pysznego ciasta; 21) jeden ze 
starszyzny trojańskiej w tragedii J. Kochanowskiego „Odprawa posłów greckich”;  
22) z kropkami na nosie; 23) fundusz, pieniądze.

Pionowo: 1) państwo piramid; 2) miasto we Francji; 3) klasyfikacja; 4) tajne w archi-
wum; 5) filozof niemiecki (1854-1924); 6) protestant uznający Biblię za jedyny auto-
rytet w sprawach wiary i obyczajów; 11) dom studencki; 13) jacht klasy monotypowej;  
15) odgałęzienie; 17) kuno pies; 18) imię rosyjskie; 20) rodzaj hełmu.
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