
„Moda na Wolę” to temat konkur-
su na wykonanie projektu muralu in-
spirowanego dzielnicą. Wielkoforma-
towe malowidło powstanie na wyeks-
ponowanej ścianie kamienicy przy 
ul. Żelaznej 91. Budynek znajduje się 
przy skrzyżowaniu z al. Solidarno-
ści, w jednym z głównych punktów 
komunikacyjnych dzielnicy, dzięki 
czemu każdego dnia oglądany będzie 
przez tysiące mieszkańców, prze-
chodniów, turystów.

Inicjatorem konkursu jest Zakład 
Gospodarowania Nieruchomościami 
przy współpracy z Urzędem Dzielni-
cy Wola. – Mural to forma sztuki, któ-
ra może zachwycić i sprawić, że prze-
strzeń miejska staje się ciekawa i in-
spirująca. Zależy nam na włączaniu 
środowisk artystycznych w kształto-
wanie przestrzeni dzielnicy i na reali-
zacji inspirowanej pozytywnymi sko-
jarzeniami z Wolą – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli.

Projekty muralu zgłaszane 
do konkursu powinny zawierać treści 
symbolicznie nawiązujące do hasła 
„Moda na Wolę”, posiadać wysokie 
walory artystyczne, wpisywać się 
w kontekst przestrzenny i architek-
toniczny kamienicy przy ul. Żela-
znej 91. Najważniejsze, aby mural 
wzbudzał pozytywne odczucia i był 
uzupełnieniem otaczającego krajo-
brazu. – Do konkursu mogą przystą-
pić uczestnicy indywidualni lub gru-

py artystyczne. Projekt może być wy-
konany dowolną techniką, a prace 
powinny znaleźć się w Zakładzie 
Gospodarowania Nieruchomościami 
do 20 grudnia 2017 r. Praca wyłonio-
na przez jury zostanie przeniesiona 
na ścianę kamienicy przy ul. Żelaznej 
– zaprasza do udziału w konkursie 
Mateusz Matejewski, dyrektor ZGN 
Wola.

Najlepszy projekt wybierze jury 
złożone z artystów, varsavianistów 
oraz przedstawicieli miasta, dzielni-
cy i ZGN Wola. Zwycięzca otrzy-
ma nagrodę w wysokości 5 tysięcy 
złotych. – Mając na celu poprawę 
jakości przestrzeni publicznej, Zakład 
Gospodarowania Nieruchomościami 
założył łąkę kwietną w tej okolicy, 
która na wiosnę będzie uzupełnie-
niem zrealizowanego na podstawie 
zwycięskiego projektu muralu pro-
mującego Wolę, jako miejsce w któ-
rym chce się żyć i rozwijać – mówi 
Krystian Ciećka, zastępca dyrektora 
ZGN Wola.

Zgłoszenie musi zawierać wi-
zualizację muralu oraz projekt wy-
konawczy. Prace konkursowe wraz 
z formularzem zgłoszeniowym nale-
ży składać osobiście lub wysłać pocz-
tą na adres: Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Wola 
m. st. Warszawy, ul. Bema 70, 01-225 
Warszawa, z dopiskiem „Zgłoszenie 
do konkursu na projekt muralu”.

Nagrody Dobrej Woli zostaną przy-
znane już po raz trzeci. To wyjątkowy 
plebiscyt, w którym mieszkańcy mogą 
wyróżnić osoby lub instytucje, mające 
szczególny wpływ na rozwój, funk-
cjonowanie i dobre imię warszawskiej 
Woli. Każdy mieszkaniec może zgłosić 

swoją kandydaturę do tej nagrody, a po-
tem w głosowaniu zdecydować, kto 
ostatecznie ją otrzyma. 

– W zeszłym roku otrzymaliśmy 
14 zgłoszeń do Nagrody Dobrej Woli, 
a w ostatecznym głosowaniu wzięło 
udział aż 1069 osób – mówi Krzysz-

tof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy 
Wola.

Każdy mieszkaniec może zgłosić 
trzy kandydatury do nagrody. W tym 
celu należy dostarczyć do urzędu dziel-
nicy wypełniony formularz, w którym 
znajdzie się krótki opis kandydata oraz 
15 podpisów poparcia. Formularz zgło-
szeniowy jest dostępny na stronie www.
wola.waw.pl lub w informacji urzędu 
Wola przy al. Solidarności 90. Zgło-
szenia przyjmowane są do 27 paździer-
nika. O tym, kto ostatecznie otrzyma 
wyróżnienie, zdecydują mieszkańcy 
w trakcie głosowania, które odbędzie 
się w dniach 2–11 listopada.
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W Warszawie otwarto pierwszy 
w Polsce publiczny Zakład Onkolo-
gii Kobiecej. Placówka ma zapewniać 
kompleksową opiekę onkologiczną 
dla kobiet – od profilaktyki poprzez 
diagnostykę, leczenie operacyjne, che-
mio- i radioterapię po rehabilitację – 
poinformował urząd marszałkowski 
Mazowsza.

Pierwsze pacjentki zakład ma przy-
jąć pod koniec października. Inwestycja 
kosztowała ponad 7,2 mln zł, z czego 
5,9 mln zł pochodziło z budżetu samo-
rządu województwa mazowieckiego.

Zakład Onkologii Kobiecej mieści 
się w Szpitalu Opieki Krótkotermino-
wej Centrum Attis przy ul. Górczew-
skiej i ma się zająć leczeniem wszyst-
kich nowotworów kobiecych – piersi, 
macicy, jajnika, a także – raka płuc, 
który jest najczęstszą przyczyną zgo-
nów nowotworowych u kobiet. Cen-
trum będzie prowadziło współpracę 

z Centrum Onkologii w Warszawie. 
Placówka ma współdziałać również 
z Instytutem Żywności i Żywienia – 
tak, aby zapewnić pacjentkom opty-
malny sposób odżywiania.

– To jedna z największych naszych 
tegorocznych inwestycji medycznych. 
Pacjentkom cierpiącym na nowotwory 
potrzebne jest miejsce, w którym w do-
brej atmosferze i komfortowych warun-
kach będą mogły przejść diagnostykę, 
leczenie i rehabilitację. Zakład Onko-
logii Kobiecej stwarza właśnie takie 
warunki – powiedziała podczas otwar-
cia placówki Elżbieta Lanc, członek 
zarządu województwa mazowieckiego.

W zakładzie działać będą trzy 
oddziały – onkologii klinicznej, chi-
rurgii onkologicznej i ginekologii on-
kologicznej. Pacjentkom zapewniona 
ma zostać również opieka rehabilitacyj-
na przed i pooperacyjna oraz, jeżeli zaj-
dzie taka potrzeba, opieka terminalna.

Zespół specjalistów z onkologiem 
klinicznym na czele ma ustalać proces 
diagnostyczno-leczniczy indywidual-
nie dla każdej pacjentki. Pielęgniarka 
prowadząca będzie natomiast prowa-
dziła pacjentkę przez poszczególne eta-
py leczenia. Jako osoba wspomagająca 
do projektu włączony zostanie również 
specjalista zdrowia publicznego, które-
go opinia będzie potrzebna zwłaszcza 
na etapie przyjęć pacjentek.

Oddział będzie liczył 28 łóżek; 
przewidziano pokoje jedno- i dwuoso-
bowe z łazienkami oraz klimatyzacją. 
Na oddziale oprócz pokoi dla pacjen-
tek i pomieszczeń typowo medycznych 
– takich jak gabinet zabiegowy czy 
ginekologiczny, znajdą się również do-
datkowe pomieszczenia, np. w pokoju 
wyposażonym w toaletkę, kobiety będą 
mogły np. wspólnie dobierać peruki.

PAP

b    Jedzmy ekowitaminy   b    Czytaj etykiety   b    Nocna i świąteczna opieka lekarska   b     

Otwarto Zakład Onkologii Kobiecej

Konkurs na mural 
Do 20 grudnia można zgłaszać projekty muralu, który powstanie 
na ścianie kamienicy przy ul. Żelaznej. Realizacja artystyczna 
ma być inspirowana pozytywnym charakterem Woli, jej przestrzenią 
i klimatem. Autor najlepszego projektu otrzyma 5 tysięcy złotych, 
a jego praca ozdobi ścianę budynku.

Szczeniaczki 
sznaucery średnie  
pieprz i sól  
2-miesięczne  
piesek i suczka 
 
Wspaniałe, mądre    
i zrównoważone, 
choć nie 
pozbawione 
temperamentu. 
Łatwo i chętnie się 
uczą.  

Rodowodowe 
 
Doskonale 
zbudowane, bardzo 
dobrze ubarwione, 
świetny gatunek 
włosa. 
 

Do sprzedania  z amatorskiej, 
domowej hodowli, istniejącej od 34 lat       

Z Doliny Soninków 
Zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce (FCI) 

    telefon: 503-197-584  
Zapraszam do kontaktu i oglądania 

Nagrody Dobrej Woli

Czas na nominacje
Startuje III edycja Nagród Dobrej Woli. To wyróżnienie, które społecz-
nikom, instytucjom czy osobom zasłużonym dla dzielnicy przyznają jej 
mieszkańcy. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 października.
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Tor powstał w parku Księcia Janusza 
i zajmuje powierzchnię ok. 500 mkw. 
– Stopień trudności toru został tak 
dobrany, żeby mogli z niego korzystać 
zarówno doświadczeni rowerzyści, jak 
i najmłodsi, chcący pojeździć po nim 
na rolkach czy hulajnogach – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola. – Jestem przekona-
ny, że nowoczesny tor do pumptrac-
ku będzie znakomitym urozmaiceniem 
sportowej oferty dzielnicy oraz zachęci 
mieszkańców do próbowania nowych 
dyscyplin – dodaje.

Pumptrack to specjalny tor przy-
stosowany do jazdy na rowerze, hu-
lajnodze, rolkach czy deskorolce. 
Zbudowany jest z szybkich zakrętów 
oraz muld i wyrabia u użytkowników 
refleks, zmysł równowagi, koordy-
nację ruchową oraz kondycję. Od-
powiednie wyprofilowanie zakrętów 
na torze sprawia, że użytkownik może 
poruszać się po nim zarówno bardzo 
szybko, jak i bardzo wolno. Zapętlo-
ny tor składa się z serii odpowiednio 
rozmieszczonych niewielkich „górek” 
oraz wyprofilowanych zakrętów z ban-
dami. Trening na pumptracku polega 

na odpowiednim wykorzystaniu balan-
su ciała i wykonywaniu intuicyjnych, 
skoordynowanych ruchów „góra – dół” 
(tzw. pompowania), dzięki którym po-
ruszanie się po torze może odbywać 
się bez pedałowania. Trening na nim 
uczy płynnej jazdy i przyspieszania 
bez konieczności pedałowania, szlifu-
je technikę wchodzenia w bandy bez 
zwalniania oraz wyrabia ważne nawyki 
rowerowe, jak umiejętność wybierania 

szybkich linii przejazdu, a także praca 
tułowia, rąk i nóg.

Otwarcie toru odbyło się pod ko-
niec września w ramach organizo-
wanych przez Urząd Dzielnicy Wola 
zawodów o mistrzostwo Woli w kolar-
stwie MTB. W programie było wiele 
atrakcji dla całych rodzin. Mieszkańcy 
mogli podziwiać efektowne akroba-
cje rowerowe, pojeździć na rowerze 
jednokołowym oraz poznać historię 
jednośladów.

Tor jest nieogrodzony i ogólno-
dostępny, co przy sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych pozwala 
na korzystanie z niego przez cały dzień. 
Koszt inwestycji to 150 tys. zł, a środki 
na jej realizację pochodziły z dzielnico-
wego budżetu partycypacyjnego 2017.

Pumptrack dla każdego
Pod koniec września otwarty został pierwszy na Woli tor do pump-
tracku, który powstał w parku Księcia Janusza. Otwarcie toru odby-
ło się w ramach zawodów o mistrzostwo Woli w kolarstwie MTB. Jest 
to kolejny projekt zrealizowany na Woli z budżetu partycypacyjnego.

Celem akcji jest przede wszystkim 
przypomnienie i uświadomienie pieszym 
poruszającym się po drodze po zmierzchu 
nie tylko o obowiązku, ale również o ko-
nieczności używania elementów odbla-
skowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu. Co do zasady pieszy 
poruszający się po drodze po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym jest 
obowiązany używać elementów odbla-
skowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu, chyba że porusza się 
po drodze przeznaczonej wyłącznie dla 
pieszych lub po chodniku.

Polską Policję reprezentował Za-
stępca Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Jan Lach. Komendant zwrócił 
uwagę, że użycie odblasku powoduje, 
że stajemy się widoczni dla kierowców 
na drogach. „Pieszy z elementem odbla-
skowym jest widoczny z odległości nawet 
150 m., co daje czas kierowcy na podjęcie 
manewru” – powiedział Komendant.

Zachęcamy do korzystania z elemen-
tów odblaskowych również tam, gdzie 
przepisy tego nie nakazują – czyli na nie-
oświetlonych odcinkach dróg w obszarze 
zabudowanym.

Wszelkie akcje profilaktyczne zwią-
zane z bezpieczeństwem na drodze mają 
na celu podnoszenie świadomości spo-
łeczeństwa, kształtowanie prawidłowych 
postaw i zachowań wśród uczestników 
ruchu drogowego, jak również budowa-

nie poczucia współodpowiedzialności 
za bezpieczeństwo swoje i innych.

W okresie jesienno-zimowym zmie-
niają się warunki atmosferyczne, dzień 
staje się coraz krótszy co wpływa na złą 
widoczność na drodze. W warunkach 
niedostatecznej widoczności kierujący 
później niż zwykle zauważa pieszego, 
w szczególności ubranego w ciemną 
odzież.

Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ 
na bezpieczeństwo pieszych. Na nie-
oświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce, 
pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy 
samochodu. Korzystanie z elementów 
odblaskowych kilkukrotnie zwiększa wi-
doczność pieszego, przez co prowadzący 
pojazd ma więcej czasu na wykonanie 
manewru wymijania bądź hamowania.

Rzecznik Konferencji Episkopatu 
Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, Dy-
rektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. 
dr Grzegorz Gziemba i Zastępca Ko-
mendanta Głównego Policji nadinsp. Jan 
Lach wystosowali wspólny apel o włą-
czenie się w akcję „Świeć przykładem” 
i noszenie odblasków.

Policja, Konferencja Episkopatu 
Polski oraz Polska Rada Ekumeniczna 
apelują o włączenie się w akcję informa-
cyjno-edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ 
PRZYKŁADEM!” i noszenie odbla-
sków. To naprawdę może uratować życie 
i zdrowie!

Dzielnica Wola podjęła decyzję o cza-
sowym wstrzymaniu prac związanych 
z budową targowiska przy ul. Pustola 19. 
Po zakończeniu budowy metra na Woli 
zostaną przeprowadzone pomiary zwią-
zane z natężeniem ruchu w tym rejonie. 
Urząd planuje również zorganizować 
konsultacje społeczne w tej sprawie.

Propozycja budowy niewielkie-
go bazarku na działce zlokalizowanej 
przy ul. Pustola 19 była odpowiedzią 
dzielnicy, na likwidację targowiska przy 
skrzyżowaniu ul. Górczewskiej i ul. Ol-
brachta. – Docierało do nas wiele głosów, 
że takie miejsce jest w okolicy potrzeb-
ne, dlatego rozpoczęliśmy poszukiwanie 
odpowiedniej działki. Ta, zlokalizowana 
przy ul. Pustola 19, jest jedyną w okolicy, 

na której można zrealizować podobną in-
westycję – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli.

Jednak ze strony mieszkańców po-
jawiły się postulaty o przeprowadze-
nie pomiarów ruchu drogowego oraz 
konsultacji społecznych. – Docierają 
do nas sygnały, że lokatorzy obawiają 
się zwiększenia ruchu samochodowego 
w tym miejscu. Mając na uwadze głosy 
zarówno przeciwników jak i zwolenników 
budowy bazarku, niezbędne są pomiary, 
których wyniki trzeba omówić ze wszyst-
kimi stronami – mówi Ewa Statkiewicz, 
przewodnicząca rady Woli. Konieczność 
konsultacji społecznych oraz duże zmia-
ny w organizacji ruchu w okolicy działki 
wymuszają na dzielnicy czasowe zawie-
szenie prac nad tą inwestycją.

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”

Najpierw metro, później 
targowisko

Policja wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Eku-
meniczną przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą 
„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”, skierowaną do pieszych jako niechronionych 
uczestników ruchu drogowego.

Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet (co dwa tygodnie)

dla sprawnych mężczyzn z samochodem

zgłoszenia faxem pod nr 22 877-25-66  
lub e-mail: rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Na wrześniowej sesji wiceburmistrz 
Błażej Poboży przedstawił obszerną 
informację dotyczącą przygotowania 
bemowskich placówek oświatowych 
do roku szkolnego 2017/2018 oraz jego 
organizacji. Ze szczegółowych infor-
macji wynika, że wg stanu na połowę 
września br. w 140 oddziałach przed-
szkolnych było 3389 przedszkolaków, 
w 391 oddziałach podstawówek uczyło 
się 8997 uczniów, w 45 oddziałach 
gimnazjalnych 1378 gimnazjalistów 
klas II-III, a w 12 oddziałach jedynego 
bemowskiego liceum ogólnokształcą-
cego uczyło się 326 licealistów. W su-
mie w 588 oddziałach dzielnicowych 
placówek oświatowych kształciło się 
14 090 dzieci.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców od nowego roku szkolne-
go władzom dzielnicy udało się zwięk-
szyć liczbę miejsc w przedszkolach 
poprzez uruchomienie kolejnych 13 
dodatkowych oddziałów w 5 przed-
szkolach. Są to: nr 214 przy ul. Czu-
my, nr 381 przy ul. Szobera, nr 389 
przy ul. Szadkowskiego, nr 415 przy 
ul. Obrońców Tobruku, nr 417 przy 
ul. Muszlowej. A także w 3 szkołach 
podstawowych nr 306 przy ul. Tkaczy, 
nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 
i nr 362 przy ul. Czumy. W sumie 
do tamtejszych 41 oddziałów uczęsz-
cza 917 przedszkolaków. Ponadto 
od 1 września udało się uruchomić 
w ekspresowym tempie nowe 3-oddzia-
łowe przedszkole dla 70 dzieci przy 
ul. Pełczyńskiego 24.

Uzupełnieniem są 3 przedszkola 
publiczne prowadzone przez inny or-
gan niż m. st. Warszawa, do których 
uczęszcza 460 dzieci, tj. o 114 więcej 
niż w roku ub.

W trzech przedszkolach na tere-
nie dzielnicy funkcjonuje 5 oddziałów 
integracyjnych. Ponadto oddziały in-
tegracyjne dla przedszkolaków zapla-
nowano też w szkołach 357 i nr 301 
przy ul. Brygadzistów oraz w prze-
kształconej z gimnazjum szkole nr 362 
przy ul. Czumy.

Nowe 3 podstawówki
Zgodnie z reformą oświaty 

od 1 września br. sieć bemowskich 
szkół podstawowych z 9 wzrosła do 12, 
które przekształcone zostały z 6-let-
nich do 8-letnich. Powstały bowiem 3 
nowe szkoły podstawowe z oddziała-
mi gimnazjalnymi: nr 363 w miejsce 
Gimnazjum nr 81 przy ul. Rozłogi, 
nr 362 w miejsce Gimnazjum nr 82 
przy ul. Czumy oraz nr 364 w miej-
sce Gimnazjum nr 83 przy ul. An-
driollego. Z kolei Gimnazjum nr 86 
przy ul. Thommego zostało włączo-
ne w strukturę organizacyjną Szkoły 
Podstawowej nr 150, z którą pozosta-
je w Zespole Szkół nr 46. Natomiast 
w planowanym do likwidacji z dniem 
31 sierpnia 2018 r. Gimnazjum nr 85 
funkcjonującym w strukturze Zespołu 
Szkół nr 48 z podstawówką nr 350 przy 
ul. Irzykowskiego w tym roku szkol-
nym kończy naukę jeden 30-osobowy 
gimnazjalny oddział III klasy.

Jak poinformowano we wszystkich 
bemowskich szkołach podstawowych 
przeprowadzono rekrutację do oddzia-
łów przedszkolnych i klas pierwszych. 
W każdej nowej szkole podstawowej 
od 1 września funkcjonują też klasy 
II i III gimnazjum.

Dodatkowo na podstawie wnio-
sków złożonych przez rodziców w pod-
stawówce nr 362 utworzono 1 oddział 
klasy VII, w nr 363 – 2 oddziały klasy 
IV i 5 oddziałów klasy VII, a w nr 364 
– 1 oddział klasy IV i 4 oddziały kla-
sy VII.

Jak wynika ze statystyk w bemow-
skich szkołach podstawowych w kla-
sach I-VII uczy się 8080 uczniów w 350 
oddziałach, w tym w 35 integracyjnych 
oraz w 3 sportowych.

Przybywa uczniów
B. Poboży powiedział, że przed 

władzami dzielnicy ogromne wyzwa-
nie, bo jak wynika z danych porów-
nawczych z roku na rok wzrasta liczba 
oddziałów szkolnych i uczniów. O ile 
w tegorocznych 436 oddziałach szkol-
nych z oddziałami przedszkolnymi 
uczy się 10375 uczniów, to prognozy 
mówią, że w następnym roku szkol-
nym te liczby wzrosną do 479 i 11 339 
uczniów.

Poinformował też, że przy wszyst-
kich dawnych podstawówkach znaj-
dują się place zabaw nowocześnie 
wyposażone, dostosowane zarówno 
dla dzieci młodszych jak i starszych 
świetlicowych. I zapewnił, że dla tych 
3 nowych utworzonych z gimnazjów 
jeszcze w tym roku przygotowane będą 
nowe place zabaw.

We wszystkich typach bemowskich 
szkół w roku szkolnym 2017/2018 za-

planowano łącznie ponad 1810 godzin 
tygodniowo na realizację zadań poza-
lekcyjnych, zajęcia różnego typu roz-
wijające zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów, przygotowujące do egzami-
nu gimnazjalnego i matury, a także 
zajęcia wyrównawcze. Ponadto tzw. 
ustawa przedszkolna daje dodatkową 
liczbę godzin dla oddziałów przed-
szkolnych w przedszkolach i szkołach, 
tj. tygodniowo 2 godziny na 1 oddział 
przedszkolny na dodatkowe zajęcia 
takie jak: gimnastyka, rytmika, j. an-
gielski.

Niepubliczne placówki
Na Bemowie funkcjonuje też spo-

ro niepublicznych placówek oświato-
wych. Najwięcej, bo 20 jest niepublicz-
nych przedszkoli, do których uczęszcza 
1138 dzieci, w tym 44 z orzeczeniami 
o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Są także trzy przedszkola publiczne 
prowadzone przez inny organ niż m.st. 
Warszawa, do których uczęszcza 460 
dzieci (w tym 5 z orzeczeniami) oraz 3 
punkty przedszkolne.

Z kolei w ramach niepublicznych 
szkół podstawowych z oddziałami 
przedszkolnymi funkcjonują 3 szkoły 
liczące 479 uczniów (i 22 z orzecze-
niami o potrzebie kształcenia specjal-
nego) oraz 2 oddziały przedszkolne 
z 47 dziećmi.

Na Bemowie są też 3 niepubliczne 
gimnazja kształcące 151 uczniów i 7 
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego, w tym jedno oferujące 
klasy dwujęzyczne. Jest też jedno pry-
watne liceum, w którym uczy się 57 
uczniów oraz 3 z orzeczeniami, a także 
4 placówki wspomagania rozwoju dla 
102 dzieci.

Przypomniano też, że procedu-
ra przyznawania stypendiów i zasił-
ków szkolnych w tym roku szkolnym 
2017/2018 nie uległa zmianie. W bu-
dżecie Bemowa do końca tego roku 
zabezpieczono na ten cel środki w wy-
sokości prawie 170 tys. zł.

Kawał dobrej roboty
Wiceburmistrz B. Poboży za dobre 

przygotowanie bemowskich placówek 
oświatowych do nowego roku szkolne-
go szczególnie podziękował dyrekto-
rom przedszkoli i szkół, którzy podczas 
wakacji wykonali kawał dobrej roboty: 
potężne inwestycje w postaci wielkich 
remontów, przebudów, modernizacji 
i odnawiania pomieszczeń dydaktycz-
nych, sal gimnastycznych, sanitariatów 
za wygospodarowane blisko 2 mln zł. 
A także dyrektorowi DBFO za zaadop-
towanie wszelkich możliwych miejsc 
na potrzeby dodatkowych oddziałów 
przedszkolnych. Jeśli chodzi o remon-
ty to, jak poinformował wiceburmistrz 
Stanisław Pawełczyk, na tegoroczne 
oświatowe wydano 1,7 mln zł. Z kolei 
na przyszłoroczne w szkołach podsta-
wowych zaplanowano 1,1 mln zł oraz 
400 tys. zł dla przedszkoli.

Bogate są też plany inwestycyjne 
dotyczące m.in. rozbudowy przedszko-
li przy ul. Siemiatyckiej czy ul. Le-
gendy. Na marzec 2018 roku zapo-
wiedziano otwarcie nowego żłobka 
przy ul. Obrońców Tobruku. Niestety, 
na największy kombajn oświatowy, 
czyli zespół szkolno-przedszkolny 
wraz ze żłobkiem, który wybudowany 
będzie na Chrzanowie, przyjdzie po-
czekać co najmniej do 2021 roku.

(PON)

Na Bemowie

Oświatowe wyzwania
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Instytut Żywności i Żywienia przy-
pomina, że te same rodzaje produktów 
np. żółte sery czy wędliny, różnych 
producentów mogą mieć różną war-
tość.

Czytanie etykiet na produktach spo-
żywczych nie jest powszechnym nawy-
kiem, tymczasem ich porównywanie 
i wybieranie żywności z mniejszą ilo-
ścią cukru, soli czy tłuszczu przekłada 
się na nasze zdrowie – przypomina 
Instytut Żywności i Żywienia i zachęca 
do zmiany zachowań.

Z badań wynika, że jedynie co trzeci 
Polak sprawdza daty ważności na pro-
dukcie i jest to najczęściej sprawdzana 
informacja. Zdaniem ekspertów z IŻiŻ, 

to efekt niedostatecznej wiedzy konsu-
mentów na temat tego, co oznaczają 
informacje umieszczone na produk-
cie i jak powinny one przekładać się 
na wybór zdrowszego jedzenia.

IŻiŻ przygotował kampanię 
„Mniej, cukru, soli, tłuszczu? Kupu-
ję to!”, która ma przekonać Polaków 
do świadomego dokonywania zakupów 
żywności i pokazać, że te same rodzaje 
produktów, np. żółte sery czy wędliny, 
różnych producentów mogą mieć różną 
wartość.

– Niestety, w większości przypad-
ków, konsumenci robiąc zakupy spo-
żywcze czynią to schematycznie i często 
w pośpiechu – stojąc przed półką skle-

pową z całą paletą często tego samego 
produktu, dokonują rutynowo wyborów 
– twierdzi dyrektor Instytutu prof. Mi-
rosław Jarosz.

Z badań, na które powołuje się 
IŻiŻ wynika, że wykaz składników 
jest ważnym elementem etykiety, ale 
w praktyce niewiele osób ma nawyk 
jego sprawdzania. Konsumenci zwykle 
wiedzą, że na opakowaniu jest tabela 
wartości odżywczych, ale zdecydowa-
na większość kupujących nie zwraca 
na nią uwagi. O wyborze produktów 
decydują często atrakcyjne nazwy han-
dlowe i chwytliwe hasła marketingowe.

Specjalista ds. marketingu w IŻiŻ 
Grażyna Skarżyńska ocenia, że dbanie 

o zdrowie swoje i rodziny staje się 
coraz bardziej modne i pożądane, ale 
nie zawsze przekłada się na realne 
zachowania. – Jeśli chodzi o deklaro-
waną wiedzę na temat zdrowego ży-
wienia i żywności jesteśmy mistrzami 
świata. Kompletnie inną sprawą jest 
to, jak przekłada się to na codzien-
ne zachowania i codzienne wybory 
– stwierdziła.

Eksperci radzą: świadomi konsu-
menci powinni patrzeć na nazwę, wagę, 
wykaz składników, warunki przecho-
wywania, termin ważności i informacje 
o wartościach odżywczych.

Instytut przypomina, że w wyka-
zie składników znajdują się informacje 

o wszystkich surowcach, z jakich pro-
dukt został wytworzony, w tym także 
o substancjach dodatkowych i aroma-
tach. W pierwszej kolejności w wyka-
zie umieszczane są informacje o skład-
nikach, których jest najwięcej.

Dodatki zapisywane są dwoja-
ko: poprzez podanie ich zasadniczej 
funkcji technologicznej oraz nazwy 
(np. wzmacniacz smaku glutaminian 
monosodowy) albo symbol „E” i wła-
ściwy numer (np. E 621). Instytut za-
znacza, że warto pamiętać iż brak „E” 
wcale nie oznacza, że produkt nie za-
wiera substancji dodatkowych, a także 
że wszystkie „E” są dozwolone do sto-
sowania w Unii Europejskiej, a w nie-
których przypadkach ich użycie jest 
wręcz niezbędne dla bezpieczeństwa 
produktu.

(PAP)

Jesteś tym co jesz

Czytaj etykiety produktów spożywczych

Inaczej rzecz wygląda w sklepach 
z BIO żywnością i z produktami na zie-
lonych półkach w tzw. marketach. Tam 

potwierdzeniem ekologiczności musi 
być unijny symbol z gwiazdkami 
na zielonym tle. Do tego na etykie-
cie musi być numer jednostki, która 
taki produkt i gospodarstwo certyfiko-
wała. Wielko powierzchniowe sklepy 
w ostatnich czasach przywiązują szcze-
gólną uwagę do warzyw i owoców 
w jakości EKO.

Dlaczego? Zapotrzebowanie 
na tę kategorię powiększa się o 18-20 
proc. rocznie, bowiem rośnie świado-
mość konsumentów i wiedza na temat 
wartości odżywczej certyfikowanych 
produktów. Coraz więcej badaczy wy-
jaśnia różnice między BIO żywnością 
a tzw. konwencjonalną. Dr inż. Aneta 
Załęcka z Zakładu Żywności Ekolo-
gicznej na Wydziale Nauk o Żywie-
niu Człowieka i Konsumpcji SGGW 
stwierdziła, że Eko marchew, czy sa-
łata, a także inne warzywa i owoce 
mają intensywniejszy smak i zapach, 
bardziej zbliżony do roślin rosnących 
dziko.

– W surowcach konwencjonalnych 
przez stosowanie nawozów syntetycz-
nych, które są bezproblemowo rozpusz-
czalne (i w przeciwieństwie do nawo-

zów organicznych są łatwo dostępne 
dla roślin) dochodzi do nadmiernego 
gromadzenia się wody, która pobierana 

jest w nadmiarze przez tkanki roślin 
wraz z solami mineralnymi. W ten spo-
sób ziemiopłody konwencjonalne rosną 
szybko, są duże i rolnikowi dają więk-
szy plon niż ekologiczne, a konsument 
zostaje uraczony rozwodnionym sma-
kiem i zapachem oraz gorszą jakością 
odżywczą takich owoców i warzyw – 
mówi Aneta Załęcka.

Wyniki badań marchwi z upraw 
ekologicznych w Instytucie Warzyw-
nictwa w Skierniewicach także po-
twierdziły jej wyższość: stwierdzono 
wyższą o 8 proc. zawartość cukrów 
ogółem i o 18 proc. beta-karotenu, 
a także niższe o 29 proc. stężenie azota-
nów w porównaniu z odpowiednikami 
w marchwi konwencjonalnej.

Warto wiedzieć, że karotka należy 
do grupy warzyw o największej warto-
ści odżywczej i zdrowotnej. Jej obec-
ność w codziennej diecie zmniejsza 
ryzyko udaru mózgu o 68 proc. Cenny 
beta-karoten działa przeciwutleniająco, 
przeciwmiażdżycowo, zapobiega cho-
robom oczu i wzmacnia ogólną odpor-
ność organizmu.

W tym samych instytucie bada-
no paprykę i stwierdzono korzystny 

wpływ uprawy ekologicznej na war-
tość prozdrowotną papryki. Owoce 
badanych odmian z uprawy ekolo-

gicznej miały wyższą zawartość kwa-
su askorbinowego, beta-karotenu, 
flawonoidów i związków fenolowych 
w porównaniu do papryki z uprawy 
konwencjonalnej.

Dużą pomocą przy wybieraniu eko-
logicznych warzyw i owoców zdaje 
się być zachęcająca etykieta z hasłem: 
BIO warto! Z taką inicjatywą wystąpiła 
firma Agro Select, należąca do Sto-

warzyszenia Polska Ekologia. Robert 
Sikorski prezes firmy mówi: – De-
biutujemy w Carrefourze, dokąd pod 
taką marką dostarczamy marchewki, 
pietruszki, selery, ziemniaki, cebule czy 
buraki pochodzące z certyfikowanych 
polskich upraw. Wolne od pestycydów 
bio-banany single finger sprowadza-
my z czystych ekologicznie regionów 
egzotycznej Dominikany, a o ich ja-
kość dbają doświadczeni plantatorzy. 
Owoce pakowane są w siatki lub tor-
by o gramaturze dobranej dla potrzeb 
klientów. Bio-banany pakowane w wy-
godne saszetki, idealne jako zdrowe 
przekąski dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Z badań wynika, że będziemy 
kupować coraz bardziej świadomie. Nie 
opłaca się przecież oszczędzać na zdro-
wiu. BIO warto! To doskonała odpo-
wiedź polskiej firmy na zmieniające się 
potrzeby konsumentów.

Z pewnością zawsze BIO warto. 
W sprawozdaniu wspomnianego In-
stytutu Warzywnictwa przedstawiono 
korzystny wpływ uprawy ekologicznej 
na skład chemiczny wielu warzyw. Po-
midory, papryka, dynia z ekologicz-
nego systemu uprawy miały istotnie 
wyższą zawartość witaminy C, karote-
noidów, flawonoidów i związków feno-
lowych, a buraki ekologiczne podwyż-
szony poziom barwników czerwonych 
w porównaniu do warzyw z uprawy 
konwencjonalnej. Ponadto wszystkie 
analizowane warzywa z uprawy eko-
logicznej charakteryzowały się wyraź-

nie obniżonym poziomem zawartości 
azotanów.

Równolegle badania tego Instytutu 
potwierdziły większy stopień pożąda-
nia przez konsumentów w odniesie-
niu do kilku przetworów z warzyw 
ekologicznych w porównaniu z tzw. 
konwencją.

Jedzmy więc EKO witaminy 5 a na-
wet 10 razy dziennie dla zdrowia!

Bohdan Juchniewicz
                         

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Przetwórców i Producentów Produk-
tów Ekologicznych „Polska Ekologia” 
skupia osoby i firmy zajmujące się 
produkcją żywności z surowców ekolo-
gicznych certyfikowanych. Ideą naczel-
ną Stowarzyszenia jest reprezentowa-
nie całej branży żywności ekologicznej, 
przy aktywnej pracy na rzecz rozwoju 
EKO rynku. Przez 10 lat funkcjono-
wania Stowarzyszenie zorganizowało 
wiele akcji promujących najbardziej 
wartościową polską żywność w kraju 
i za granicą. Od 2015 roku realizuje 
3-letnią kampanię promocji polskiej 
żywności ekologicznej w USA, Japonii 
i Singapurze.

Polacy coraz bardziej cenią zdrową 
żywność: naturalną, świeżą, z pewnego 
źródła, z certyfikatem i dobrej marki – 
to wynik badania zrealizowanego przez 
Ośrodek Ewaluacji, zatytułowanego 
„Kogo nęci zdrowe jedzenie”. Jeśli 
na certyfikowaną żywność zwraca uwa-
gę już 34 proc. Polaków, to w pewnej 
części jest to zasługa Stowarzyszenia 
„Polska Ekologia”.

Prezesem tej organizacji jest Paweł 
Krajmas, doświadczony i dyplomowany 
arcymistrz masarstwa, autorytet w za-
kresie produkcji żywności ekologicznej, 
nagradzany i znany społecznik na Pod-
karpaciu. O żywotne sprawy Stowa-
rzyszenia od 10 lat dba Jolanta Lyska 
dyrektor generalny, dobry duch całego 
ugrupowania.

Ekologiczne metody produkcji 
żywności przyczyniają się do ochrony 
zdrowia społeczeństwa, pozwalają za-
chować bioróżnorodność środowiska, 
zgodnie z hasłem: Euroliść symbolem 
najwyższej jakości produktu.

Jedzmy EKO witaminy 5 razy dziennie
Połowa Polaków kupuje owoce i warzywa tylko na targowiskach, są to zazwyczaj ci klienci, którzy szukają żywności bezpiecznej, świeżej, 
prosto od rolnika. Jednak gdy wypatrują żywności ekologicznej to już nie jest pewne, na ile zapewnienia samego sprzedawcy co do jakości 
EKO, są prawdziwe.
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Widok jest fascynujący. Stoję na wy-
sokim wzgórzu obok świątyni i klasz-
toru Dżwari z V-VI wieków i patrzę 
na wspaniale oświetloną promieniami 
słonecznymi dawną, przez osiem wie-
ków, stolicę Gruzji – Mcchetę.

Ściślej Królestwa Iberii, jednego, 
obok opiewanej przez Homera antycz-
nej Kolchidy i kilku innych księstw, 

z których powstało Sakartwelo, jak 
Gruzini nazywają swój kraj. Dżwari 
znajdujące się na skraju Gór Saguram-
skich zaliczanych do Wielkiego Kauka-
zu, swoją nazwę zawdzięcza wielkiemu 
drewnianemu krzyżowi, który postawio-
no tu, na lewym brzegu rzeki Aragwy 
(Aragwi) w IV w. po przyjęciu przez 
kraj w 337 roku, jako drugi po Armenii, 
chrześcijaństwa za religię państwową.

Później, na przełomie VI i VII w. 
król Stefanos (Stepanoz) I zbudował 
dużą, zachowaną do naszych czasów 
świątynię. Której architektura stała się 
wzorcem dla wielu innych w tym kraju. 
Mccheta położona jest niżej, w górskiej 
kotlinie, na prawym brzegu Aragwi i le-
wym Mtkwari nazywanej przez Rosjan 
Kurą. W trójkącie jaki tworzy połą-
czenie tych rzek. Ta druga, największa 
w Gruzji, wypływa już z Małego Kau-
kazu. Przez teleobiektyw obserwuję to, 
tak ważne w dziejach, kulturze i religii 
kraju, współcześnie około 7,5-tysięczne 
miasto oraz jego najważniejsze zabytki, 
wpisane, tak jak Dżwari, na Listę Dzie-
dzictwa UNESCO.

Marszrutką od stacji metra 
Didube

Tym razem, bo jestem tu już po raz 
trzeci w ciągu ponad półwiecza, przy-
jechałem z odległego o około 20 km 
Tbilisi, na cały dzień. Aby nareszcie 
obejrzeć wszystko co mnie interesuje 
bez pośpiechu i poczuć trochę tutejszą, 
tak odmienną od stołecznej, atmosferę 
nieco sennego, rolniczo – handlowego 
miasteczka, ożywianego przez turystów 
i pątników. Dotarłem, nie bez pewnych 

przygód, najpopularniejszym środkiem 
transportu – marszrutką, czyli jednym 
z mikrobusów, które ruszają w drogę, 
jak mają komplet, lub prawie komplet 
pasażerów, gdyż po drodze też czasami 
ktoś chce wsiąść.

Marszrutki ze stolicy odjeżdżają, 
w wielu zresztą kierunkach, spod stacji 
metra Didube, które na tym odcinku 

jeździ już po powierzchni. Z jednego 
z najbardziej parszywych miejsc, jakie 
znam w Gruzji. Znajduje się tam bo-
wiem duży bazar, na którym w dosyć 
prymitywnych warunkach handluje się 
wszystkim. Od chleba, owoców, wa-
rzyw, mięsa, nabiału i innych artykułów 
spożywczych, poprzez azjatyckie ba-
dziewie przemysłowe, po stare kłódki, 
narzędzia, klucze, klamki oraz rzeczy 
nieznanego mi przeznaczenia, wieloma 
chyba wyciągniętymi ze śmietników.

Wielki zbrodniarz  
nadal tu popularny

Dotarcie do stanowisk marszrutek 
do Mcchety wymaga przejścia przez 
ten bazar na jeden z kolejnych placów 
postojowych. I kilkakrotnego pytania 
o drogę, gdyż żadnych drogowskazów 
ani w alfabecie łacińskim, ani cyryli-
cą, nie zauważyłem. Gruzińskiego nie 
znam, a w nim, przeważnie wyłącznie 
w nim, wypisane są tablice z nazwami 
miejscowości docelowych i pośrednich. 
Okazało się, że ta marszrutka, do której 
poradzono mi wsiąść, jedzie nie tylko, 
jak sądziłem do centrum Mcchety, ale 
dalej. Przejechałem więc je, nie widząc 
przy ulicach, którymi jechaliśmy, żadne-
go z interesujących mnie zabytków. Mu-
siałem więc wrócić lokalną marszrutką, 
przeżywając w niej pewne zaskoczenie.

Na pulpicie obok kierownicy, 
w miejscu, w którym umieszcza-
ne są często święte obrazki, różańce 
lub figurki azjatyckich bóstw, zauważy-
łem metalową płaskorzeźbę z profilem 
Stalina podpisaną IOSIF. A po lewej 
stronie nad oknem, tuż nad głową kie-

rowcy, duży, wielobarwny portret wiel-
kiego nauczyciela i rodaka dla Gruzi-
nów oraz zbrodniarza przeciwko ludz-
kości dla większości cywilizowanego 
świata. Kierowca nie zareagował gdy 
fotografowałem tę plakietkę.

Od prawnuka  
biblijnego Noego

A z utrwalenia aparatem papiero-
wego portretu musiałem zrezygnować, 
gdyż trzeba już było wysiadać. Po chwi-
li zresztą miasteczko i jego zabytki 
wciągnęły mnie całkowicie. Dzieje 
Mcchety są bowiem niezwykłe. Według 
legendy, która w jednym z folderów, 
jakie otrzymałem w tutejszym centrum 
informacji turystycznej, opisywana jest 
jak fakt oczywisty i historyczny, miasto 
założył Mcchetos, syn Kortlosa, pra-
wnuka biblijnego Noego. Uważanego 
(oczywiście Noe) za mitycznego przod-
ka Gruzinów. Jeżeli chodzi o fakty po-
twierdzone naukowo, to w miejscu tym, 
i jego okolicach, ludzie mieszkali już 
w okresie wczesnego brązu, w III-II 
tysiącleciu p.n.e.

Gdzieś w połowie I tysiąclecia osady 
te połączyły się tworząc Wielką Mcche-
tę. To tutaj są korzenie gruzińskiej pań-
stwowości oraz piśmiennictwa z orygi-
nalnym alfabetem. Według niektórych 
badaczy jego początki datowane są aż 
na rok 5604 p.n.e. Według innych, bar-
dziej realne, związane z królem Iberii 
Parnawazem (Farnawazem) I, a naj-
starsza datowana inskrypcja w nim po-
chodzi z 274 r. p.n.e. No i początki 
chrześcijaństwa, które wraz z krzyżem 
zrobionym z gałęzi winorośli, z półokrą-
głymi opadającymi w dół ramionami, 
przyniosła z sobą Kapadocji Apostołka 
Gruzji, święta Nino (ok. 268-340).

Stąd rozprzestrzeniło się 
w Gruzji chrześcijaństwo
To dzięki niej – szczegóły pomi-

jam – chrzest w roku 337 przyjęli: król 
Mirian III i jego żona Nana, a po nich 
ich poddani. I Gruzja stała się drugim, 
po Armenii, krajem z chrześcijaństwem 
jako religią państwową. Z tamtych cza-
sów, lub niewiele późniejszych, zacho-
wały się tu tylko trzy zabytki sakral-
ne. Kościółek św. Nino w kompleksie 
klasztoru Samtawro z XI w. Katedra 
Sweti Cchoweli, co prawda też z XI 
w., ale na miejscu pierwszej w Gruzji 
świątyni chrześcijańskiej z IV w., z za-
chowanymi jej elementami. Mechetska 
Antiochia – świątynia św. Szczepana 
z IV-V w. i wspomniany już klasztor 
Dżwari z VI w.

Do św. Szczepana trafiłem przy-
padkiem, usiłując dotrzeć na kraniec 
cypla u zbiegu rzek Aragwi i Mtkwari. 
Co, wobec wysokiego poziomu wody, 
zwłaszcza w tej drugiej, po silnych opa-
dach w górach, okazało się niemożliwe. 
Piaszczysto – gliniasty grunt stał się tak 
grząski, że wobec zapadania się go pode 
mną, musiałem „odpuścić” ostatnie kil-
kadziesiąt metrów. Wracając do centrum 
przez łąkę nad Aragwi, na której pasły 
się konie, natrafiłem jednak na jakąś 
świątynkę. Stojącą bardzo blisko nur-
tu rzeki, ale niepozorną i niewidoczną 
z daleka ze względu na brak wieży czy 
kopuły.

Niezwykły zabytek  
sprzed 17 wieków

Z pewnym trudem odszukałem 
ją na zdjęciu Mcchety z lotu ptaka, 

zrobionym spod klasztoru Dżwari. Oto-
czona nowym murem z polnych kamieni 
pokrytych na górze dachówką, przez 
który zauważyłem niewysoką prosto-
kątną budowlę z przylegającym do niej, 
też kamiennym budynkiem okazała się, 
przynajmniej dla mnie, rewelacyjna. 
Byłem w tym miejscu po raz pierwszy. 
Informacji o istnieniu takiego zabytku 
sprzed blisko 17 wieków nie znalazłem 
nie tylko w polskich przewodnikach 
po Gruzji ani w internecie, ale nawet 
w różnych, anglo – i rosyjskojęzycz-
nych, miejscowych folderach.

Jej kamienny model przy bramie 
w murze oraz nowiutka tabliczka z tek-
stem gruzińskim i angielskim: „Mtskhe-
ta Antioch (IV-V cc) Saint Stephen 
Nunnery” zachęcały jednak do wejścia. 
Budowla czołowa, bardziej masywna, 
zbudowana na planie prostokąta, o bo-
kach w rozmiarach zaledwie kilku me-
trów, okazała się zamknięta. Ale pod 
arkadami w przyległej do niej świątyn-
ce, z jedną kolumną podtrzymującą dwa 
kamienne, ostrołukowe wejścia ze śla-
dami trwania tu od wieków, siedziała 
stara, sympatyczna mniszka z różańcem. 
Modląca się, i jak się okazało, pilnująca 
świątyni.

Piękne freski
Świątynia maleńka, ale z kamien-

nym ołtarzem z trzema arkadami oraz 
dwiema ikonami Matki Bożej i Chry-

stusa. A także paroma innymi świętymi 
na surowych murach ze starych, ciosa-
nych kamieni. I stropem oraz górnymi 
partiami ścian pokrytymi starymi fre-
skami, doskonale zachowanymi, chy-
ba po renowacji, o tematyce biblijnej. 
Wielkim Chrystusem – nauczycielem 
z księgą, nad ołtarzem oraz scenami na-
rodzenia, krzyżowania, zmartwychwsta-
nia i innymi na stropie. Nad wejściem 
do świątyni z arkadowego przedsion-
ka wisi ikona Maryi z Dzieciątkiem. 
W prostej, drewnianej ramie, pokryta 
srebrną lub posrebrzaną koszulką, zdo-
bioną kilkoma, chyba półszlachetnymi 
kamieniami.

Również strop tego przedsionka po-
kryty jest freskami ze scenami z No-
wego Testamentu. Ale już na pierwszy 
rzut oka o kilka wieków młodszymi. 
Chwilę po mnie przyszła jeszcze trójka 
Gruzinów i też zachwycali się tym, 
co zobaczyli. Ja zaś, po kilkunastominu-
towym pobycie w tym niezwykle i nie-
oczekiwanie znalezionym miejscu, ru-
szyłem na dalsze poznawanie Mcehcty. 
Nie więcej niż 200 metrów od świątyni 
św. Szczepana jest niewielka przystań 
na brzegu Mtkwari.

Ruiny dwu twierdz
Na przystani plakaty zachęcające 

po angielsku i rosyjsku do korzystania 
z rejsów historyczną trasą stateczkiem 
po tej rzece. Do pobliskiej katedry Swe-
ti Cchoweli i widocznego, odległego 
o kilkaset metrów mostu Pompejusza. 
Na prawym, przeciwległym do miasta 
brzegu rzeki, znajdują się ruiny akro-
polu Armazisciche budowanego od III 
w p.n.e. Z resztkami cytadeli, pałacu 
oraz grobowców królów iberyjskich z I-
-III w n.e. Ich następcy chowani byli już 
w katedrze, lub na terenie klasztoru 
Samtawro, A skąd w tym miejscu rzym-
ski wódz Pompejusz?

Otóż dotarł on ze swoimi wojskami 
do Mcechty w 65 r. p.n.e. po pokonaniu 
króla Mitrydatesa VI Eupatora. A po tej 
wizycie konieczna była odbudowa znisz-
czonego przez niego miasta. Jego atrak-
cją turystyczną są też ruiny innej twier-
dzy, Bebrisciche. Zbudowanej we wcze-
snym średniowieczu, ponad kilometr 
od obecnego centrum, po przeniesieniu 
przez króla Wachtanga Gorgasalego w VI 
w. stolicy kraju do Tbilisi, na wysokim 
wzgórzu nad rzeką Aragwi. Chroniącej 
stolicę od północy. Bo przecież Mccheta 
leżała na ważnym szlaku, także handlo-
wym, który później stał się, i jest nadal, 
słynną Gruzińską Drogą Wojenną. 

Turyści mile widziani
Z twierdzy tej, z widoczną z dale-

ka sylwetką, zachowały się w sporej 
części jej mury, fragmenty dwu w nich 
wież, w tym jednej chyba mieszkalnej. 
A także trzeciej, luźno stojącej nad nad-
rzecznym urwiskiem. Na terenie sta-

rej części miasteczka do jego atrakcji 
zalicza się również zabytkowy ogród 
Zasłużonego Działacza Sztuki Gruzji, 
Michaiła Mamulaszwili. Na starej, me-
talowej tablicy, na jego pordzewiałym 
też metalowym ogrodzeniu, z dodat-
kową siatką, oprócz jego nazwy alfa-
betami: gruzińskim i cyrylicą, znajdują 
się również daty: 1873-1973. Sądzę, 
że pierwsza to rok jego urodzenia, a dru-
ga, być może otwarcie tego ogrodu. 
Ale żadnych informacji zarówno na ten 
temat, jak i samego działacza, nie udało 
mi się nigdzie znaleźć. Przez płot widać 
tylko mnóstwo zieleni i chyba stare, 
gliniane amfory na wino. Coraz bardziej 
turystyczny charakter Mcchety podkre-
ślają nowe i estetyczne ciągi handlowe 
ze sklepami, winiarniami, restauracjami 
itp. Nie brak też nowych hotelików, ka-
wiarni i innych placówek gastronomicz-
nych. Zarówno dla gości przyjeżdżają-
cych tu na krótko, aby zwiedzić tylko 
katedrę i klasztor, a po drodze Dżwari, 
jak i tych, którzy chcieliby zatrzyma się 
nawet na parę dni. Bo poza zabytkami 
i świętymi miejscami, miasteczko jest 
naprawdę sympatyczne.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Gruzja: Mccheta – skarby stolicy Iberii
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W Warszawie poradę lekarza w nocy 
i święta można otrzymać w 22 placów-
kach – nie tylko w szpitalach, ale także 
w przychodniach (tabela z adresami 
i telefonami poniżej).

Nocna i świąteczna opieka zdro-
wotna to świadczenia w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej udzielane 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz 
całodobowo w dni ustawowo wolne 
od pracy.

W razie nagłego zachorowania 
lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent 
może udać się po pomoc do dowolne-
go punktu nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie 
mieszka, i do którego lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej złożył swoją 
deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela po-
rad: w warunkach ambulatoryjnych, 
w domu pacjenta (w przypadkach me-
dycznie uzasadnionych), telefonicznie.

Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna
W październiku br. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(tzw. ustawa o sieci szpitali), ustanawiająca nowe zasady korzystania 
ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 

DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
ZGŁOSZENIA: rekrutacja@nasza-gazeta.pl

DZIELNICA PLACÓWKA 
NiŚOZ ADRES TELEFON

Bemowo Przychodnia ul. W. Czumy 1 22 664-58-97;
22 888-29-21

Białołęka Przychodnia ul. Milenijna 4 22 519-33-41; 
660-624-290

Bielany Szpital 
Bielański ul. Cegłowska 80 22 569-01-84

Mokotów Przychodnia ul. A. Malczewskiego 47a 22 250-28-01

Mokotów Przychodnia ul. Chełmska 13/17 22 250-28-01

Ochota

Centrum 
Medyczne 
Warszawskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego”

ul. S. Banacha 1a 22 250 28 01

Praga-Południe Szpital 
Dziecięcy ul. Niekłańska 4/24 22 250-28-01

Praga-Południe Szpital 
Grochowski ul. Grenadierów 51/59 22 51-52-535

Praga-Północ Szpital Praski al. Solidarności 67 22 250-28-01

Rembertów Przychodnia
„Petra Medica” ul. Gawędziarzy 18 22 113-97-84

Śródmieście Przychodnia ul. Stawki 2 22 536-97-75

Śródmieście Szpital Solec ul. Solec 99 22 625-05-23; 
22 536-97-75

Śródmieście Przychodnia ul. Poznańska 22 22 525-12-62;
22 536-97-75

Targówek Szpital 
Bródnowski ul. L. Kondratowicza 8

22 326-57-17; 
22 679-88-60; 
22 749-10-10; 
668-330-910

Ursus Przychodnia pl. Czerwca 1976 r. 22 250-28-01

Ursynów Przychodnia ul. E. Romera 4 22 643-04-97; 
602-680-196

Wawer
Międzyleski 
Szpital 
Specjalistyczny

ul. Bursztynowa 2 22 473-52-45

Wesoła
Przychodnia 
Medycyny 
Rodzinnej

ul. Jana Pawła II 25 22 773 -83-23

Wilanów Przychodnia ul. Wiertnicza 81 22 250 -28-01

Włochy Przychodnia ul. Cegielniana 8 22 113-90-50

Wola Przychodnia ul. Leszno 17 22 632-41-30

Żoliborz Przychodnia ul. K. Szajnochy 8 22 832-44-36

– Ponad połowa spraw, z którymi 
zwracają się do nas konsumenci doty-
czy zakupów rozmaitych towarów: bu-
tów, sprzętu gospodarstwa domowego, 
sprzętu elektronicznego, mebli, samo-
chodów i innych – mówi Małgorzata 
Rothert, Miejski Rzecznik Konsumen-
tów w Warszawie i dodaje – 3/4 spraw 
związanych z kupionymi towarami doty-
czy reklamacji: konsumenci skarżą się, 
że sprzedawcy nie uznają ich zasadnych 
reklamacji albo uznają je, ale rozpatrują 
niezgodnie z oczekiwaniami konsumen-
tów, a często też niezgodnie z prawem. 
Celem kampanii informacyjnej „Masz 
prawo” jest uświadomienie konsumen-
tom, że istnieją dwa niezależne tryby 
dochodzenia roszczeń w przypadku, 
gdy zakupiona rzecz okaże się wadliwa: 
gwarancja i rękojmia. Kampania skupia 
się na różnicach między nimi i podpo-
wiada na co zwrócić uwagę dokonując 
wyboru między rękojmią a gwarancją. 
Rzecznik obserwuje, że częstym źró-
dłem problemów jest brak wiedzy kon-
sumentów czy też jej niedostateczność 
w zakresie przysługujących trybów re-
klamacyjnych. – Konsumenci po prostu 
nie wiedzą, że mają aż dwie ścieżki re-
klamacji wadliwego towaru i nierzadko 
godzą się na tryb zaproponowany przez 
przyjmującego reklamację. Nie zawsze 
jest to tryb najlepszy.

Konsument powinien wiedzieć 
przede wszystkim, że:
• Na kupiony towar, który okazał się 

wadliwy, zawsze przysługuje mu rę-
kojmia. Trwa ona przez 2 lata (przy 
rzeczach używanych okres rękojmi 
można skrócić umową, jednak nie 
może być on krótszy niż rok). Wa-
runki rękojmi są określone w prze-

pisach prawa, a przedsiębiorca nie 
może ich zmieniać na niekorzyść 
konsumenta.

• Paragon nie jest niezbędny do zło-
żenia reklamacji, ale jako dowód za-
kupu ułatwia skorzystanie z rękojmi. 
Konsument, który go nie posiada, 
może w inny sposób wykazać kiedy, 
co i od kogo kupił (potwierdzeniem 
mogą być np. wydruki z karty płatni-
czej, e-maile).

• Gwarancja jest dodatkową, dobro-
wolną umową proponowaną przez 
gwaranta (może być nim producent, 
importer lub sprzedawca). Gwarant 
samodzielnie ustala jej warunki, 
a więc zakres swojej odpowiedzial-
ności i zasady dochodzenia roszczeń. 
Karta gwarancyjna może więc za-
wierać np. informację, że gwarant 
nie odpowiada za szkody mecha-
niczne, jego działanie w przypadku 
usterki to naprawa towaru, bez moż-
liwości wymiany na nowy model lub 
zwrotu pieniędzy.

• Konsument, który otrzymał kartę 
gwarancyjną na zakupiony towar, 
ma więc uprawnienia zarówno z rę-
kojmi, jak i z gwarancji. Może sam 
wybrać, z której drogi chce korzy-
stać. Przed dokonaniem wyboru 
warto zapoznać się z warunkami 
gwarancji.

• Warunki gwarancji mogą zatem być 
mniej korzystne od regulacji usta-
wowych związanych z rękojmią, ale 
mogą też dać konsumentowi dodat-
kowe korzyści, np. trwać dłużej niż 
rękojmia. Warto wybrać gwarancję, 
jeżeli jest korzystniejsza niż rękoj-
mia, albo jeżeli upłynął już termin 
odpowiedzialności sprzedawcy wy-

nikający z rękojmi, a gwarancja na-
dal obowiązuje.

• Reklamację z rękojmi należy składać 
u sprzedawcy, a z gwarancji w miej-
scu wskazanym w warunkach gwa-
rancji (najczęściej jest to punkt ser-
wisowy lub sklep, w którym towar 
został sprzedany).

• Z treści reklamacji musi jasno wy-
nikać jaką wadę ma towar, jakie 
jest żądanie konsumenta i z którego 
uprawnienia chce skorzystać. Konsu-
ment składający u sprzedawcy rekla-
mację z rękojmi, powinien dopilno-
wać, żeby sprzedawca korzystający 
z druku reklamacyjnego nie zazna-
czył w nim opcji „gwarancja”. Taka 
adnotacja może bowiem, wbrew woli 
konsumenta, skierować reklamację 
na tryb gwarancyjny.

• Trzecia odsłona kampanii „Masz 
prawo” potrwa do końca listopada. 
Będzie prowadzona za pośrednic-
twem citylights na przystankach 
autobusowych, billboardów na sta-
cjach metra, spotów wyświetlanych 
w komunikacji miejskiej – tram-
wajach, autobusach, szybkiej kolei 
miejskiej oraz w urzędach dzielnic. 
Materiały edukacyjne mieszkańcy 
znajdą również w ZOZ-ach, szpi-
talach miejskich i OSiR-ach. Ele-
mentem kampanii będą też spotkania 
informacyjne prawników Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów w centrach 
handlowych.
Na stronie internetowej rzeczni-

ka www.konsument.um.warszawa.pl 
mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się 
z bogatym materiałem na temat praw 
konsumentów w poszczególnych seg-
mentach rynku.

Wybierz świadomie między rękojmią a gwarancją

Masz prawo do reklamacji
Ruszyła trzecia edycja kampanii „Masz prawo”. Tym razem Miejski Rzecznik Konsumentów w Warsza-
wie podpowiada, w jaki sposób dochodzić swoich praw, gdy nowo zakupiony towar psuje się albo ma 
wady, których w momencie zakupu nie było widać.
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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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Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola

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

w październiku:
•  21 października (sobota) godz. 11.00 

– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 21, al. Solidarności 90 – „Targi Pa-
sji” – dzień dzielenia się swoimi pa-
sjami, organizowany przez młodzież 
uczęszczającą do wolskich bibliotek. 
Wstęp wolny

•  24 października (wtorek) godz. 13.00 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 80, ul. Redutowa 48 – 
„Nasza kawiarenka” koncert zespołu 
Kurdesz. W swoim dorobku zespół 
ma bogaty i różnorodny repertuar, 
z którym występuje podczas uroczy-
stości rocznicowych i świąt okolicz-
nościowych. Wstęp wolny

•  25 października (środa) godz. 17.00 
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
Nr 25, ul. Żytnia 64 – „A za oknami 
tak jesiennie” – warsztaty plastyczne 
z cyklu „Mały Van Gogh” dla dzieci 
w wieku 6-12 lat. Wstęp wolny

•  27 października (piątek) godz. 16.00 
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzie-
ży nr 25, ul. Żytnia 64 – „Kultura 
w Internecie” – warsztaty literackie 
„Literackie piątki” dla dzieci w wieku 
6-12 lat. Wstęp wolny

•  27 października (piątek) godz. 17.30 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 14, ul. Młynarska 
35a – Spotkanie autorskie z Witoldem 
Jabłońskim. Pisarz ten tworzy przede 
wszystkim fantastykę historyczną. 
Odkrywa przed czytelnikiem mroki 
średniowiecza, dzieje piastowskich 
zmagań, rodzimych bogów i wierze-
nia słowiańskie. 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 99

Ogłoszenia drobne

Horoskop
od 22 października do 4 listopada 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Zaczynasz mieć wątpliwości, 
czy aby na pewno słusznie 
postępujesz w sprawach ser-

cowych. Postaraj się poczuć dobrze 
z własnymi decyzjami, wtedy będziesz 
pewien, że są one właściwe. Zawodowo 
– nie chwytaj kilku srok za ogon lecz 
skup się na jednym, konkretnym zada-
niu. Nie stawiaj na ilość, ale na jakość, 
a osiągniesz większe korzyści.

RYBY (19 II – 20 III)
Otwórz się na otaczają-
ce Cię piękno świata. Nie 
zauważasz dobrych rzeczy, 

które dzieją się wokół Ciebie, a tym 
samym tracisz wiele okazji do polepsze-
nia swego nastroju. Powinieneś rozej-
rzeć się uważnie dookoła, bo być może 
gdzieś czeka niewykorzystana szansa 
i po prostu żal ją stracić. Zdrowot-
nie nic nie powinno zakłócać Twojego 
spokoju.

BARAN (19 II – 20 IV)
Konflikty z najbliższymi Ci 
osobami powinieneś starać 
się zażegnać jak najszybciej. 

Takie sytuacje nie są przyjemne ani dla 
Ciebie, ani dla innych. Wystarczy, że 
rozpoczniesz od naprawiania własnych 
błędów, a całą resztę da się wyprosto-
wać. W pracy możesz liczyć na pochwa-
ły od szefa. Doceni Cię bardziej niż 
zwykle. Zdrowie dobre.

BYK (21 IV – 21 V)
W uczuciach zapowiada się 
przełom. Spotkasz osobę, 
z którą będziesz nadawał 

na tych samych falach. Wiele będzie 
zależało od Ciebie, więc postaraj się 
nie zmarnować tej szansy. Finansowo 
też się poprawi, ale w sprawach ja-
kichkolwiek inwestycji posłuchaj rad 
doświadczonej i zaufanej osoby. Zawo-
dowo – lepiej dopiero będzie.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Wywiążesz się znakomi-
cie z wielu ważnych zadań 
i wzbudzisz podziw w pracy. 

Możesz się spodziewać premii, dzięki 
której zrealizujesz kilka marzeń. Wstrzy-
maj się teraz z decyzjami w sprawach 
uczuciowych, lepiej wszystko przemy-
śleć, a dopiero potem działać. Wygląda 
na to, że zdrowotnie będziesz miał się 
całkiem nieźle.

RAK (22 VI – 22 VII)
Nie zabraknie Ci teraz oka-
zji do spotkań towarzyskich. 
Może wśród osób, które spo-

tkasz pojawi się ta wymarzona, dlatego 
miej oczy szeroko otwarte. Zdecydowa-
nie więcej cierpliwości powinieneś wy-
kazać w kwestiach zawodowych. Zbyt 
szybko się zniechęcasz, a to nie wróży 
pomyślnego zakończenia spraw. Finan-
se bez zmian.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Odnajdziesz teraz w sobie 
więcej mocy twórczej i bę-
dziesz w stanie stworzyć rze-

czy, o których wcześniej nawet nie 
marzyłeś. Twoje relacje z partnerem 
znacznie się polepszą. Można stwierdzić, 
że to będzie idealny czas dla Was dwoj-
ga. Jedynie fizycznie możesz odczuwać 
dyskomfort, jednak z wszelkimi dolegli-
wościami dasz sobie szybko radę.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Powinnaś dokładnie zastano-
wić się nad listą wydatków 
i wyeliminować te, które są 

w tym momencie zbędne. W pracy mo-
żesz się teraz raczej czuć bezpiecznie, 
ale mimo to zachowaj czujność. Jesien-
na aura może wpływać na Ciebie nieko-
rzystnie pod względem emocjonalnym 
i fizycznym. Dobra rada: ubieraj się 
ciepło i trzymaj nerwy na wodzy.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Zakończysz sprawy, nawet te 
zaczęte bardzo dawno temu, 
a rezultaty będą dla Ciebie 

niezwykle zadowalające. Zapomnisz 
na moment o dotychczasowych roz-
czarowaniach. Skoro już wiesz, na jak 
wiele Cię stać, po kolei realizuj swoje 
plany. Sfera uczuciowa także przyniesie 
niespodzianki. Z ukochaną osobą do-
świadczysz intensywnych emocji.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W tej chwili ważna jest Two-
ja kondycja psychiczna. Bar-
dzo potrzebujesz wyciszenia 

i spokoju. Spróbuj choć na moment 
zrobić sobie wolne od zmartwień, tym 
bardziej, że zwykłeś przejmować się 
błahostkami. Na kłopoty w pracy się 
nie zanosi, a i w życiu uczuciowym nic 
przykrego nie powinno Cię spotkać. 
Ciesz się więc życiem.

STRZELEC (23 XII – 21 XII)
Przed Tobą mnóstwo niespo-
dzianek w sferze zawodo-
wej. Dostaniesz nową, bar-

dzo interesującą propozycję w pracy, 
a w związku z tym także szanse na do-
datkowe pieniądze. W uczuciach zasta-
nów się, co naprawdę jest dla Ciebie 
ważne i dokonaj właściwego wyboru. 
Pamiętaj, że jeśli zaryzykujesz, możesz 
zyskać więcej niż przypuszczasz.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Zostaw przeszłość za sobą 
i skup się na tym, co obec-
nie dzieje się w Twoim życiu. 

Tracenie energii na to, czego nie możesz 
już zmienić nie przyniesie Ci nic pozy-
tywnego. W uczuciach przełom. Możli-
we, że będziesz chciał postawić wszystko 
na jedną kartę. Finansowo powinieneś 
uważać na nieuczciwe osoby, które będą 
próbowały wciągnąć Cię w nieczyste 
interesy. Miej się zatem na baczności.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) kolegiata, świątynia; 7) teren; 8) opancerzenie okrętu wojennego; 
9) pięknoduch; 10) stolicą jej Luanda; 12) brązowy barwnik spożywczy, cukier pa-
lony; 14) powieść Nory Szczepańskiej; 16) urządzenie; 19) forma walki robotników; 
21) sprawienie lania; 22) towarzyszka kłapoucha; 23) dawniej ozdobny cukierek.

Pionowo: 1) Instrument ludowy (Ukraina, Rumunia), chordofon szarpany, rodzaj lutni; 
2) dramat Stanisława Przybyszewskiego; 3) hinduista; 4) drewniana część karabinu, 
podstawa działa; 5) bogini miłości i wojny; 6) dodatkowe wynagrodzenie członków 
spółek akcyjnych z zysków tych przedsiębiorstw; 11) zarozumiałość; 13) narciarka 
wyczynowa; 15) brak zainteresowania; 17) świadczenie wypłacane inwalidzie przez 
ZUS; 18) rzeka w południowej części Wielkiej Brytanii, przepływa przez środkową 
Anglię; 20) figura obrócona na rzutnię.
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Hala WOLA, ul. Człuchowska 25 Warszawa
www.halawola.com.pl
Oferta ważna w dniach: 1-31.10.2017r.

Pełna oferta zniczy dostępna w stoisku Hali WOLA

NOWOŚĆ!

1590
zł/szt.

22% TANIEJ

680
zł/szt. 530

zł/szt.

36% TANIEJ

180
zł/szt. 115

zł/szt.

15% TANIEJ

800
zł/szt. 680

zł/szt.

20% TANIEJ

1220
zł/szt. 980

zł/szt. 410
zł/szt.

DOBRA CENA

220
zł/szt.

Chryzantema
1szt.

Znicz
Z-342
czas palenia 75h 

Znicz
VS-120
czas palenia 20h 

Znicz
F-71
czas palenia 50h 

Znicz
WZ-3
czas palenia 75h 

Wkład do znicza
OL-320 
Czas palenia  85h

Znicz
L-955
czas palenia 72h 


