
Już od 1 grudnia wolscy uczniowie 
będą otrzymywać w szkołach darmo-
we, zdrowe drugie śniadania. Akcja 
„Zdrowa kanapka” poparta kampanią 
promującą zdrowe odżywianie została 
już przeprowadzona w wolskich szko-
łach podstawowych w roku szkolnym 
15/16. W jej ramach uczniowie otrzy-
mywali darmowe, drugie śniadania. Te-
raz dzielnica idzie o krok dalej. Zdro-
we, przygotowane z uwzględnieniem 
zasad racjonalnego żywienia posiłki 
otrzymają także uczniowie gimnazjów. 

– Szacujemy, że „Zdrową kanapkę” 
otrzyma w sumie 9 tys. uczniów dzien-
nie – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. – Zdajemy sobie spra-
wę, że regularne przygotowywanie 
zdrowych i pełnowartościowych po-
siłków jest dużym wyzwaniem także 
finansowym, dlatego nasza akcja jest 
całkowicie bezpłatna – dodaje.

Program „Zdrowa kanapka” roz-
pocznie się 1 grudnia 2017 roku i po-
trwa aż do końca marca 2018 r. Dziel-
nica na ten cel przeznaczy 1,1 mln zł. 

Plac za dawnym PDT Wola już 
oficjalnie jest skwerem Gwary War-
szawskiej. Uroczyste wkopanie tablic 
informacyjnych odbyło się w 12 paź-
dziernika o godzinie 10.00.

Nowy skwer mieści się pomiędzy 
ul. Leszno, Młynarską oraz Wolską. 
To tu kiedyś funkcjonowało kino W-Z, 
lokal gastronomiczny Wenecja oraz Po-
wszechny Dom Towarowy. Wniosek 
o nadanie temu miejscu nazwy Gwary 
Warszawskiej złożyło stowarzyszenie 
o tej samej nazwie. Wniosek popar-
ła większość okolicznych mieszkań-
ców. – Lokalizacja skweru jest mocno 
powiązana z charakterem, jaki teren 

pełnił do wybuchu II wojny światowej. 
Było to miejsce wypoczynku i oderwa-
nia się od trudów dnia codziennego – 
mówi Janusz Dziano, członek zarządu 
Stowarzyszenia Gwara Warszawska. – 
Po wojnie zaszły duże zmiany, jednak 
charakter tego miejsca pozostał nie-
zmienny. Teren dalej służył mieszkań-
com Woli – dodaje.

Nadanie oficjalnej nazwy skwe-
rowi to dopiero początek drogi. Już 
niebawem rozpocznie się rewitalizacja 
miejsca, która przywróci mu dawny 
blask i z zaniedbanej przestrzeni zmie-
ni w rekreacyjno-sportowo-kulturalne 
centrum Woli. 

Głównymi punktami obrad rady 
Bemowa zwołanej na 14 listopada mia-
ły być dwa projekty uchwał: w sprawie 
odwołania przewodniczącego Marka 
Cackowskiego oraz wiceprzewodni-
czącego Adama Niedziałka. Obaj z klu-
bu PiS od dawna mocno krytykowani 
byli przez radnych opozycji. Wcze-
śniejsza próba odwołania przewod-
niczącego M. Cackowskiego spełzła 
na niczym, ale tym razem po popar-
ciu tego wniosku przez radnych Be-
mowskiej Wspólnoty Samorządowej 
miała szansę powodzenia. Dlatego też 
M. Cackowski tuż po otwarciu ob-
rad rady ogłosił przerwę do 14 lutego 
2018 roku. Zdezorientowani przedsta-
wiciele zarządu iw większości radni 

PiS i PO nieco zdziwieni posłusznie 
opuścili salę obrad. Ale pozostali rad-
ni z klubu Dla Bemowa i Wybieram 
Bemowo, do których przyłączyło się 
2 radnych BWS - w sumie 14, co dało 
kworum, nie bacząc na ogłoszoną prze-
rwę kontynuowało obrady pod prze-
wodnictwem radnej seniorki Wiesławy 
Schubert-Figarskiej. Przegłosowano 
rozszerzenie porządku obrad o wybór 
nowego przewodniczącego rady oraz 2 
wiceprzewodniczących.

M. Cackowskiemu postawiono 
zarzuty, m.in. obstrukcji i utrudnienia 
pracy rady, łamanie przepisów, nie 
uwzględnianie głosu opozycji, kiero-
wanie jej projektów uchwał do tzw. za-
mrażarki i wprowadzanie nowych, nie 

konsultowanych z radnymi. Dlatego też 
jednogłośnie, 14 głosami za,w tajnym 
głosowaniu został odwołany.

Na nową przewodniczącą bejow-
skiej rady zgłoszono kandydaturę 
Hanny Głowackiej, wieloletniej radnej 
z Bemowskiej Wspólnoty Samorządo-
wej. Pod jej przewodnictwem kontynu-
owano obrady, w trakcie których zgod-
nie z pierwotnym porządkiem obrad 
w tajnym głosowaniu większością 14 
głosów odwołano z funkcji wiceprze-
wodniczącego rady Adama Niedziałka. 
Następnie na nowych wiceprzewod-
niczących rady wybrano: Adama Za-
wistowskiego z klubu Dla Bemowa 
i Macieja Ryszkowskiego z klubu Wy-
bieram Bemowo. 

W składzie prezydium bemowskiej 
rady pozostawiono wiceprzewodniczą-
cą Ewę Przychodzień-Schmidt (PO).
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13 października w Szkole Podstawo-
wej nr 63 był wielkim świętem pierw-
szoklasistów. O godz. 10 zabrzmiały 
fanfary i do Sali gimnastycznej wkro-
czyły dwie drużyny – klasy, prowadzo-
ne przez wychowawczynie. Przyszłych 
rycerzy dostojna publiczność przywitała 
gromkimi brawami, a dyrektor szkoły, 
Katarzyna Kupiec, zwróciła się do bo-
haterów uroczystości, życząc, by po-
myślnie zdali czekający ich sprawdzian 
i stali się pełnoprawnymi członkami Za-
wiszackiej braci. 

Po chwili do sali wkroczyła dama 
dworu w towarzystwie rycerza, który 
powitał pierwszoklasistów. Obwieścił, 

że obowiązkiem każdego Zawiszaka 
jest zgłębianie tajemnic Krainy Wie-
dzy, dbanie o rycerski honor, słucha-
nie przewodników po tej krainie – 
nauczycieli i wychowawców, a także 
przyjaźń i koleżeństwo. Zapowiedział 
rozpoczęcie wielkiego turnieju, który 
poprowadzi królewska para. Wiadomo 
przecież, że każdy giermek przed pa-
sowaniem na rycerza musi dowieść, 
iż jest godny tego miana. I oto poja-
wili się oni – władcy Krainy Wiedzy. 
Król i królowa zasiedli na tronach, 
a przejęci pierwszoklasiści odpowiadali 
na szereg pytań, wykazując się ogrom-
ną wiedzą. Egzamin zdali śpiewająco, 

gdyż zaprezentowali wiele piosenek, 
w których wykonanie włożyli całe swo-
je siedmioletnie serca. Znali polskie 
barwy narodowe, wiedzieli, jak należy 
zachowywać się w szkole i co zabrać 
do plecaków. Król uroczyście ogłosił, 
iż wszyscy pierwszoklasiści zasługują 
na tytuł rycerza – ucznia.

Po tej zapowiedzi siódmoklasiści 
wprowadzili do sali Sztandar Szkoły 
i najmłodsi uczniowie złożyli ślubowa-
nie, po czym zostali pasowani na Za-
wiszaków przez dyrektor Katarzynę 
Kupiec, a wychowawczynie otrzymały 
legitymacje dla swoich podopiecznych. 
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Bezpłatne śniadanie 

Skwer Gwary 
Warszawskiej

Na Bemowie

Przerwa czy rewolta?

Na Woli

Pasowanie na Zawiszaków

Na zdjęciu obok:  
JEOL z Doliny   
Soninków 
 
Wspaniały mądry  
i zrównoważony piesek, 
choć nie pozbawiony 
temperamentu. Łatwo  
i chętnie się uczy  
 
Doskonale zbudowany, 
bardzo dobrze 
ubarwiony, świetny 
gatunek włosa 
 

Rodowodowy 
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Fragment ceglanego muru okalające-
go zabytkowe zbiorniki gazu – Wolskie 
Koloseum – runął w środę 27 września 
br. po godz. 22.00. Będący na terenie 
obiektu pracownicy powiadomili służ-
by porządkowe oraz właściciela terenu. 
Uprzątnięcia wymagał przede wszyst-
kim gruz, który znalazł się na ul. Prą-
dzyńskiego. W czwartek rano na miej-
scu pojawili się pracownicy wolskiego 
urzędu, którzy spisali protokół i sporzą-
dzili dokumentację fotograficzną. 

Nieruchomość przy ul. Prądzyń-
skiego ma użytkowników wieczystych, 
którzy powinni dbać zarówno o ogro-
dzenie jak i zabytkowe rotundy. – Dziel-
nica zwróciła się do użytkowników wie-

czystych o zabezpieczenie pozostałej 
części ogrodzenia. Stosowne decyzje 
w tym zakresie będzie prowadził oczy-
wiście nadzór budowlany. Jednak już 
teraz widać, że pozostałe fragmenty 
muru również niebezpiecznie się odchy-
lają, dlatego wzywamy użytkowników 
wieczystych do natychmiastowych dzia-
łań w tym zakresie – podkreśla Adam 
Hać, zastępca burmistrza Woli.

Już pod koniec 2016 r. wolski urząd 
wystosował do użytkowników wieczy-
stych terenu przy ul. Prądzyńskiego 14A 
wezwanie do polubownego rozwiąza-
nia umowy. – Użytkownicy wieczyści 
przez ostatnie 25 lat nie wywiązali się 
z obowiązku adaptacji i modernizacji 

zabytkowych zbiorników gazu. Ponad-
to wydawane były decyzje Stołeczne-
go Konserwatora Zabytków w zakresie 
odpowiedniego zabezpieczenia zbiorni-
ków przed dalszą degradacją – mówi 
burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkow-
ski. Kontrola przeprowadzona przez 
Stołecznego Konserwatora Zabytków 
w 2016 r. potwierdziła, że obecni wła-
ściciele nie wykonali większości prac 
konserwatorskich i robót budowlanych, 
które zostały nakazane jeszcze w 2012 r. 
Sprawa rozwiązania umowy użytkowa-
nia wieczystego trafiła do sądu.

W Sądzie Rejonowym dla War-
szawy-Woli toczy się również sprawa 
z prywatnego aktu oskarżenia, który 
skierowali użytkownicy wieczyści Wol-
skiego Koloseum przeciwko Krzyszto-
fowi Strzałkowskiemu. – Obecni wła-
ściciele Wolskiego Koloseum oskarżają 
mnie o pomówienia, podczas moich 
wystąpień w toczącej się na forum pu-
blicznym debacie na temat utrzymania 
i potrzeby zabezpieczenia tych unikato-
wych budowli. Chciałbym podkreślić, 
że skierowanie przeciwko mnie sprawy 
do sądu, w żaden sposób nie wpłynie 
na działania podejmowane przez Urząd 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w za-
kresie zabytkowych zbiorników gazu 
przy ul. Prądzyńskiego 14A – mówi 
burmistrz Strzałkowski.

Prezydent stolicy podjęła decyzję 
o realizacji akcji, która została za-
początkowana w Słupsku, w ramach 
której w każdej samorządowej szkole 
w stolicy zawiśnie preambuła Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Pierwsza plansza z treścią preambuły 
zawisła w poniedziałek 30 października 
w budynku XXIV Liceum im. Cypria-
na K. Norwida przy ulicy Obozowej. 
Pozostałe tablice zostaną umieszczone 
w budynkach ok. 395 szkół w Warsza-
wie w ciągu paru tygodni. 

Podczas uroczystości przewod-
niczący Samorządu Uczniowskiego 
przeczytał treść preambuły, prezy-
dent stolicy zwróciła zaś szczególnie 

uwagę na następujący jej fragment 
– Wszystkich, którzy dla dobra Trze-
ciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję 
będą stosowali, wzywamy, aby czynili 
to, dbając o zachowanie przyrodzo-
nej godności człowieka, jego prawa 
do wolności i obowiązku solidarności 
z innymi, a poszanowanie tych zasad 
mieli za niewzruszoną podstawę Rze-
czypospolitej Polskiej.

– Liceum Cypriana Norwida jest 
szkołą, w której my uczniowie uczymy 
się demokracji. Preambuła Konstytucji 
umieszczona dzisiaj w naszym liceum jest 
przykładem jak ojcowie naszej demokra-
cji przed dwudziestu laty potrafili połą-
czyć Polaków. Mamy nadzieję, że będzie 

ona wykładnią dla kolejnych pokoleń 
naszych uczniów, którzy będą dbali o po-
szanowanie wolności, sprawiedliwości 
i godności ludzkiej – powiedział podczas 
uroczystości Tomir Domański, przewod-
niczący samorządu uczniowskiego. 

W kwietniu br. minęło dwadzieścia 
lat od uchwalenia przez Zgromadze-
nie Narodowe obowiązującej obecnie 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Obecnie obowiązująca ustawa zasad-
nicza weszła w życie 17 października 
1997 roku. Konstytucja ta jest najważ-
niejszym aktem prawnym w Polsce. 
Polska Konstytucja złożona jest z pre-
ambuły i 13 rozdziałów, podzielonych 
na 243 artykuły. 

Na październikowej sesji rada Woli 
przyjęła szereg zmian w tegorocznym 
załączniku budżetowym dzielnicy.

Dochody bieżące zwiększono 
o 265 tys. zł, w tym 250 tys. zł ze zwro-
tów kosztów zastępstwa procesowego. 
Pochodzące z odszkodowań z ubezpie-
czeń 15 tys. zł przekazano do dzielni-
cowego biura finansów oświaty na na-
prawę szkód w SP nr 25 przy ul. Grzy-
bowskiej oraz na wymianę zestawu 
ogrodowego w Przedszkolu 269 przy 
ul. Smoczej. Wolskie DBFO otrzymało 
też z biura edukacji miasta 169,6 tys. zł 
na płace pracowników oświaty.

W ramach zmian na wniosek wy-
działu oświaty i wychowania o 2 mln 
735 tys. zł zmniejszono niektóre dota-
cje dla placówek niepublicznych po to, 
aby inaczej rozdysponować tę kwotę. 
Na dotacje dla placówek niepublicz-
nych przeznaczono jedynie 735 tys. 
zł, a z pozostałych środków wygospo-
darowano 1 mln zł na wynagrodzenia 
w związku ze zmianami w organizacji 
nowego roku szkolnego i 112 tys. zł 
na sprzęt informatyczny dla DBFO. 
Pozostałe 888 tys. zł przeznaczono 
na tegoroczne wydatki inwestycyjne, 
tj. na nowe zadania związane z zaku-

pami mającymi na celu doposażenie 
placówek oświatowych w pomoce na-
ukowe. 

Niewykorzystane 550 tys. zł z wy-
działu budżetowo-księgowego posta-
nowiono przeznaczyć na zwiększenie 
wydatków: o 400 tys. zł dla zakładu 
gospodarowania nieruchomościami, 
o 3 tys. zł dla wydziału regulacji 
stanów prawnych nieruchomości, 
o 100 tys. zł dla wydziału prawnego, 
o 47 tys. zł dla biblioteki publicznej 
oraz 7,6 tys. zł dla ośrodka pomocy 
społecznej na organizację konferencji 
zespołu interdyscyplinarnego. Ponad-
to wolski OPS dofinansowano częścią 
z zaoszczędzonej przez wydział ob-
sługi mieszkańców kwoty 523 tys. zł 
z wysyłki korespondencji. 

Rada przyjęła też zmiany w wydat-
kach majątkowych dzielnicy. Wnio-
skowano o zmniejszenie nakładów 
o 2 mln zł na przebudowę ul. Spokojnej 
i przeniesienie kwoty tej na rok 2018. 
Podobnie planowana modernizacja 
pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka. 
Ze względu na specyficzny charakter 
robót nie udało się w tym roku wyłonić 
ich wykonawcy. Zarezerwowane środki 
w kwocie ponad 4,7 mln zł postanowio-

no przesunąć na 2018 rok. O zmniej-
szenie o 700 tys. zł i  przeniesienie tej 
kwoty na następny rok wnioskowano 
również odnośnie zadania związanego 
z przebudową ul. Ringenbluma, która 
jest w kolizji z planowanymi pracami, 
m.in. odwadniającymi MPWiK.

Za zgodą biura ochrony środowi-
ska wniesiono o przesunięcie na 2018 
rok 296 tys. zł na termomoderniza-
cję budynku Przedszkola nr 74 „Przy 
zielonym wzgórzu” przy ul. Wolskiej 
na 2018 rok.

Z modernizacji budynku Zespołu 
Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka pozo-
stało 28 tys. zł, które wykorzystane 
będzie w 2018 roku. Przyszłoroczne 
prace w tym zadaniu postanowiono 
dofinansować oszczędnościami z bu-
dowy ul. Szańcowej oraz z przebu-
dowy ul. Boguszewskiej. Pozostałe 
z termomodernizacji budynku i mo-
dernizacji boisk Liceum nr 30 przy 
ul. Wolność 51,8 tys. zł jeszcze w tym 
roku dodatkowo przeznaczone ma być 
na zabezpieczenie urządzeń wentylacji 
w modernizowanej sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 132 przy 
ul. Grabowskiej. Kwotę 50 tys. zł po-
chodzącą z kary za niezrealizowany 
projekt budowy Wolskiego Centrum 
Kultury przeniesiono na 2019 rok.

(PON)

Na Żoliborzu

Zawaliło się ogrodzenie Koloseum

Preambuła Konstytucji RP w Norwidzie
W poniedziałek, 30 października Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, przekazała społeczno-
ści szkolnej tekst preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej. Wydarzenia miało miejsce w XXIV Liceum im. 
Cypriana K. Norwida.

Zmiany budżetowe

Panująca obecnie w naszym kraju 
aura sprawia, że warunki na drodze 
robią się bardzo zmienne, bardziej 
zdradliwe i niebezpieczne zarówno dla 
kierujących jak i dla pieszych. Dlatego 
policjanci ruchu drogowego apelują 
do wszystkich, zarówno do kierow-
ców, rowerzystów, jak i pieszych, 
o zachowanie szczególnej ostrożności 
i rozwagi.

Jezdnie mogą być już przymrożone, 
a w związku z tym śliskie, a w takich 
sytuacjach koła łatwo tracą przyczep-
ność. Pamiętajmy, że w wielu różnych 
miejscach nawierzchnia dróg w połą-
czeniu z opadami atmosferycznymi czy 
błotem pośniegowym wydłuża drogę 
hamowania pojazdu, w skrajnych wy-
padkach kierujący może wpaść w po-
ślizg i nie zapanować nad samochodem. 
Wyprzedzanie w takich warunkach, 
wymijanie, wchodzenie w zakręt może 
być bardzo niebezpieczne. Kierowcy 
powinni pamiętać o tym, aby poruszać 
się po jezdni z włączonymi światłami 
i przestrzegać ograniczeń prędkości, 
a gdy warunki pogodowe są gorsze 
– zwolnić w myśl zasady, że wolniej 
znaczy bezpieczniej. Apelujemy o to, 
by nie szarżować, myśleć, przewidy-
wać zagrożenia.

Szczególnie uważać trzeba w za-
głębieniach terenu, na wzniesieniach, 
w pobliżu lasów i zbiorników wodnych 
– jezdnia może tam być szczególnie 
śliska. Należy zachować nadzwyczajną 
ostrożność w pobliżu przejść dla pie-
szych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu 
do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przej-
ście, kierujący samochodem może nie 
wyhamować.

Szczególny apel kierujemy również 
do pieszych, by nie wchodzić bez-
pośrednio przed nadjeżdżający pojazd. 
Nawet na przejściu dla pieszych na-
leży się upewnić, czy kierujący zdą-
ży wyhamować. Oczywiście to pieszy 
ma pierwszeństwo na przejściu, ale 
tutaj zasada ograniczonego zaufania jak 
najbardziej ma zastosowanie.

Każdy pieszy i rowerzysta powi-
nien również pamiętać o swoim bez-

pieczeństwie i zadbać o to, aby być 
widocznym. Kamizelka odblaskowa, 
breloczek, opaska, czy nawet zwy-
kła latarka sprawią, że poruszając się 
przy słabo oświetlonej drodze będzie 
lepiej widoczny dla nadjeżdżającego 
kierowcy. 

Przypominamy: od 31 sierpnia 
2014 r. każdy pieszy, który porusza się 
po zmierzchu po drodze poza obsza-
rem zabudowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widoczny dla 
kierujących. Za brak elementu odbla-
skowego grozi mandat. Co prawda 
przepisy ruchu drogowego nie nakła-
dają obowiązku używania kamizelek 
i elementów odblaskowych w obsza-
rze zabudowanym, jednakże w dużym 
stopniu poprawiają one widoczność. 
Dają kierowcom cenny czas na podję-
cie prawidłowej reakcji – często ratują-
cej zdrowie i życie.

Okres jesienno-zimowy jest rów-
nież niebezpieczny dla kierujących 
motocyklami, którzy coraz częściej 
korzystają ze swoich maszyn nie tyl-
ko do późnej jesieni, a nawet przez 
cały rok. Niekorzystne warunki atmos-
feryczne wpływają na zmniejszenie 
przyczepności opon do asfaltu i nawet 
z pozoru niegroźny upadek przy próbie 
gwałtownego hamowania może skoń-
czyć się tragicznie.

Pamiętajmy – prędkość dopusz-
czalna w czasie intensywnych opadów 
deszczu, śniegu, czy podczas przy-
mrozków nie zawsze oznacza prędkość 
bezpieczną!

Należy również pamiętać o właści-
wym i zgodnym z przepisami używa-
niu świateł przeciwmgłowych i świateł 
do jazdy dziennej (art. 51 ustawy „Pra-
wo o ruchu drogowym”).

Dodatkowym utrudnieniem w tym 
okresie, nie tylko dla kierowców, jest 
często gorsze samopoczucie. Zły na-
strój może wpływać na szybkość reak-
cji i koncentrację, o czym warto rów-
nież pamiętać poruszając się po dro-
gach.

(KSP IV)

Policja apeluje o rozwagę
Zima  to  niebezpieczny  czas  dla  wszystkich  użytkowników  dróg. 
Zmiana aury wymusza zmianę techniki prowadzenia pojazdu – nie-
stety wielu kierowców o tym zapomina. Policjanci apelują o rozwagę 
i zdrowy rozsądek. Niedostosowanie prędkości do warunków panują-
cych na drodze może być przyczyną tragedii.

NASZA REDAKCJA  
POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY

REDAKTORA Z DOŚWIADCZENIEM W PRASIE 
ZGŁOSZENIA: rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Tego dnia o godz. 
19.00 w sali Teatru 
D r a m a t y c z n e g o 
w Pałacu Kultury 
i Nauki odbędzie się 
koncert ikon pol-
skiej sceny muzycz-
nej - Izabeli Troja-
nowskiej i Grażyny 
Ł o b a s z e w s k i e j . 
Uczestnicy tego wy-
darzenia będą mogli 
posłuchać m.in. ta-
kich piosenek, jak: 
„Tyle samo prawd 
ile kłamstw”, 
„Wszystko czego 
dziś chcę”, „Pieśń 
o cegle”. W wyko-
naniu Izabeli Troja-
nowskiej usłyszymy 
też kilka nowych 

tytułów, jak „Życia zawsze mało” czy 
„Na skos”. Grażyna Łobaszewska rów-
nież zaskoczy utworami z nowej płyty. 
W jej wykonaniu usłyszymy zupełnie 
nowe, zaskakujące brzmienie oraz 
energetyczne aranżacje zespołu AJA-
GORE. Oczywiście nie zabraknie też 
największych, niezapomnianych prze-
bojów: „Czas nas uczy pogody”, 
„Brzydcy”, „Gdybyś”, „Za szybą”, któ-
re w odświeżonych wersjach na nowo 
odzyskują blask. 

Wstęp na koncert „Warszawa dla 
seniorów” jest biletowany, ale bezpłat-
ny. Wejściówki można odbierać w po-
niedziałek, 20 listopada, w godz. 10.00 
– 15.00 przy kasach Teatru Dramatycz-
nego (pl. Defilad 1). Jedna osoba może 
odebrać 2 bilety jednoosobowe. Liczba 
miejsc jest ograniczona! 

Organizatorem wydarzenia jest 
Miasto Stołeczne Warszawa.

Zefirek jest psem energicz-
nym, potrzebującym dużo swobo-
dy. Uwielbia spacerować i często 
niechętnie wraca do schroniska… 
a może po prostu bardzo nie lubi 
tego miejsca? Poza tym jest kocha-
nym łasuchem, co widać po jego 
tuszy. W poszukiwaniu smaczków 
przychodzi do wolontariuszy, ukła-
da się łapkami na kolanach i czeka 
z szerokim uśmiechem na pysku. 
Zefirek lubi głaskanie, ale chyba nie 
potrafi się o nie upominać. Na swój 
delikatny i nienachalny sposób pod-
chodzi i nieśmiało nadstawia głowę.

Zefirek nie przejawia agresji wo-
bec ludzi i szybko przywiązuje się 
do nowych osób. Wprawdzie zwraca 
trochę uwagę na inne psy, ale obec-
ność suczki w nowym domu nie 
powinna być dla niego problemem. 
Piesek już osiem lat w schronisku 
czeka na nowy dom.

Kontakt w sprawie adopcji:
Justyna tel. 783003754

Muzyczna niespodzianka dla seniorów
We wtorek, 28 listopada, w Teatrze Dramatycznym odbę-
dzie  się  specjalny koncert „Świąteczna Warszawa Senio-
rów” w wykonaniu Izabeli Trojanowskiej i Grażyny Łoba-
szewskiej.

ZEFIREK szuka domu

Tegoroczna odsłona Święta odbywa 
się pod hasłem „Drzewo-Przyjaciel”. 
Myśl przewodnia obchodów ma na celu 
zwrócenie uwagi na szczególną rolę 
drzew w naszym otoczeniu. Organi-
zatorzy wydarzenia chcą, aby każdy 
dostrzegał niezliczone korzyści jakie 
dają nam drzewa, a także podejmował 
lokalne działania na rzecz ich sadzenia 
i ochrony.

– Bardzo się cieszę, że dziś spo-
tykamy się tutaj tak licznie. To swego 
rodzaju symbol tego co będzie się dzia-
ło za chwilę w Warszawie i w całym 
kraju. Świętujemy, gdyż już za kilka 
dni w wielu punktach stolicy będziemy 
sadzić drzewa. Na początek wspólnie 
z młodzieżą, dyplomatami i pozostały-
mi partnerami platformy Partnerstwo 
dla Klimatu zasadzimy ich trzy tysiące 
– powiedział Leszek Drogosz, dyrek-
tor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. 
Warszawy i dodał – Jest jeszcze wiele 
drzew do posadzenia. Każdy może się 
przyłączyć i pomóc nam zasadzić Mi-
lion drzew dla Warszawy. 

Drzewa pełnią nie tylko ważną 
funkcję przyrodniczą, ale wpływają 
także pozytywnie na nasze zdrowie, 
zmniejszają zanieczyszczenie powie-
trza, łagodzą skutki wysokich tempe-
ratur, wytwarzają korzystny mikrokli-
mat, mają duże znaczenie społeczne 
i gospodarcze. 

– Ile są warte drzewa w mieście 
przypominamy sobie dopiero jak ich 
wokół zabraknie. Drzewa to nasi przy-
jaciele, którzy pracują dla ludzi i śro-
dowiska w ciszy i spokoju. W Nowym 
Yorku obliczono szacunkowo, że usługi 
ekosystemowe dorosłego drzewa (po-
wyżej 30 lat)  to około 10 tysięcy do-
larów. To dzięki ich obecności jakość 
naszego życia wzrasta. Pamiętajmy 
o tym i sadźmy drzewa w dużych i ma-
łych miejscowościach, wszędzie gdzie 
to tylko możliwe – skomentował Jacek 
Bożek z Klubu Gaja.

Dzięki obchodom Święta Drzewa 
i zaangażowaniu blisko 630 tysięcy 
osób w ciągu 14 lat w całej Polsce 
udało się posadzić ponad 811 tysięcy 
drzew.

Inauguracja tegorocznej edycji 
wydarzenia tradycyjnie już odbyła się 
w Warszawie. Rozpoczęciu towarzy-
szyła wystawa plakatów autorstwa Zo-
fii Lasockiej pt. „Drzewo-Przyjaciel”. 
Grafiki zostały przygotowane jako pra-
ca dyplomowa, opracowana pod kie-
rownictwem prof. Lecha Majewskiego 
i Justyny Czerniakowskiej, na Wydzia-
le Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie.

Organizatorem Święta Drzewa jest 
Klub Gaja. Warszawska inauguracja 
15. edycji Święta Drzewa została ob-
jęta honorowym patronatem Prezydent 
m.st. Warszawy oraz Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego. Przy organizacji 
wydarzenia Klub Gaja współpracuje 
również z platformą Partnerstwo dla 
Klimatu.

Warszawskie  
Święto Drzewa

Miasto Stołeczne Warszawa wspól-
nie z Klubem Gaja organizuje również 
akcję Warszawskie Święto Drzewa, 
wspierającą program „Milion drzew dla 
Warszawy”. W działania mogą włączyć 
się przede wszystkim placówki oświa-
towe i wychowawcze, ale także zwykli 
mieszkańcy.

Jak wziąć udział w akcji Warszaw-
skie Święto Drzewa? Pierwszy krok 
to zgłoszenie udziału. Można to zrobić 
wysyłając zgłoszenie na adres e-ma-
il: warszawskieswietodrzewa@gmail.
com. Łatwiej działać wspólnie, dlate-
go do akcji mogą się włączyć rodzi-
ny uczniów, młodzież z innych szkół, 
członkowie wspólnot mieszkaniowych 
i spółdzielni, firmy czy instytucje kul-
tury. Wspólne działania na rzecz drzew 
mogą być doskonałą okazją do integra-
cji lokalnej społeczności.

W ramach akcji będą organizowane:
• akcje sadzenia drzew na terenie pla-

cówki. Jeśli w ogrodach przyszkol-
nych  brakuje już miejsca, można 
zorganizować wspólne nasadzenia 
drzew wraz z sąsiadami np. spół-
dzielniami mieszkaniowymi, firma-
mi czy instytucjami w najbliższej 
okolicy. Rodzice wraz z uczniami 

mogą posadzić drzewa w swoich 
ogrodach czy działkach pod ha-
słem: „Mamo, tato, posadź ze 
mną drzewo!”,

• adopcje posadzonych drzew. Po-
sadzenie drzewa jest dość łatwe. 
Często jednak  znacznie trudniej 
jest potem o nie zadbać. Dlate-

go warto otoczyć je opieką. Jeżeli 
w najbliższej okolicy nie można 
już posadzić drzewa, warto otoczyć 
opieką młode drzewko, które już 
zostało posadzone. Zaadoptowane 
drzewo należy oznaczyć specjalną 
tabliczką.

• wyjścia z uczniami w teren i wska-
zywanie lokalizacji drzew do na-
sadzeń poprzez aplikację mobilną 
Milion Drzew. Taki spacer do do-
skonała okazja, aby poznać drzewa 
w najbliższej okolicy, sprawdzić, 
które gatunki drzew i krzewów naj-
lepiej rosną w mieście oraz wyszu-
kiwać miejsca do nasadzeń i zgła-
szać je przez aplikację do Zarządu 
Zieleni m.st. Warszawy. 
W broszurze Warszawskie Święto 

Drzewa krok po kroku opisane zostały 
zasady przeprowadzania działań. Naj-
lepsze inicjatywy zostaną nagrodzone. 

Sprawozdania z akcji można nadsyłać 
do 30 listopada 2017 r.  

Milion drzew dla 
Warszawy 

To nie slogan – każdy z mieszkań-
ców stolicy może mieć swój udział 
w zazielenianiu miasta. „Milion drzew 

dla Warszawy” to rzeczywiste działania 
podejmowane w stolicy i każdy może 
w nich uczestniczyć.

W kształtowanie terenów ziele-
ni najłatwiej włączyć się korzystając 
z aplikacji „Milion drzew”. Urucho-
miono ją pod koniec marca br. a za jej 
pośrednictwem wskazano już miejsca 
dla nasadzenia niemal 7170 drzew. 
Aplikację można pobrać z Google Play 
(na systemy Android), a także z App 
Store (iOS). Aby wskazać miejsce no-
wego nasadzenia należy wybrać się 
w miejsce, gdzie chcemy by pojawiło 
się drzewo. W aplikacji wybieramy 
opcję „zgłoś”, a następnie składamy 
wniosek podając nasze dane kontak-
towe i… gotowe! Lokalizacje dla no-
wych nasadzeń można także wskazać 
przez aplikację Warszawa 19115, gdzie 
znajduje się specjalna zakładka „Po-
sadź drzewo”.

Nasadzenia będą wykonywane 
zgodnie z przyjętymi „Standardami 
kształtowania zieleni w Warszawie”, 
stanowiącymi załącznik do przyjęte-
go „Programu ochrony środowiska 
dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2023 roku”. 

Tylko w ramach jesiennych nasa-
dzeń w stolicy pojawi się ponad 4 tysią-
ce nowych drzew. Między innymi przy 
ulicach, w parkach czy na skwerach, 
jesienią, pojawią się drzewa mające 
od 6 do 10 lat, o obwodzie 16-18 cm, 
wysokości sięgającej nawet 7 metrów. 

„Milion drzew” to również pro-
gram fundraisingowy, w którym 
mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą 
zaangażować się w sadzenie drzew. 
Chętni bezpośrednio ustalają z Zarzą-
dem Zieleni miejsca oraz finansują 
zakup konkretnych roślin. Projekt ten 
zakłada również partycypację miesz-
kańców w działaniach podejmowa-
nych przez społecznych parterów. 
W ramach działań prowadzone będą 
m.in. ogrody społecznościowe, wspól-
ne akcje sadzenia drzew czy konkursy 
na najlepsze inicjatywy z tym związa-
ne. Nie zapomniano również o opiece 
nad drzewami „weteranami” –  miesz-
kańcy, czy przedsiębiorcy mogą pod 
opiekę wziąć konkretne drzewa. Dzię-
ki temu możliwe będzie sfinansowanie 
ponadstandardowych działań popra-
wiających kondycję zasłużonych dla 
społeczności lokalnych drzew.

Drzewa naszymi przyjaciółmi
Na Polu Mokotowskim uroczyście zainaugurowano obchody 15. edycji Święta Drzewa. Wydarzenie uświetniło zasadzenie dwóch magnolii 
oraz trzech jabłoni. Spotkanie było również okazją do przypomnienia o Warszawskim Święcie Drzewa.
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Wszystkie aktywności odbywają się 
w godz. 11.00-15.00 na plaży Rusałka, 
przy Przystani Wodnej Aquatica.  

Szkółka morsowa to cykl spotkań 
dla wszystkich, którzy rozpoczęli już 
swoją przygodę z morsowaniem oraz 
dla tych, którzy do tej pory nie mieli 
odwagi lub okazji zapoznać się z tą for-
mą rekreacji. Pod okiem lekarza, ra-
towników i doświadczonych morsów, 
po przygotowaniu teoretycznym i pro-
fesjonalnej rozgrzewce będzie moż-
na samemu sprawdzić, jak zimna jest 
woda w Wiśle. 

Zajęcia sportowe to propozycja 
dla tych, którzy lubią sport, ale nie 
są gotowi na kąpiel w Wiśle. To wła-
śnie na nich w niedziele będzie czekał 
trener Tai Chi, trenerka fitness oraz 
tor do skimbordu. Aktywności spor-
towe będą zaczynały się o godzinie 
12.00, bezpośrednio po szkółce morso-

wej. Zapisów na poszczególne zajęcia 
można dokonywać  wysyłając zgłosze-
nie na adres przystanaquatica@gmail.
com lub kontaktując się telefonicznie: 
534 222 226. W każdą niedzielę dla 
uczestników zajęć sportowych przy-
gotowana będzie niespodzianka: loso-
wanie pięciu dwuosobowych kuponów 
na rejs tradycyjną łodzią drewnianą 
floty Aquatica. Z kuponu będzie można 
skorzystać zarówno zaraz po zajęciach, 
jak i w przyszłym sezonie, kiedy zrobi 
się cieplej. 

Animacje dla dzieci, ale 
na wydarzenie zapraszamy całe rodzi-
ny. W przestrzeni Przystani Wodnej 
Aquatica sportowe atrakcje przygoto-
wano także z myślą o najmłodszych. 
Zajęcia plastyczne, poszukiwanie skar-
bów czy zabawy w formie sportowych 
konkurencji tj. przeciąganie liny czy 
wyścigi z boją ratunkową to pomysł 

na aktywne przedpołudnie na świeżym 
powietrzu. O dobrą zabawę i rozrywkę 
zadbają animatorzy, magik oraz klaun. 

Morsowa Korona Wisły. Cykl nie-
dzielnych spotkań nad rzeką zakończy 
wielka przeprawa pomiędzy brzegami 
Wisły w wykonaniu profesjonalnej grupy 
morsowej –organizowana przez Fundację 
Twoja Droga Rozwoju.  Miłośnicy zim-
nych kąpieli rozpoczną zdobywanie pu-
charu Morsowej Korony w warszawskiej 
Wiśle. Śmiałkowie wystartują z bulwaru 
Jana Karskiego, a skończą na plaży Ru-
sałka, gdzie przy ognisku będzie można 
porozmawiać z uczestnikami przeprawy. 
Zapraszamy do obserwowania tego nie-
codziennego wydarzenia zarówno z brze-
gu jak i z pokładu wiślanej łodzi, na którą 
obowiązuje rezerwacja miejsc. 

Więcej informacji na profilu wyda-
rzenia: Cztery pory Wisły (FB/dzielni-
cawislapl/) 

W centrum Erywania, przy zbiegu 
ulicy Abowiana (Abovyan) i alei Sajat 
– Nowa (Sayat-Nova), stoi - nieco cof-
nięty od narożnika - niezwykły świą-
tynny tandem.

Maleńka, wielkości kaplicy, z po-
czerniałymi od starości ścianami z nie-
gdyś różowego tufu wulkanicznego, 
Katogike (Katoghike St. Astvatsatsin) 

p.w. Matki Bożej. I znacznie większa 
od niej, nowiutka, chociaż w tradycyj-
nym od wieków w Armenii stylu ar-
chitektonicznym, p.w. św. Anny. Dzieli 
je od siebie niespełna metr odległo-
ści i blisko 8 wieków (!) niezwykłej 
historii. Dodam, że niektórzy polscy 
autorzy, także przewodników, tę małą 
nazywają błędnie kościołem świętego 
Katogike.

Być może nie wiedzą, że pochodzą-
ca z greki nazwa „katholiké” znaczy 
„powszechny”, lub „ogólny”. Od tego 
słowa pochodzi przecież nazwa Ko-
ściół katolicki, czyli powszechny. Oraz, 
że w ten sposób nazywane są w Arme-
nii główne świątynie w poszczególnych 
miejscowościach. O ile, oczywiście, 
jest w nich więcej niż jedna. Maleńka 
świątynka p.w. Matki Bożej wzniesiona 
została w Erywaniu na początku XII 
wieku. O tym, że jest to współcze-
śnie najstarsza świątynia zachowana 
w armeńskiej stolicy dowiedziano się 
zaledwie kilkadziesiąt laty temu. 

Kino zamiast najstarszego 
kościoła 

Starsza od niej, p.w. św. św. Piotra 
i Pawła, z metryką podobno od V-VI 
w., stojąca przy tej samej ulicy Abo-
wiana, tylko po jej przeciwnej stronie 
i o jedną przecznicę – chyba nie wię-
cej niż 100 metrów – dalej w kierunku 
współczesnego ścisłego centrum, zbu-

rzona została przez komunistycznych 
barbarzyńców w 1931 roku, aby na jej 
miejscu postawić… kino „Moskwa”. 
Stojące nadal, chociaż słyszałem o pla-
nach odwrócenia sytuacji: zburzenia 
kina i wzniesienia na dawnym miej-
scu repliki tamtej świątyni. „Pod kilof” 
miała pójść także, w 1936 roku, katedra 
Katogike.

Zbudowana w latach 1693-1695 
jako trójnawowa bazylika. Kilkana-
ście lat wcześniej bowiem, 6 czerwca 
1679 roku, Erywań nawiedziło kata-
strofalne trzęsienie ziemi, po którym 
nastąpiła odbudowa miasta. Obecna 
stolica Armenii była wówczas pro-
wincjonalną mieściną, która w latach 
1513-1737 aż 14-krotnie zmieniała 
przynależność. Raz do Persji, innym 
do Turcji. I chyba tylko historycy po-
trafią dokładnie wskazać, mnie nie uda-
ło się znaleźć takiej informacji, kto nią 
rządził w latach tamtego kataklizmu 
i odbudowy po nim. Do potomnych 
nie dotarła informacja, że maleńki ko-
ściółek p.w. św. Matki Bożej przetrwał 
niszczące miasto trzęsienie ziemi.

Odkrycie po wiekach 
I że budując katedrę wykorzystano 

go jako główną apsydę do niej. Od-
kryto to dopiero w trakcie rozbiórki 
świątyni w 1936 roku. Archeologom 
i architektom udało się bowiem uzy-
skać zgodę na nadzorowanie prac roz-
biórkowych oraz dokumentację oraz 
archiwizację odsłanianych napisów 
i detali. M. in. chaczkar – słynnych 
ormiańskich kamiennych płyt z wyku-
tymi na nich krzyżami i zdobnictwem, 
wmurowanych w ściany katedry, a da-
towanych latami: 1679, 1693, 1694 
i 1695. Sensacją stało się wówczas, 
gdy rozebrano ściany katedry, odkry-
cie, że absyda to o ponad 4 wieki 
starszy kościółek p.w. Matki Bożej. 

Z inskrypcjami na ścianach z lat 1229 
i 1284 i chaczkarami.

Presja naukowców i społeczeń-
stwa okazała się wówczas tak silna, 
że stalinowscy „decydenci” zrezygno-
wali ze zburzenia go. Podobno mó-
wiono wówczas, oczywiście po cichu, 
bo były to przecież lata straszliwe-
go terroru i rozstrzeliwań niewinnych 
ludzi pod byle pretekstem, że jest 
to „świątynia, której Stalin nie mógł 
zburzyć”. Obudowano ją jednak blo-
kami mieszkalnymi, aby stała się nie-
widoczna. I przez lata niszczała w za-
pomnieniu. Zmiana sytuacji nastąpiła 
dopiero po uzyskaniu przez Armenię 
niepodległości w 1991 roku, kiedy 
zwrócono ją kościołowi i przywrócono 
funkcje religijne.

Hojni fundatorzy 
W 2007 r. zburzono otaczające ją blo-

ki mieszkalne odsłaniając ten cenny za-
bytek. Znaleźli się również sponsorzy 
– głównymi byli Amerykanie z ormiań-
skimi korzeniami, Hiraira i Anna Hova-
nanian – wzniesienia obok tego maleń-
kiego kościółka nowej, dużej świątyni 
z różowego piaskowca. Na cześć funda-
torki otrzymała ona wezwanie św. Anny, 
matki Marii z Nazaretu i babki Jezusa. 
W kompleksie tym zbudowano również, 
ze ścianami z takiego samego budulca, 
nową (stara znajduje się w „ormiańskiej 
Częstochowie”, Eczmiadzyniu (Waghar-
szapat) odległym od stolicy o 18 km 
na zachód.) siedzibę Katolikosa Wszyst-
kich Ormian.

Budowę obu gmachów zakończono 
w roku 2015. Na kamiennej ścianie mię-
dzy tą siedzibą i kościołem św. Anny 
wystawiono stare kamienne detale ar-
chitektoniczne z wykutymi ozdobnymi 
ornamentami, znalezione w trakcie prac. 
Obie świątynie są dostępne dla wiernych 
i turystów. Ci, którzy oprócz tradycyj-
nych w kościołach wschodnich cieniut-
kich świeczek zapalanych przed ołta-
rzami i ikonami chcą kupić także kwia-
ty, mają ich ogromny wybór w stoisku 
od strony alei Sajat-Nowa. Kościółek 
p.w. Matki Bożej jest maleńki, wnętrze 
ma zaledwie 5,4 x 7,5, m. powierzchni. 

W niewielkim ołtarzu znajduje się ikona 
patronki ze stojącym przed nią ozdob-
nym, metalowym krzyżem.

Skromne wnętrza 
Inny stoi w jednej ze starych wnęk. 

Obejrzeć można również kilka starych 
chaczkar oraz kamienną płytkę pokrytą 
resztkami zielonej majoliki,  z wyku-
tym w niej charakterystycznym ormiań-
skim aniołkiem. Po lewej stronie, zaraz 
przy wejściu, stoi metalowy stół – po-
jemnik, w którym stawia się zapalone 
świece. Ze stropu zwisa okrągły, me-
talowy żyrandol. Sąsiednia świątynia 
p.w. św. Anny jest przestronna i jasna. 
W ołtarzu głównym widzę ikonę pa-
tronki z małym Jezuskiem na kolanach. 
Na ścianach bocznych kolejne ikony. 
Św. Anny z uniesionymi do góry ręko-
ma w geście Oranty, Marią i Jezusem 
na pierwszym planie.

Oraz samej Marii, także w czer-
wonej szacie, z Dzieciątkiem. Wypo-
sażenie wnętrza jest skromne, z nie-
typowymi dla kościołów wschodnich 
drewnianymi ławami z oparciami oraz 
dwoma, także metalowymi żyrando-
lami, z których ten pośrodku nawy 
ma dwie obręcze. Świątynia ma dwie 
wieże. Główną nad nią oraz mniejszą, 
z kolumienkami, nad wejściem. Ściany 
zewnętrzne w kilku miejscach pokry-
te są płaskorzeźbami nawiązującymi 
do tradycyjnych chaczkar, z postacią 
jakiegoś świętego oraz ornamentami 
z winoroślą, ptakami, zwierzętami 
i ludźmi przy pracy w winnicy. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Cztery Pory Wisły – listopad pełen nadwiślańskich atrakcji

Wędrówki z Naszą Gazetą

Armenia: Katogike – ocalona świątynia

Wisła przyciąga przez cały rok – jesienią szczególnie zaprasza miłośników aktywnych form wypoczynku. W bogatej ofercie wybierać będą mogli zarówno dorośli, jak i najmłod-
si goście Dzielnicy Wisła. Atrakcje zaplanowane zostały na wszystkie niedziele listopada.
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Jeśli nie poznamy swojego nume-
ru rachunku składkowego (NRS), nie 
opłacimy składek w 2018 r., gdyż do-
tychczasowe rachunki będą zamknięte. 
Płatnicy składek, czyli firmy, przed-
siębiorcy, osoby samozatrudnione oraz 
osoby duchowne będą dotychczasowe 
składki opłacać jednym zwykłym prze-
lewem. Dotyczy to również płatników 
zagranicznych, gdyż numer rachunku 
składkowego jest zgodny ze standar-
dem IBAN, czyli Międzynarodowym 
Numerem Rachunku Bankowego. Po-
zostałe zasady płatności z zagranicy nie 
zmienią się.

Ważne! Informację o numerze swo-
jego rachunku składkowego ZUS wy-
syła listem poleconym, na adres wska-
zany w dokumentacji zgłoszeniowej. 
Jeśli do końca tego roku nie otrzymamy 
listu, czy też zgubimy go, to możemy: 
– zgłosić się do placówki ZUS po du-

plikat wydruku albo
– zadzwonić do Centrum Obsłu-

gi Telefonicznej ZUS (nr tel. 
22 560 16 00) z prośbą o ponowne 
wysłanie listu albo

– skorzystać z wyszukiwarki na stro-
nie www.eskladka.pl
 

Wyszukiwarka na stronie 
www.eskladka.pl

W każdej chwili możemy sprawdzić 
swój NRS korzystając z uruchomionej 
przez ZUS wyszukiwarki. Trzeba tylko 
wpisać dane identyfikacyjne, z jakimi 
(jako płatnicy składek) zgłosiliśmy 
się do ZUS (tj. numer NIP, REGON 
lub PESEL). Gdy je podamy, wyświetli 
się nasz numeru rachunku składkowe-
go. Taką informację można wydruko-
wać oraz zapisać do pliku PDF.

Z wyszukiwarki mogą także korzy-
stać biura rachunkowe, pełnomocnicy 
lub osoby trzecie, które opłacają należ-
ności za płatnika składek.

Numer rachunku 
składkowego

Indywidualny numer rachunku skład-
kowego składa się z 26 cyfr. W numerze 
rachunku będzie zawarty numer identy-

fikujący ZUS (60000002) i nasz numer 
NIP (ostatnie 10 cyfr). Jeśli jesteśmy 
płatnikiem składek, ale nie posiadamy 
NIP, to indywidualny numer rachunku 
składkowego zawierać będzie wewnętrz-
ny numer płatnika, nadawany przez ZUS.

Natychmiastowe rozliczenie
W przelewie nie będziemy już po-

dawali jakie składki opłacamy i za jaki 
okres, tylko podamy łączną kwotę skła-
dek, które musimy zapłacić. ZUS każdą 
wpłatę sam, proporcjonalnie podzieli 
na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. 
Zrobi to na postawie składek za ostatni 
miesiąc, które wpiszemy w deklaracji 
rozliczeniowej ZUS DRA albo które 
wpisze nam ZUS, jeśli jesteśmy zwol-
nieni z jej przekazywania.

Długi - pomoc z ZUS
Jeśli w 2017 r. będziemy mieli za-

ległości z tytułu nieopłaconych składek 
do ZUS, to wpłaty dokonane w 2018 r. 
pokryją nam najstarszą należność, dzię-
ki czemu nie będą nam rosły odsetki 
za zwłokę. Wystąpi jednak zaległość 
w bieżącym miesiącu, gdyż nie bę-
dzie opłacona składka na ubezpieczenia 
społeczne. Wtedy, jeśli nawet zgłosi-
liśmy się do dobrowolnego ubezpie-
czenia chorobowego, stracimy prawo 
do świadczeń z niego przyznawanych, 
np. zasiłku chorobowego.

Jeśli uznamy, że do końca tego 
roku nie uda nam się spłacić całego 
zadłużenia, to powinniśmy skorzystać 
z formy pomocy proponowanej przez 
ZUS i złożyć wniosek o układ ratal-
ny. Gdy podpiszemy umowę z ZUS, 
to zachowamy prawo do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego i systema-
tycznie będziemy spłacać nasze za-
ległości. Pomoc formalną otrzymamy 
od doradców ds. ulg i umorzeń, których 
stanowiska znajdują się w każdym od-
dziale ZUS. 

Więcej informacji o e-Składce 
znaleźć można na stronie www.zus.
pl/eskladka, gdzie zamieszczony jest 
również link do elektronicznego szko-
lenia.

E-składka – nowe, 
łatwiejsze rozliczanie z ZUS
Od  1  stycznia  2018  r.  zmienią  się  zasady  w  opłacaniu  składek  do 
Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych. Wpłaty  będą  dokonywane  jed-
nym przelewem, na indywidualny numer rachunku składkowego.

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH  ZGŁOSZENIA: 
DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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 MINI-
-informator

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

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

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

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

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

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

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola

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

w listopadzie:
•  21 listopada (wtorek) godz. 14.00 – 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 14 ul. Młynarska 35a – „Jo-
nasz Kofta” – spotkanie tematyczne 
w ramach cyklu „Godzinka w dobrym 
towarzystwie”. Wstęp wolny

•  23 listopada (czwartek) godz. 10.00 – 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
25 ul. Żytnia 64 – „Leśna dieta czyli 
po co zwierzętom zapasy na zimę” 
– zajęcia integracyjne dla dzieci w 
wieku przedszkolnym. Wstęp wolny

•  24 listopada (piątek) godz. 17.00 – 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
46 ul. Chłodna 11 – Dzień pluszowe-
go misia w Bibliotece. Tego dnia na 
wszystkich uczestników czeka moc 
atrakcji: zabawy, warsztaty plastycz-
ne oraz niespodzianki. Wstęp wolny

Wolskie Centrum 
Kultury

w listopadzie:
•  19 listopada (niedziela) godz. 11.00 

– ul. Obozowa 85 – Bajka dla dzieci 
„Lwi król”. Bilety 10 zł

•  23 listopada (czwartek) godz. 19.00 
– ul. Młynarska 35A – 13. Wolska 
Jesień Kultury. Recital Krzysztofa 
Daukszewicza. Bezpłatne wejściówki 

•  24 listopada (piątek) godz. 17.00 – ul. 
Młynarska 35A – „Na przekór smut-
kom jesieni”. Koncert zespołu Pieśni 
i Arii. 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 drobne

Horoskop
od 19 listopada do 2 grudnia 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
W pracy czekają Cię trud-
ności, ale przy zachowaniu 
opanowania, uda Ci się wy-

brnąć z trudnych sytuacji. Zastanów się, 
co robisz źle, nieskutecznie – postaraj 
się wyciągnąć wnioski ze swoich błę-
dów. W sprawach osobistych - nowe 
spotkania towarzyskie. Poznasz wiele 
ciekawych osób, a z niektórymi z nich 
połączą Cię trwalsze więzi. 

RYBY (19 II – 20 III)
Nadchodzą raczej trudne 
dni. Przygotuj się na zamie-
szanie i nieporozumienia. 

Musisz cierpliwie wytrwać i nie dać 
się wciągnąć. Aby coś zmienić w swoim 
życiu, musisz najpierw rozprawić się 
z zaległymi sprawami. Im szybciej to 
zrobisz, tym lepiej. I to właśnie będzie 
przykuwało Twoją uwagę w najbliższym 
czasie. Zadbaj o odpoczynek. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Najbliższe dni będą poważ-
nym wyzwaniem dla Twojej 
psychiki. Będziesz drażliwy, 

niecierpliwy i wybuchowy. Postaraj się 
powstrzymać, na ile możesz. I tak będzie 
ciężko, a jeżeli wdasz się w otwarty 
konflikt, może być tylko gorzej – w pra-
cy i w domu. Nie szastaj pieniędzmi, 
uważaj też w sprawach zdrowia – nie 
ryzykuj w żadnej sytuacji.

BYK (21 IV – 21 V)
Listopad nie jest dla Ciebie 
łatwym miesiącem. Możesz 
się teraz zmienić i zmienić 

również swoje życie. Jeśli napotkasz 
trudności, nie rezygnuj. Jesteś na dobrej 
drodze, żeby osiągnąć swoje cele. Nie 
martw się – sprawy związane z miesz-
kaniem lub domem zakończą się zgod-
nie z Twoimi życzeniami. W uczuciach 
dobry czas .

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Uważaj na wszystkie sytu-
acje, w których ktoś chce Cię 
wykorzystać. To dobry mo-

ment, żeby się temu przeciwstawić. Ulgę 
przyniesie Ci wiadomość, że jakaś trud-
na, stara sprawa rozwiąże się z korzy-
ścią dla Ciebie. Natomiast w uczuciach 
skup się na wyjaśnieniu wszystkiego, co 
zagmatwane i zamknięciu przeszłości. 
Potem ciesz się nową relacją. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Sytuacja w pracy dojrzała 
do Twojej interwencji. Naj-
wyższy czas zadbać o swoje 

sprawy, wesprzeć swoją karierę, pomy-
śleć o tym, jak zdobyć awans. Musisz 
zająć się tą sprawą, choć nie lubisz 
tego robić. Nikt tego nie zrobi za Cie-
bie. W finansach – drobna poprawa. 
Zdrowie – niezłe, ale zadbaj o kondycję 
i odreagowanie stresów. 
 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Przed Tobą pracowity i pe-
łen aktywności okres. Jeśli 
będziesz działać i wprowa-

dzać w życie nowe pomysły, uda Ci się 
osiągnąć to, co zamierzałeś. W uczu-
ciach powinieneś pochylić się nad drob-
nymi nieporozumieniami, żeby uniknąć 
większych. Zdrowie – nie najlepsze. 
Zrób badania zanim znane Ci dolegli-
wości przyniosą kłopoty. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Nadal możesz liczyć na 
wsparcie gwiazd. Wykorzy-
staj chwilę, żeby spełnić ma-

rzenia. Wyznaczanie celu i jego skutecz-
na realizacja – to przecież Twój żywioł. 
Ale nie licz na dar losu – to, czego 
pragniesz, zdobądź sama. W sprawach 
zdrowia teraz najważniejsze są kwe-
stie stomatologiczne. Zaniedbane zęby 
mogą stanowić zagrożenie. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Najbliższe dni będą dla Cie-
bie przyjemne i korzystne. 
Dobre samopoczucie, rado-

sne korzystanie z życia, triumfy towa-
rzyskie i uczuciowe, nowe znajomości, 
łatwe rozwiązywanie problemów, nowe 
możliwości dla kariery zawodowej – czy 
to nie brzmi, jak bajka? Jednak taka 
właśnie będzie Twoja najbliższa przy-
szłość. Zdrowie bez zastrzeżeń. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Listopad przynosi Ci dobry 
nastrój i korzystne zmiany. 
Z łatwością koncentrujesz 

się na ważnych sprawach i uda Ci się 
je doprowadzić do końca. W uczuciach 
dobre wiadomości – przed Tobą częste 
spotkania z bliskimi, szczere rozmowy 
i dużo miłych chwil. Zadbaj o zdrowie, 
zajmij się męczącymi Cię chronicznymi 
dolegliwościami.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Wbrew pogodzie listopad 
jest dla Ciebie miłym mie-
siącem. Gwiazdy zapewnia-

ją Ci optymistyczne spojrzenie na świat, 
a to sprawia, że rozkwitasz i  cieszysz 
się jego urokami. W tym nastroju wiele 
radości dostarczy Ci życie towarzyskie 
i rodzinne. Zadbaj o swoje zdrowie, np. 
zacznij się więcej ruszać i zmień nawyki 
żywieniowe. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
W pracy uda Ci się rozwią-
zać problematyczne sprawy. 
Nie będziesz musiał się ni-

czym martwić, więc z radością będziesz 
cieszyć się życiem. To z kolei przycią-
gnie do Ciebie wielu sympatycznych 
ludzi i jeszcze bardziej poprawi Twoje 
samopoczucie. Korzystając z dobrej 
passy, poszukaj pasji, w której zrealizu-
jesz swój potencjał. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) pustelnik; 7) duże portowe miasto w płn. Niemczech; 8) beztlenowiec; 
9) ziółko; 10) gra z hetmanem; 12) gorliwy w pracy; 14) i Stępowski, i Wiśniowiec-
ki; 16) obraza, policzek; 19) nadziak; 21) park między Nieborowem a Łowiczem;  
22) kraina historyczna w Grecji; 23) land z Monachium.

Pionowo: 1) krakowska zabawa wielkanocna; 2) polskie włókno poliestrowe;  
3) podróżnik żydowski z Hiszpanii, w X w. opisał Polskę; 4) szata liturgiczna;  
5) ofiara u dawnych Słowian; 6) aparat tlenowy pozwalający na swobodne nurkowa-
nie; 11) urządzenie do rozpryskiwania wody; 13) autor „Dzieci Arbatu”; 15) kamień 
szlachetny; 17) jest pierwszy; 18) gwiazda podwójna w gwiazdozbiorze Wielkiego 
Psa; 20) rzeka w Niemczech, lewy dopływ Dunaju.
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-20%
na wszystko, 

   dla wszystkich

Szczegóły w regulaminie dostępnym w salonie.

Salon Eleganza

 Hala Wola
ul. Człuchowska 25

Warszawa

25 listopada
tylko

Wielka
obniżka cen


