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Przedszkolaki z Woli dla WOŚP

Na Woli

Szpital ATTIS musi zostać
– Widziałam ten piękny, dobrze 

wyposażony kameralny oddział. Tyle 
kobiet z chorobą nowotworową czeka 
w kolejce i zamiast do molocha chcia-
łoby się blisko domu dostać na lecze-
nie. To karygodne, że nie działa – tak 
na styczniowej sesji wolskiej rady z ża-
lem powiedziała Barbara Cytrynow-
ska, przewodnicząca Stowarzyszenia 
Amazonek „Żonkil”, wywodzącego się 
z Woli klubu liczącego 96 pań w wieku 
od 38do 92 lat, wspierającego kobiety 
po operacji raka piersi.

Aż trudno uwierzyć w to, że uro-
czyście otwarty 27 września ub. roku, 
poświęcony przez kardynała K. Nycza, 
pierwszy w Polsce publiczny 28-łóżko-
wy Zakład Onkologii Kobiecej - Zdro-
wie Kobiety, utworzony w Centrum 
ATTIS we współpracy z organizacjami 
społecznymi, sfinansowany przez sa-
morząd województwa mazowieckiego 
(kwotą 7 mln zł) mimo pozytywnej opi-
nii Ministerstwa Zdrowia, stoi pusty.

Choć posiada profesjonalne za-
plecze ambulatoryjne, diagnostyczne, 
zespół specjalistów i rehabilitację, 
co znacznie skraca czas oczekiwania 
na leczenie, to nie może przyjmować 
pacjentek. Mimo wielu próśb i starań 
nie ma kontraktu z Mazowieckim Od-
działem NFZ.

Jak przypomniał Wojciech Kło-
siński, dyrektor ds. medycznych Cen-
trum ATTIS, Zdrowie Kobiety łączy 
w jednym trzy najważniejsze oddziały: 
onkologii klinicznej, chirurgii onkolo-
gicznej i ginekologii onkologicznej, za-
pewniając opiekę rehabilitacyjną przed 
i po operacji oraz opiekę terminalną.

Kompleksowe leczenie kobiet jest 
projektem pilotażowym wychodzącym 
naprzeciw oczekiwaniom pacjentek on-

kologicznych i w odpowiedzi na nieko-
rzystne prognozy epidemiologiczne do-
tyczące licznych nowych zachorowań 
na raka. Działalność nowo powstałego 
zakładu skupić się ma na typowo ko-
biecych nowotworach piersi, macicy, 
szyjki macicy, jajnika oraz płuc, któ-
ry jest najczęstszą przyczyną zgonów 
u kobiet.

Nikt nie wie co dalej
Ale to nie jedyny problem. Na stycz-

niową sesję przybyli z nadzieją na po-
moc podobnie jak rok temu (wówczas 
z obawy, że nie znajdą się w sieci 
szpitali) przedstawiciele Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medy-
cyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. z preze-
sem Wiktorem Masłowskim na czele. 
Tym razem bowiem funkcjonującemu 
od blisko 50 lat jedynemu na Woli 
ośrodkowi, zapewniającemu dostęp 
do świadczeń zdrowotnych, udziela-
jącemu ich rocznie blisko 0,5 mln pa-
cjentów z Warszawy i województwa 
mazowieckiego, grozi zamknięcie.

Mimo że, jak się pochwalono, Cen-
trum ATTIS zostało Liderem Roku 
2017 w ochronie zdrowia, to kończą 
mu się umowy z NFZ. W lecznictwie 
szpitalnym do końca marca br. posiada 
15 umów (z których tylko na 3 działy 
ogłoszono konkursy) oraz 96 umów 
na leczenie ambulatoryjne do końca 
czerwca br. (gdzie nie ma konkursów 
NFZ). Natomiast 23 lutego rozstrzy-
gnięty ma być ważny konkurs na che-
mioterapię i hospitalizację.

Ponieważ ogłaszane przez NFZ ko-
lejne postępowania konkursowe cał-
kowicie dyskredytują Centrum ATTIS, 
dlatego też Elżbieta Małkowska, była 
wieloletnia wolska radna, w imieniu 

Rokrocznie Przedszkole nr 253 
„Akademia Pana Kleksa” bardzo 
aktywnie uczestniczy w działaniach 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Tradycji stało się zadość 
także w tym roku….

W dniu 12 stycznia 2018 r. w naszej 
placówce odbył się Wystrzałowy Pokaz 
Mody, podczas którego dzieci z dwóch 
najstarszych grup przedszkolnych 
miały możliwość wcielenia się w rolę 
profesjonalnych modelek oraz modeli 
i zaprezentować kolekcje strojów Am-

brożego Kleksa. Tę wielką imprezę po-
przedziła aukcja różnorodnych przed-
miotów i usług wśród zaproszonych 
rodziców i gości, z której całkowity 
dochód zasilił puszki-skarbonki WOŚP. 
Hojność przybyłych przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania, zaś pokaz 
na wybiegu wykonany przez dzieci stał 
się przysłowiową „wisienką na torcie”. 
Emocji i dobrej zabawy nie brakowało, 
a satysfakcja z pomocy potrzebującym 
dzieciom była bezcenna. 

Kolejną naszą działalnością stał się 
czynny udział w działaniach realizo-

wanych podczas 26. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Ten wyjątkowy dzień 14 stycznia 
rozpoczął się wizytą w studiu TVN-
-u, gdzie cały nasz przedszkolny sztab 
zebrał się, aby ukazać zaangażowanie 
i zaznaczyć swój udział w akcji zbiera-
nia  funduszy na rzecz Fundacji WOŚP. 
Mieliśmy okazję wystąpić w wejściach 
„na żywo”, zobaczyć na własne oczy 
cały ogrom działań ludzi uczestniczą-
cych w tworzeniu tego wyjątkowego 
przedsięwzięcia oraz podziwiać z bli-
ska polskie gwiazdy showbiznesu.

Kolejnym etapem naszej akcji 
była wizyta w Galerii Mokotów, gdzie 
wszyscy zebraliśmy się, aby kwesto-
wać wśród klientów centrum handlo-
wego. Zarówno dzieci jak i opieku-
nowie wykazali się niezwykłą aktyw-
nością podczas pozyskiwania datków, 
a ich otwartość i zapał wywoływały 
uśmiech na twarzach spotkanych ludzi.

Dzięki tym inicjatywom społecz-
nym zwłaszcza nasi najmłodsi wycho-
wankowie mieli okazję kształtować 
wartości takie jak: empatia, wrażli-
wość, operatywność. Wspólne kwesto-
wanie wraz z opiekunami pokazało, 
jak istotna jest idea pomocy innym 
ludziom, szczególnie tym, którzy tego 
wsparcia najbardziej potrzebują. Mamy 
nadzieję, że z roku na rok nasz przed-
szkolny sztab „Pana Kleksa” będzie 
się powiększał, a nasz zapał nigdy 
nie zmaleje i będziemy grać do końca 
świata i o jeden dzień dłużej.

Przedszkole nr 253
Akademia Pana Kleksa

ciąg dalszy na str. 2
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Kolędowy czas z Juno Wars

Rodzinny Mini Mundial

W czwartek 11 stycznia br. Szkol-
na Orkiestra Mandolinowa Juno Wars                         
kolejny raz zagrała koncert dla zapro-
szonych gości i bemowskiej społecz-
ności „Kolędowy czas…”. 

Koncert odbył się pod patronatem 
burmistrza Bemowa, Michała Grodz-
kiego. Zebrani jeszcze raz mogli prze-
żyć cudowną magię świąt i wysłuchać 
utworów muzycznych, wykonanych 
przez członków orkiestry pod kierun-

kiem Aleksandry Stadnickiej-Wawer 
i Anny Salij-Tuz oraz chóru szkolnego 
prowadzonego przez Beatę Łopuszyń-
ską.

Wielu emocji dostarczyły widzom 
występy uczniów z klas młodszych, 
którzy wykonali przepiękne układy ta-
neczne przy dźwiękach zimowych me-
lodii.  Dzięki  nim mogliśmy przenieść 
się w bajkowy świat pełen śnieżynek 
wirujących leciutko na wietrze, obej-

rzeć przepiękny taniec oraz zobaczyć 
zabawy dzieci w czasie zimy.

Tradycją koncertów stało się wspól-
ne śpiewanie. Tym razem wspólnie za-
śpiewano kolędy: „Pójdźmy wszyscy”, 
„Cicha noc”, „Wśród nocnej ciszy” 
i „Przybieżeli do Betlejem”, a opo-
wieść Śnieżynki z klasy III a dostarczy-
ła również niezapomnianych przeżyć.

Anna Płocka

Związków Zawodowych „Budowlani” 
skierowała apel do mieszkańców Woli. 

Wyraża on głęboki niepokój z po-
wodu potencjalnego zagrożenia li-
kwidacją publicznego szpitala przy 
ul. Górczewskiej, który dysponuje 148 
łóżkami (m.in. udziela rocznie 8 tys. 
hospitalizacji, 290 tys. porad ambula-
toryjnych) i liczy 280 pracowników.

Oni też mają nadzieję, że NFZ udzie-
li w końcu jednoznacznej odpowiedz, 
czy Centrum ATTIS otrzyma kontrakt 
na onkologię kobiecą i na wszystkie 
dotychczasowe świadczenia z zakresu 
lecznictwa szpitalnego. To pozwoliłoby 
na uspokojenie nastrojów i rozwianie 
obaw zaniepokojonych o swą przy-
szłość pracowników i mieszkańców, 
będących pacjentami ATTIS-u.

O tym, że szpital jest bardzo ważny 
i musi zostać, a nowoczesny Zakład 
Onkologii Kobiecej wreszcie zacząć 
funkcjonować przekonani też byli 

wszyscy przedstawiciele władz Woli. 
Burmistrz Krzysztof Strzałkowski bę-
dący zarazem radnym Sejmiku woj. 
mazowieckiego, który na Zdrowie 
Kobiety wyasygnował spore środki 
i wspiera Centrum ATTIS, zadeklaro-
wał w jego obronie chęć wspólnej misji 
ponad podziałami i negocjacji z Mazo-
wieckim Oddziałem NFZ. 

Natomiast wiceburmistrz Grażyna 
Orzechowska-Mikulska w trosce 

o zachowanie placówki podobnie 
jak radni postanowiła się przyłączyć się 
do zbierania podpisów.

W związku z informacją o możli-
wości zamknięcia Centrum ATTIS rada 
Woli jednomyślnie przyjęła też stano-
wisko, za które - z nadzieją, że wspól-
nie uda się zapewnić dalsze funkcjono-
wanie centrum - podziękował prezes 
W. Masłowski.

Rada wyraża w nim ogromne zanie-
pokojenie losem mieszkańców, korzy-
stających z usług tej ważnej placówki, 
stale poszerzającej swoją ofertę, za-

pewniającej szeroką gamę świadczeń 
zdrowotnych. Jak przypomniano, tylko 
na te w Szpitalu Opieki Krótkotermi-
nowej oczekuje obecnie blisko 4,6 tys. 
osób. Natomiast w odpowiedzi na dane 
epidemiologiczne i mapy potrzeb zdro-
wotnych dla onkologii opracowane 
przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie 
kompleksowej i koordynowanej opieki 
powstał Zakład Onkologii Kobiecej.

Tymczasem mimo pozytywnych 
ocen brak kontraktów z  NFZ może 
doprowadzić do likwidacji tej placówki 
i 280 miejsc pracy.

Dlatego w trosce o pacjentów rada 
Woli opowiada się za umożliwieniem 
przez Mazowiecki Oddział NFZ dalszej 
bezpiecznej i stabilnej pracy Centrum 
ATTIS, które zapewnia wielu tysiącom 
mieszkańców Woli dostęp do profesjo-
nalnej i kompleksowej pomocy me-
dycznej. A także, co warto wspomnieć, 
w ramach działalności profilaktyczno-
-dydaktycznej cieszących się dużym 
powodzeniem porad w ramach otwar-
tych tzw. białych sobót (3 lutego br.), 
czy w klubach: cukrzyka, seniora czy 
kwadratowych grubasów na basenie.

(PON)

Należy pamiętać, że podstawową 
cechą wpływającą na wytrzymałość 
lodu jest jego grubość. Przyjmuje się, 
że minimalna bezpieczna grubość 
świeżego lodu wynosi 12 cm. Dzie-
sięciocentymetrowa, jednolita warstwa 
wystarcza z reguły, aby bezpiecznie 
jeździć na łyżwach. Warto wiedzieć, 
że warstwa śniegu o grubości powyżej 
5 cm posiada dobre właściwości ter-
moizolacyjne. Dlatego pod śniegiem 
lodowa tafla przyrasta wolniej nawet 
na silnym mrozie.

Śnieg może skrywać miejsca pokry-
te cienką warstewką lodu powstającego 
na skutek jego topnienia. Może też 
zamaskować zdradziecko miejsca roz-
marznięte, pęknięcia, szczeliny, więk-
sze przeręble. Podczas opadów śniegu 
wiatr często zasypuje nie zamarznięte 
otwory i skrywa je w kilkanaście minut. 
Pod spodem zostaje woda. Jeżeli idąc 
po ośnieżonej tafli nagle dostrzeżesz 
pod śniegiem wodę, zatrzymaj się. Być 
może dalej jest jakiś otwór, z którego 
wypływa. Lepiej omiń to miejsce.

Zanim wejdziesz na lód prze-
strzegaj kilku ważnych zasad:
• przekaż bliskiej osobie informację 

gdzie się udajesz i kiedy wrócisz,
• o ile to możliwe zabierz ze sobą 

zaufanego przyjaciela, na którego 
możesz liczyć w razie problemów,

• ubierz się ciepło w lekkie, oddycha-
jące i wiatroszczelne ubranie,

• na głowę najlepiej załóż kask 
(np. narciarski) a pod niego ko-
miniarkę, buty powinny być wo-
doszczelne, ciepłe, niezbyt ciasne, 
z grubą i przyczepną podeszwą,,

• zabierz ze sobą koc, komplet cie-
płego ubrania i butów na zmianę 
w razie kąpieli, weź także zapasowe 
rękawice, czapkę, skarpety, termos 
z gorącą kawą lub herbatą i kilka 
dostarczających energii batoników,

• ubierz się w kamizelkę asekura-
cyjną, którą możesz schować pod 
obszerniejszą kurtką, a oprócz pły-
walności, zapewni Ci dodatkową 
izolację cieplną,

• jeśli na lodzie są wędkujący, zrób 
krótki wywiad o grubości i wytrzy-
małości lodu,

• jeśli posiadasz świder do lodu, zrób 
kilka otworów, bliżej brzegu i nieco 
dalej, aby określić jego grubość i ja-
kość.
Przykładowa wytrzymałość świe-

żego lodu wynosi:
• 5-7 cm utrzymuje jednego człowie-

ka, istnieje ryzyko zarwania lodu,
• 8-10 cm utrzymuje dwóch ludzi 

stojących w jednym miejscu,
• 10-12 cm minimalna grubość lodu, 

na którym można wędkować, jeź-
dzić na łyżwach,

• jeśli lód zaczyna trzeszczeć i ist-
nieje ryzyko pęknięcia, wycofaj 
się tą samą drogą, którą wszedłeś 
na lód.
Co robić jeśli lód się zarwie:

• nie panikuj, zachowaj spokój, roz-
łóż szeroko ramiona i nabierz dużo 
powietrza, nie próbuj pływać,

• oszczędzaj siły, nie wykonuj gwał-
townych ruchów,

• próbuj się wydostać (jest to bar-
dzo trudne, jeśli woda jest głęboka) 
zdejmij buty, zrzucisz kilka kilogra-
mów,

• po wyjściu z wody jak najszybciej 
przebierz się w suche ubranie.
Co robić jeśli pod kimś zarwał 

się lód:
• nie biegnij w kierunku ofiary – lód 

w tym miejscu jest na pewno słab-
szy i nie utrzyma dwóch osób,

• wezwij pomoc dzwoniąc z telefonu 
komórkowego na 112,

• podczołgaj się na bezpieczną odle-
głość i podaj lub rzuć cokolwiek, 
za co można się złapać np. linę, 
gałąź, kurtkę,

• jeśli posiadasz linę, zawiąż na koń-
cu pętlę używając węzła ratowni-
czego, osoba wyciągana nie powin-
na podciągać się na linie, a jedynie 
być biernie wyciągana,

• pomóż ofierze wydostać się na lód,
• przebierz ofiarę w suche rzeczy (je-

śli nie ma na zmianę, pożycz swo-
je) i podaj coś ciepłego do picia; 
w żadnym wypadku nie alkohol

Pamiętaj: ze wzrostem temperatury 
powietrza spada również wytrzymałość 
lodu.

Policjanci ostrzegają: 

Niebezpieczeństwa na lodzie!
Utrzymujące się kilka  dni mrozy powodują zamarzanie zbiorników 
wodnych. Policjanci ostrzegają, że lód na naturalnych zbiornikach 
wodnych może być niebezpieczny. Co roku dochodzi do zdarzeń za-
rwania się lodu. W wypadkach najczęściej giną dzieci. Prosimy 
wszystkich opiekunów o zwiększenie uwagi na to, co nasze pociechy 
robią w wolnym czasie i gdzie się bawią. Dzieci nie są świadome jakie 
grożą im niebezpieczeństwa. Jazda na łyżwach, czy też zwyczajna 
ślizgawka jest dla nich doskonałą zabawą. Czasami taka zabawa 
może doprowadzić do tragedii.

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY
REDAKTORA Z DOŚWIADCZENIEM W PRASIE 

ZGŁOSZENIA: rekrutacja@nasza-gazeta.pl

3 lutego w hali sportowej Koło 
odbędzie się Rodzinny Mini Mundial, 
czyli turniej gry w piłkarzyki. Podobnie 
jak na tegorocznym Mundialu w Ro-
sji, wezmą w nich udział 32 drużyny. 
Nadamy im nazwy państw, biorących 
udział w MŚ, by odwzorować skład 
grup z Mundialu. Do wspólnej zabawy 
zapraszamy dzieci z wolskich placówek 
oświatowych wraz z rodzicami. 

Turniej będzie okazją do wspólnej 
zabawy i spędzenia wolnego czasu dla 
wielu rodzin. Oprócz sportowych emo-
cji organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji. 

– Jedną z nich będzie komentarz 
na żywo redaktora Tomasza Zimocha. 
Znany z budowania sportowych emocji, 
wyjątkowych porównań i kwiecistych 

zwrotów, wieloletni dziennikarz radio-
wy postara się przenieść do naszej are-
ny atmosferę wielkich piłkarskich wy-
darzeń – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz  Woli. Na zwycięzców czeka-
ją atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich 
uczestników okolicznościowe upomin-
ki. Kibice i członkowie drużyn będą 
mogli bezpłatnie korzystać ze strefy 
gier i rekreacji na terenie hali.

W turnieju mogą brać udział rodzi-
ce dziećmi z roczników 2004-2009. 
Warunkiem jest, by dzieci uczęszczały 
do placówek oświatowych na terenie 
Woli. Drużyna może liczyć od 2 do 4 
osób. Podczas meczu drużyna musi grać 
w konfiguracji rodzic/dziecko. 

Do eliminacji przyjęte zostaną 
pierwsze zgłoszone 64 drużyny. Li-
czy się data i godzina wpływu. Spo-

śród zgłoszonych drużyn rozlosowane 
zostaną pary, które zagrają o udział 
w turnieju głównym. Rywalizacja 
w grupach wyłoni skład 1/8 finałów, 
do których awansują zespoły z pierw-
szego i drugiego miejsca. Drużyny 
z miejsca trzeciego i czwartego rów-
nież przechodzą do dalszych rozgry-
wek, rywalizując o Puchar Pociesze-
nia. Dzięki temu, wszystkie drużyny 
zagrają od 5 do 8 meczów (wliczając 
eliminacje do turnieju głównego).  

Wypełnioną kartę zgłoszeń można 
przesłać mailem na adres: 

arola@um.warszawa.pl 
lub przynieść osobiście do wydziału 
sportu, promocji i komunikacji spo-
łecznej (ul. Żelazna 99, pok. 404). 
O zakwalifikowaniu do turnieju decy-
duje kolejność zgłoszeń.

Na Woli

Szpital ATTIS musi zostać
ciąg dalszy ze str. 1
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– Wszystkie działania, które mają 
na celu zwiększenie świadomości 
warszawianek na temat choroby, jak 
i konieczności regularnych badań pro-
filaktycznych, są istotne. Zapraszam 
do udziału w bezpłatnych badaniach, 
które trwają tylko parę minut, a mogą 
ocalić nam życie – mówi prezydent 
stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Ogólnopolska Kampania Społeczna 
„Piękna, bo Zdrowa”, której organiza-
torem jest Ogólnopolska Organizacja 
Kwiat Kobiecości powstała po to, aby 
szerzyć rolę profilaktyki raka szyjki 
macicy i uświadomić kobietom, jak 
ważne dla nich są regularne badania 
ginekologiczne. Samo badanie cyto-
logiczne trwa dosłownie chwilę, jest 
bezbolesne nieinwazyjne. To już 9. od-
słona kampanii, co pokazuje jak ważny 
jest nadal temat raka szyjki macicy. 

W tegoroczną odsłonę kampanii za-
angażowały się: Katarzyna Cerekwic-
ka, Olga Borys, Agnieszka Więdłocha, 
Nicole Sochacki-Wójcicka, Julia Wie-
niawa, a także Ida Karpińska prezes 
Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Ko-
biecości. Ambasadorki kampanii bę-
dzie można spotkać w sobotę 3 lutego, 
o godz. 10:00. przed cytobusem. Pod-
świetlony tego dnia Pałac Kultury i Na-
uki na czerwono sygnalizować będzie 
oficjalny start kampanii. Dzięki wspar-
ciu Centrum Medycznego Polmed oraz 
Centrum Badań DNA każda kobieta bę-
dzie mogła wykonać w cytobusie bez-

płatne badanie cytologiczne oraz bada-
nie w kierunku obecności genotypów 
16 i 18 wirusa brodawczaka ludzkiego 
(HPV). Dodatkowo wszystkie panie 
będą mogły skorzystać z bezpłatnych 
porad wizażowych w mobilnym salonie 
piękności firmy Inglot. Oba pojazdy 
znajdować się będą na terenie Pałacu 
Kultury i Nauki. 

W tym samym czasie w Kinie „Ki-
noteka” powstanie „Zakątek Kobiet” 
ze stanowiskami specjalistów, którzy 
służyć będą wszystkim odwiedzającym 
radą w zakresie profilaktyki zdrowot-
nej, medycznej, ginekologii estetycznej 
oraz informacjami na temat odpowied-
niego żywienia w chorobie nowotwo-
rowej. 

Więcej informacji o akcji na www.
cytologiczne.pl oraz na fb/kwiatko-
biecosci

Wsparcie miasta w zakresie 
świadczeń zdrowotnych 

związanych z nowotworami
Warszawiacy mają zapewniony do-

stęp do szerokiego zakresu świadczeń 
zdrowotnych oferowanych w szpitalach 
i przychodniach m.st. Warszawy zwią-
zanych z leczeniem i zapobieganiem 
chorobom nowotworowym. Mieszkań-
cy korzystają także z programów zdro-
wotnych, realizowanych w podmiotach 
leczniczych m.st. Warszawy  finanso-
wanych przez NFZ - specjalistycznych 
świadczeń ambulatoryjnych z zakresu 

onkologii oraz świadczeń szpitalnych. 
Istotną rolę odgrywa również profi-

laktyka onkologiczna. Podmioty lecz-
nicze m.st. Warszawy realizują od kil-
ku lat programy zdrowotne: Program 
Profilaktyki Raka Piersi oraz Program 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy wyni-
kające z Narodowego Programu Zwal-
czania Chorób Nowotworowych.

Program profilaktyki raka szyjki 
macicy realizowany przez 19 podmio-
tów leczniczych, dla których m. st. 
Warszawa jest organem założycielskim 
(6 szpitali i 13 zakładów lecznictwa 
otwartego). Rak szyjki macicy jest dru-
gim, co do częstości występowania no-
wotworem u kobiet w Polsce Rocznie 
choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. 
Blisko 2 tys. Polek umiera z tego po-
wodu. Celem programu jest zmniejsze-
nie umieralności kobiet na raka szyjki 
macicy. W wyniku przeprowadzenia 
badania cytologicznego można wykryć 
zmiany przedrakowe i raka we wcze-
snym okresie. Program skierowany jest 
do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, 
ubezpieczonych, które nie uczestniczy-
ły w programie profilaktyki raka szyjki 
macicy w ciągu ostatnich 36 miesię-
cy, lub otrzymały pisemne wskazanie 
do następnego badania za 12 miesięcy

Porada na etapie podstawowym 
obejmuje: przeprowadzenie wywia-
du, wypełnienie ankiety, pobranie 
materiału do badania cytologicznego, 

edukację w zakresie profilaktyki no-
wotworu szyjki macicy, wysłanie po-
branego materiału wraz z wypełnioną 
ankietą do pracowni diagnostycznej, 
wręczenie przez lekarza pacjentce 
wyniku badania i decyzja co do dal-
szego postępowania, zalecenie po-
nownego zgłoszenia się na badanie 
po trzech latach w ramach programu. 
Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, 
to na następne badanie cytologiczne 
w ramach programu należy zgłosić się 
po 3 latach, chyba że na otrzymanym 
wyniku badania jest informacja o zgło-
szeniu się na badanie za 12 miesięcy. 
Jeżeli wynik badania cytologicznego 
wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości le-
karza, pacjentka zostanie skierowana 
na dalsze badania na etapie pogłę-
bionym programu, który obejmuje: 
badanie kolposkopowe i ewentualne 
badanie histopatologiczne wycinków.

Program profilaktyki raka piersi 
realizowany przez 7 podmiotów lecz-
niczych dla których m.st. Warszawa 
jest organem założycielskim (2 szpi-
tale i 5 zakładów lecznictwa otwarte-
go). Obserwacja częstości zachorowań 
w poszczególnych grupach wiekowych 
wykazała, że drastyczny wzrost zacho-
rowań występował w przedziale wieko-
wym od 50 do 69 roku życia. Rak pier-
si występuje częściej po menopauzie. 
Najważniejszym czynnikiem wpływa-
jącym w istotny sposób na wyniki le-

czenia jest jak najwcześniejsze wykry-
cie nowotworu. Głównym założeniem 
programu jest więc zmniejszenie umie-
ralności kobiet z powodu raka piersi 
oraz obniżenie wskaźnika umieralności 
z powodu raka piersi do poziomu osią-
gniętego w przodujących w tym zakre-
sie krajach Unii Europejskiej.

Program adresowany jest do kobiet 
w wieku 50-69 lat (przy określaniu 
wieku brany jest pod uwagę rok uro-
dzenia) ubezpieczonych, które w cią-
gu ostatnich 24 czterech miesięcy nie 
uczestniczyły w programie.

Program daje możliwość wykona-
nia i oceny mammografii w zakładach 
opieki zdrowotnej, które zawarły umo-
wę z Mazowieckim Oddziałem Woje-
wódzkim NFZ. Porada profilaktyczna 
w programie obejmuje: przeprowadze-
nie wywiadu i wypełnienie ankiety, 
badanie mammograficzne (2 x 2 zdję-
cia mammograficzne wraz z opisem 
dokonanym przez lekarza specjalistę 
w dziedzinie radiodiagnostyki), spo-
rządzenie karty badania mammogra-
ficznego. Jeśli wynik badania mam-
mograficznego, wykonanego w ra-
mach programu wzbudzi wątpliwości 
lekarza, skieruje on kobietę na dalszą 
diagnostykę w ramach programu, a je-
śli okaże się to konieczne, na dalsze 
leczenie w szpitalu lub przychodni 
specjalistycznej. Jeżeli wynik jest 
prawidłowy, to na następne badanie 
mammograficzne w ramach programu 
należy zgłosić się po 2 latach, chyba 
że na otrzymanym wyniku badania jest 
informacja o zgłoszeniu się na badanie 
za 12 miesięcy.

Wydział Prasowy Urzędu  
m.st. Warszawy

Weź się zbadaj! #cytologiczne
– startuje 9. odsłona kampanii społecznej „Piękna, bo Zdrowa”

W najbliższy weekend, 3-4 lutego (przed kinem Kinoteka, pl. Defilad 1) każda kobieta będzie mogła wykonać bezpłatnie badanie cytologiczne oraz badanie 
w kierunku obecności genotypów 16 i 18 wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) i odebrać prezent. Partnerem wydarzenia jest m.st. Warszawa.
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Jest to zarazem jeden z najpięk-
niejszych barokowych kompleksów 
sakralnych w kraju. To 33-tysięczne 
dziś miasto nad rzeczką Litawką (Li-
tavka) u stóp pasma górskiego Brdy 
w Masywie Czeskim, niegdyś bi-
skupie, a później królewskie miasto 
górnicze, ma udokumentowaną histo-
rię od 1216 roku, a prawa miejskie 
od 1406 r. Srebro, a także w ogrom-
nych ilościach rudę ołowiu, wydoby-
wano w nim co najmniej od XII wieku. 

Tragiczny pożar i uran dla 
ZSRR

Gdy zapasy szlachetnego kruszcu 
skończyły się, po II wojnie światowej 
w wielkiej tajemnicy kopano i wysy-
łano do ZSRR rudę uranową. Dawna 
górnicza przeszłość ciekawie przedsta-
wiona jest w muzeum w po-kopalnia-
nych budynkach, a także w skansenach 
w zabytkowych szachtach. Zwiedzałem 
je kilka lat temu z dużym zainteresowa-
niem. Jedna z tych szacht – Mariánsky 
důl, była w 1892 r. miejscem jednego 
z największych pożarów w kopalniach, 
który pochłonął 319 ofiar śmiertelnych. 
Podobnie jak w wielu innych czeskich 
miastach, uroczy jest tutejszy rynek.

Zabytkiem najstarszym i naj-
cenniejszym jest kościół św. Jakuba 
z metryką od XII w, przebudowywa-
ny w wiekach późniejszych. Głównym 

magnesem przyciągającym tu pątników 
i turystów jest jednak Święta Góra. 
Dzieje tego kompleksu są długie, cie-
kawe i, oczywiście, nie pozbawione le-
gend oraz ciekawostek. Oglądana z ze-
wnątrz jest to piętrowa budowla wznie-
siona na planie kwadratu z czterema 
wieżami nakrytymi barokowymi heł-
mami w narożnikach. Wieże łączą par-
terowe, tylko we fragmencie nad bramą 
wejściową pię-
trowe, krużganki 
nazywane tu am-
bitami. Na placu 
przed wejściem 
do sanktuarium 
stoi wysoka ko-
lumna z pozła-
canym posągiem 
N a j ś w i ę t s z e j 
Marii Panny 
z Dzieciątkiem.

Tylko z pew-
nej odległości 
widać wieżę 
głównej, a zara-
zem najważniej-
szej budowli sanktuarium – świątyni. 
Wznosi się ona na szczycie wzgórza, 
pierwotnie stała w tym miejscu dosyć 
prymitywnie zbudowana kamienna ka-
plica z drewnianym dachem. Według 
legendy postawiona została w roku 
1260 przez rycerza Malovca w podzię-

ce za wysłuchanie przez Maryję jego 
prośby o uratowanie przed zbójami. 
Ale inna legenda wiąże ją z pierw-
szym praskim arcybiskupem Arnostem 
z Pardubic. On też miał własnoręcznie 
wyrzeźbić figurkę Madonny z Dzie-
ciątkiem, którą umieścił w ołtarzu ka-
plicy w swoim zameczku w mieście, 
zachowanymi do naszych czasów. 

Losy świętej figurki
W okresie wojen husyckich figurkę 

tę górnicy ukryli w kopalni. Później 
trafiła ona do fary św. Jakuba w ryn-
ku, a następnie do szpitalnego kościoła 
św. Jana Ewangelisty. Z niej górnicy 
przenieśli ją do kapliczki na Świętej 
Górze i umieścili w bocznym ołtarzu. 
Przez blisko 4 wieki kapliczką tą opie-
kowali się pustelnicy, ale miała ona 
tylko lokalne znaczenie. Podczas Woj-
ny Trzydziestoletniej w 1631 r. Czechy 
najechane zostały przez Sasów, którzy 
zajęli też Świętą Górę i w kaplicy zro-
bili stajnie dla koni. I spalili wszystko, 
co nadawało się do tego, poza figurami 
w ołtarzach.

Jej kariera jako miejsca cudów 
i celu pielgrzymek rozpoczęła się do-
piero w roku 1632. Warto przypomnieć, 

że był to okres kontrreformacji i wiel-
kiego zapotrzebowania Kościoła ka-
tolickiego na cuda. Przybył wówczas, 
10 czerwca 1632 roku, na Świętą Górę 
z Pragi Jan Procházka z 10-letnim wnu-
kiem. Wcześniej oślepł, ale przez kilka 
nocy miał podobno natarczywe sny, 

w których powtarzało się wskazanie 
aby poszedł do tej kapliczki i modlił 
się do Matki Bożej o przywrócenie mu 
wzroku. I rzeczywiście, po kilku dniach 
ustawicznych modłów odzyskał wzrok.

Cuda i wizyty cesarzy
Na podstawie zeznań świadków 

oraz opinii lekarzy władze kościelne 
uznały to za cud. Wieść o nim rozeszła 
się szeroko i do kaplicy zaczęli przyby-
wać inni chorzy z nadzieją na „pomoc 
Najświętszej Panienki” w ich zdrowiu 
i innych sprawach. W 1634 roku przy-
jechał tu nawet sam cesarz Ferdynand 
II z synem, późniejszym cesarzem 
Ferdynandem III. To jeszcze bardziej 
podniosło rangę sanktuarium. Po za-
kończeniu w 1648 roku Wojny Trzy-
dziestoletniej, pielgrzymi zaczęli przy-
bywać tu masowo, z różnych krańców 
kraju i z zagranicy.

Kaplica, jako cel tych 
pielgrzymek, już nie wy-
starczała. Okoliczna 
szlachta poprosiła więc ce-
sarza o powierzenie opieki 
duchowej nad „świętym 
miejscem” jezuitom z nie-
dalekiej Brzeźnicy. I to oni, 
a przede wszystkim o. 
Benjamin Schleyer i wło-
ski architekt Carlo Lura-
go przekształcili w latach 
1660-1673 Świętą Górę 
we wspaniały, barokowy 
kompleks sakralny. 

Wspaniała koronacja 
Madonny z Dzieciątkiem
Prace upiększające trwały tak-

że znacznie później, aż do XVIII w., 
a uczestniczyli w nich wybitni ów-
cześni artyści krajowi i zagraniczni. 
Do krużganków dobudowano jezuic-
ką rezydencję. Poświęcenia nowego 
obiektu dokonał  praski arcybiskup 
Mateusz Sobek z Bilenberku.

Wielką, 8-dniową uroczystością 
z 70 (!) mszami dziennie, stała się 
pierwsza koronacja świętej figurki 
złotymi koronami w dniu 22 czerwca 
1732. Powstały też z tej okazji kolejne 
ołtarze. Wcześniej, bo w 1723 roku, 

otrzymała ona szczerozłoty, kuty pan-
cerz ozdobiony klejnotami, perłami 
i emalią. Wzbogacony dodatkowo 
w dwa lata po koronacji. Już wówczas 
stała ona, tak jak obecnie, w centrum 
budowanego etapami głównego ołtarza 
całego ze srebra. Był to szczytowy 
okres wspaniałości tego miejsca.

Redemptoryści i ranga 
bazyliki 

W 1773 roku zakon jezuitów został 
bowiem na ponad 40 lat zlikwidowany 
i nigdy oni już tu nie wrócili. Sank-
tuarium powierzono proboszczom. 
Święta Góra straciła znaczną część 
swojego majątku. W 1861 roku prze-
jęli je, zarządzający nim także obecnie, 
redemptoryści. W 1885 r. do jezuickiej 
rezydencji dobudowali nowy budynek 
klasztorny. W 1903 r. papież Pius X 
nadał świątyni, jako pierwszej nie tylko 
w Czechach, ale całych ówczesnych 
Austro – Węgrzech, status bazyliki 
mniejszej.

Wzniesiono w niej kolejne ołtarze 

oraz ozdobiono uprzednio puste stropy 
krużganków, także już w stylu secesji. 
W roku 1950, pod rządami komuni-
stów, zakonnicy musieli na 40 lat opu-
ścić sanktuarium. Gdy po odzyskaniu 
przez kraj niepodległości wrócili, zajęli 
się najpilniejszymi remontami. W roku 
2005, z okazji stulecia nadania kościo-
łowi rangi bazyliki mniejszej, odby-
ła się do niej pielgrzymka narodowa, 
a świątynia otrzymała nowy wygląd 
przestrzeni liturgicznej zaprojektowany 
przez Otmara Olivę. Obecnie kompleks 
ten, jak również jego otoczenie, prezen-
tuje się wspaniale. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Pribram – sanktuarium na Świętej Górze
Na wysokim wzgórzu, koło oddalonego od Pragi nieco ponad 50 km na połu-
dniowy zachód miasta Przybram (Přibram), wznosi się najważniejsze w Cze-
chach sanktuarium maryjne Svatá Hora (Święta Góra).

Nasi rodacy codziennie spożywa-
ją 280 g warzyw i owoców, chociaż 
sugestia prof. dr hab. Krystyny Gut-
kowskiej – dziekana Wydziału Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
SGGW w Warszawie wytycza cel 400 
g. 

– Maszerujemy rzeczywiście kro-
kiem zgodnym z tendencjami prozdro-
wotnymi konsumentów, a może nawet 
wyprzedzamy tę tendencję – mówi Ar-
tur Tymiński z firmy Bio Berry, należą-
cej do Stowarzyszenia Polska Ekologia 
- możemy się pochwalić, że gdy poja-
wił się sygnał o nadchodzącej modzie 
na picie koktajli smoothie, już mieli-
śmy gotowe kompozycje, i to w jako-
ści BIO! Jako jedyna firma w Polsce 
produkujemy ekologiczne mrożone 
mieszanki do przygotowania smacz-
nych koktajli owocowych i owocowo-
-warzywnych typu smoothie. Wystar-

czy wrzucić do blendera zawartość 
gotowej porcji dolać odpowiednią ilość 
ekologicznego soku lub wody, blen-
dować około 30 sekund i cieszyć się 
zdrowym koktajlem BIO. Ale kolor 
też ma znaczenie i dlatego zdecydo-
waliśmy się na 3 kolory naszych BIO 
smoothies: zielony – „Mr Popeye” dla 
koneserów zdrowego odżywiania, któ-
ra jest kompozycją owocowo-warzyw-
ną, czerwony – „Plum in the game” 
– same owoce, oraz żółty – „Smoothie 
Oro” – pełen egzotycznych owoców. 

Dla świata mrożonek ważna jest 
opinia konsumentów o zaletach tej me-
tody konserwacji. Chociaż nie wszyscy 
wiedzą, że mrożone owoce są śwież-
sze niż owoce zerwane i przekazy-
wane w łańcuchu dostaw do detalu. 
Przytoczmy więc przekonującą opinię 
Briana Younga z Brytyjskiej Federacji 
Żywności Mrożonej: „Mrożenie nie 

niszczy produktów, zachowuje ich 
witaminy i minerały, ponadto, aż 80 
proc. witaminy C naturalnie ulatnia się 
z warzyw w ciągu 3 dni od zbiorów. 
Natomiast po 5 dniach tracą  one swoje 
największe wartości odżywcze”. 

– Zamrażanie warzyw i owoców 
powoduje wstrzymanie procesu utraty 
witamin i minerałów – uzupełnia Artur 
Tymiński. Duży wpływ ma wysoka ja-
kość nowych urządzeń zamrażających, 
więc temperatura produktów spada 
wyjątkowo szybko, co tym bardziej 
sprzyja zachowaniu ich właściwości 
odżywczych. Powołam się na badania 
naukowców z Uniwersytetu Sheffield 
Hallam (Wielka Brytania) dowodzące, 
że mrożonki dzięki zorganizowanym 
i szybkim zbiorom są często o wiele 
zdrowsze od owoców i warzyw, które 
przechodzą długą drogę: od magazy-
nów przez hurtowników i detalistów 

aż do klienta. W Bio Berry mrozimy 
swoje owoce i warzywa do 12 go-
dzin po ich zebraniu – w ten sposób 
mamy pewność, że nasze truskawki, 
maliny, porzeczki i jagody, a także 
marchew, fasolka, szpinak zachowują 
swoje największe wartości odżywcze 
i witaminy. 

Kolejną wartością zdrowot-
ną są zalety płynące z jakości BIO. 
Tu także naukowcy mają wiele ar-
gumentów. Dr Dominika Średnicka-
-Tober z SGGW uczestniczyła w pra-
cach naukowego zespołu badawczego 
z Uniwersytetu w Newcastle (Wielka 
Brytania), gdzie wykazano czym się 
różni żywność ekologiczna od kon-
wencjonalnej. Otóż zawartość związ-
ków bioaktywnych, w tym silnych ro-
ślinnych przeciwutleniaczy o działaniu 
antynowotworowym była o prawie 60 
proc. większa w warzywach i owocach 
pochodzących z upraw ekologicznych. 
Zła wiadomość dotyczy produkcji 
konwencjonalnej, gdzie znaleziono 
pozostałości pestycydów w 75 proc. 
owoców i 40 proc. warzyw. Inaczej uj-
mując 3 na 4 owoce miały pozostałości 
środków chemicznych. 

Z jakości BIO warzyw i owoców 
z Bio Berry są zadowoleni klienci 
w kilkunastu krajach Europy, USA 
i Azji. Mocnym atutem jest kontro-
la, a więc odpowiedzialność za cały 
cykl uprawy (od początku do końca) 
warzyw i owoców, aż po finalny pro-
dukt gotowy do jedzenia. I co bardzo 
ważne i rzadkie to archiwum, gdzie 
wyniki laboratoryjnych badań owoców 
i warzyw są przechowywane nawet 
kilka lat.

Tak bardzo ceniony smak lata, 
po zamrożeniu pozwala konsumentom 
na łatwe stosowanie się do ważnego 
zalecenia, żeby warzywa i owoce jeść 
5 razy dziennie. Na zdrowie!

Bohdan Juchniewicz 

Jedzmy zdrowe mrożonki
Specjaliści twierdzą, że  sektor mrożonek zgodnym krokiem podąża za trendem fit, prozdrowotnym nur-
tem życia. Oceniają, że rynek żywności ekologicznej w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie – 10-20 
proc. w skali roku. W 2017 roku osiągnął wartość szacowaną na  1 mld złotych.
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PRACOWNIA DZIAŁAŃ MUZEALNYCH
Zamku Królewskiego w Warszawie

zaprasza na spotkania

Z miłości do bliźniego

Powołanie Siostry Anny
Ten tekst chciałabym poświęcić 

osobie niezwykłej, walecznej i od-
ważnej. Jest nią siostra Anna Ko-
walska ze Wspólnoty Miłosierdzia. 
Siostra jest bardzo ciekawą postacią.

Ma 34 lata, przez pewien czas 
mieszkała i pracowała za granicą, 
ale wróciła do Polski aby ukończyć 
szkołę medyczną. Wkrótce pojedzie 
do swojego biskupa (do kraju an-
glojęzycznego) aby pracować wraz 
z nim przy ewangelizacji. Siostra 
Anna będzie pracować nie tylko 
na ulicach,  ale podejmie też współ-
pracę z internetową tv.

Jest urodzoną aktywistką  spo-
łeczną. Zorganizowała między inny-
mi akcję „Pomoc dla dzieci ulicy 
w Kalkucie” oraz akcję „Paczki świą-
teczne dla bezdomnych w Warsza-
wie”. Sama pakowała paczki, sama 
znalazła też darczyńców, potem 
wspomagali ją również wolontariu-
sze, którym udzieliła się jej pasja, 
charyzma i chęć niesienia pomocy 
potrzebującym. 

Prowadziła też czynną ewange-
lizację na Paradzie Równości 2017. 

Jest doświadczo-
nym ewangeliza-
torem ulicznym 
i streetworkerem. 
Udziela bezdom-
nym pomocy 
medycznej oraz 
rozdaje ulotki z in-
formacjami, gdzie 
można podjąć pra-
cę dorywczą oraz 
prowadzi ponie-
działkową kuchnię 
dla bezdomnych 
w Warszawie przy 
Dworcu Central-
nym. 

Na ubiegło-
rocznej Paradzie 
Równości wspiera-
ła duchowo osoby 
homoseksua lne . 
Potem udzieliła 
wywiadu jednej 
z gazet interneto-
wych, ale jej wy-
powiedź zmanipu-
lowano i przedsta-

wiono dość kontrowersyjnie, wręcz 
nieprawdziwie. Ponieważ nie miała 
możliwości autoryzowania swojej 
wypowiedzi, a nie mogła się zgo-
dzić z sensem, jaki nadano jej sło-
wom, siostra Anna wydała potem 
oświadczenie, w którym stwierdzi-
ła, że nie wspiera homoseksuali-
zmu, ale wspiera człowieczeństwo, 
a na paradę przyszła, aby poka-
zać jej uczestnikom Jezusa. Siostra 
Anna jest wspaniałym człowiekiem. 
To bardzo niedobrze, że niektóre 
media przekręcają słowa osób kon-
sekrowanych. 

W styczniu nasza kochana Siostra 
będzie organizować akcję pomocy 
dla domu samotnej Matki w Warsza-
wie, a na początku lutego organizuje 
pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji 
pokoju na świecie. 

Siostra Anna Kowalska jest osobą 
niezwykłą, pełną pasji, wiary i nie-
zwykłego spokoju płynącego z miło-
ści do bliźniego. 

Laura Vernova

 ZAMKOWA AKADEMIA  MŁODEGO EKSPLORATORA
zajęcia plastyczno-historyczne dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Oferujemy cykl warsztatów dla dzieci.
W programie poznawanie fascynujących dzieł sztuki, które były świadkami przeszłości oraz 
wykonanie prac plastycznych powiązanych z tematem zajęć. Nowością jest możliwość uzyskania 
dyplomu ukończenia Akademii
(wymagana obecność na przynajmniej 6 zajęciach).
Czas trwania jednego spotkania ok. 2 godziny.
Kolejne spotkanie cyklu odbędzie się w sobotę, 10 lutego 2018 r. o godz. 10.00 i 11.00 
(dwie grupy).

Zapraszamy na zajęcia pt.:
W pracowni weneckiego malarza. Nie tylko Domenico Tintoretto
Zajęcia prowadzą: Dorota i Sławomir Szczoccy.
Wejście na podstawie bezpłatnych zaproszeń, które są  do odbioru w Informacji Zamkowej lub 
zapisów telefonicznych – tel. (22) 35 55 170 od dnia 6 lutego 2018 r. od godz. 10.00
Liczba miejsc ograniczona.
Uwaga! Spotkanie w sieni głównej Zamku.

Szkatułka księżniczki, skarb królewicza – spotkania dla najmłodszych
zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Zamek Królewski kryje wiele tajemnic, zagadek i niespodzianek.  Gdzie mieszkała księżniczka? 
Gdzie król jadał obiad? Jak można namalować taaaki duży obraz?

W sobotę, 17 lutego 2018 r.  o godz. 11.00 lub 12.00  
(dwie grupy) zapraszamy na spotkanie pt.:

Królewski kominiarczyk
Zajęcia prowadzą: dr Katarzyna Buczek, Maria Reif i Agnieszka Wardak.
UWAGA! Zarówno dzieci jak i opiekunowie wykupują bilet rodzinny po 5 zł od osoby.
Bilety są sprzedawane od poniedziałku 13 lutego 2018 r. od godz. 10.00 do wyczerpania limitu.
Liczba miejsc ograniczona!
Spotykamy się w Sieni Głównej
Zapraszamy dzieci z maksymalnie 1 opiekunem.

Muzealne inspiracje
Cykl comiesięcznych sobotnich warsztatów muzealnych dla uczestników indywidualnych 
(zwłaszcza seniorów). Proponujemy zwiedzanie fragmentu ekspozycji i aktywne uczestnictwo w 
zajęciach twórczych.

W sobotę , 17 lutego 2018 r. o godz. 11.00
zapraszamy na warsztat pt.:

W trójwymiarze, czyli piękno rzeźb zamkowych. 
Zajęcia prowadzi: kustosz Anna Czekaj
Zbiórka w pałacu Pod Blachą
Wejście na zajęcia na podstawie biletów w cenie 7 zł i 5 zł (ulgowe) do nabycia w kasie zamkowej.
Liczba miejsc ograniczona!

 ZAMKOWE SPOTKANIA LITERACKIE
Comiesięczne spotkania literackie. Każde z nich inspirowane jest zamkowymi zbiorami sztuki i 
składa się z krótkiego wprowadzenia oraz prezentacji tekstów literackich.

W sobotę, 10 lutego 2018 r. o godz. 12.00
zapraszamy na spotkanie pt.:

Poeci ze świata Tintoretta. Ariosto i Tasso
Wprowadzenie: Daniel Artymowski
Prezentacja tekstów: Monika Markiewicz i Jacek Bursztynowicz
Oprawa muzyczna:  Marcin Zalewski (lutnia)
Na spotkanie obowiązuje bon konsumpcyjny
w cenie 10 zł, do nabycia w kawiarni.

 SPOTKANIA ZE SZTUKĄ I HISTORIĄ
Cykl comiesięcznych spotkań prowadzonych przez pracowników i współpracowników Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Celem Sobotnich spotkań ze sztuką jest przybliżenie najcenniejszych 
dzieł sztuki z zamkowej kolekcji i pomoc w odkryciu tych, które – mimo, że ciekawe i wartościowe 
– nie są dostępne szerokiej publiczności.

W sobotę, 10 lutego 2018 r. o godz. 10.30 zapraszamy na wykład pt.:

Mistrz i jego syn. Domenico Tintoretto..
Wykład wygłosi: dr Artur Badach
Wejście na podstawie bezpłatnych zaproszeń, które są  do odbioru w Informacji Zamkowej lub 
zapisów telefonicznych – tel. (22) 35 55 170 od dnia 6 lutego 2018 r. od godz. 10.00
Liczba miejsc ograniczona.
Uwaga! Spotkanie w sieni głównej Zamku.

 KURS RYSUNKU I MALARSTWA
W dniach 1, 8, 15, 22 lutego oraz 1 marca 2018 r. zapraszamy na kurs pt.:

Dukt pędzla. Rysunek i malarstwo tuszem
Spotkania, odbywające się w dwóch grupach, w godz. 9.30 – 11.30 (grupa I) oraz 12.00 – 14.00 
(grupa II), prowadzi artysta plastyk Lech Żurkowski.
Zapewniamy potrzebne materiały plastyczne. Jedynie w przypadku drogich podobrazi pobierane 
będą dodatkowe niewielkie opłaty.
Nie wymagamy wcześniejszych doświadczeń plastycznych.
Zajęcia odbywają się w pracowni plastycznej PAŁACU POD BLACHĄ.
Opłata za zajęcia: 150 zł za cykl (6 zajęć).
Liczba miejsc ograniczona.

 WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA MŁODZIEŻY
Warsztaty fotograficzne to propozycja dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pasjonują 
się fotografią ale także dla tych  którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie. 
Przewidujemy cztery spotkania, po jednym w każdym miesiącu (24.02, 17.03, 7.04, 19.05). 
Warsztaty kończą się pokazem prac fotograficznych wykonanych na warsztatach.

Pierwsze zajęcia
Reportaż z wystawy
odbędą się 24 lutego 2018 r. o godz. 10.30, w pałacu Pod Blachą.
Zajęcia prowadzą: Agnieszka Lichacz, Beata Skipirzepska

Wymagane własne cyfrowe aparaty fotograficzne.
Zapisy do 15 lutego 2018 r., wyłącznie mailowe:
a.lichacz@zamek-krolewski.pl
Liczbamiejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Wstęp na podstawie biletu ulgowego 5 zł.

Informacje o imprezach: tel. (22) 35 55 170
(Punkt Informacji Zamkowej)
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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
Komenda Rejonowa Warszawa-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 52
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 – 99 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 lutym:
•  8 lutego (czwartek) godz. 17.00 – Bi-

blioteka dla Dzieci i Młodzieży ul. Sta-
szica 5a – „Tłusty czwartek” – warsz-
taty plastyczne z cyklu „Plastyka nie 
tylko dla smyka”. Zajęcia skierowane 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 
12 lat. Wstęp wolny.

•  14 lutego (środa) godz. 17.00 – Biblio-
teka dla Dzieci i Młodzieży al. Solidar-
ności 90 – Wieczór walentynkowy dla 
młodzieży w wieku 12-18 lat. Wstęp 
wolny.

•  16 lutego (piątek) godz. 17.00 Bibliote-
ka dla Dzieci i Młodzieży ul. Chłodna 
11 – „Dzień Kota” – warsztaty literac-
ko-plastyczne dla dzieci w wieku 3-7 
lat. Wstęp wolny.

•  20 lutego (wtorek) godz. 14.00 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży 
ul. Młynarska 35a – „Jacek Cygan – 
taki gość jak ja” – spotkanie tematycz-
ne w ramach cyklu Godzinka w do-
brym towarzystwie”. Wstęp wolny.

Wolskie Centrum Kultury

w lutym: 
•  4 lutego (niedziela) godz. 15.00 – ul. 

Obozowa 85 – W rytmie karnawału. 
W programie usłyszymy utwory popu-
larne, arie operetkowe i operowe oraz 
duety i pieśni okolicznościowe. Wstęp 
wolny.

•  8 lutego (czwartek) godz. 19.00 – ul. 
Działdowska 6 – Bożena Sitek „Ro-
mantyczna podróż po świecie opery 
i operetki”. Popularne pieśni i arie, 
niezapomniane przeboje, romanse ro-
syjskie oraz polskie melodie lat 20-30, 
Bezpłatne wejściówki.

•  8 i 15 lutego (czwartek) w godz. 17.00 
– 19.00 – Klub TOTU ul. Gibalskiego 
10 – Sąsiedzkie czwartki – Klubo-
we spotkania dla każdego  (starszego 
i młodszego) m. in. Wspólne goto-
wanie i smakowanie, ping-pong, gry 
planszowe i planowanie wydarzeń. 
Wstęp wolny.

•  9 lutego (piątek) godz. 17.00 – Klub 
TOTU ul. Gibalskiego 10 – Zdrowe, 
tanie gotowanie. Zapraszamy mło-
dzież i dorosłych na zabawę z potra-
wami i smakami. W planie kulinarnym 
wspólne stworzenie pizzy i lodów, jak 
również wymyślenie dań na kolejne 
spotkania. Warsztaty są bezpłatne. 
Obowiązują zapisy tel. 22 632 94 20 
lub k.jedynak@wck-wola.pl.

•  10 lutego (sobota) godz. 16.00 – Wie-
czorek taneczny dla dorosłych, przebo-
je od lat 60 do współczesnych. Bilety 
10 zł.

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

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

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

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

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

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

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE 
STANDARD od 3 m-ca życia.  
Tel. 501 093 436

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

Ogłoszenia drobne

Horoskop
od 31 stycznia do 16 lutego 2018 r

WODNIK (21 I – 18 II)
To Twój czas, los Ci sprzyja. 
W pracy możesz się spodzie-
wać wielu nowych obowiąz-

ków. Poradzisz sobie z nimi wspaniale, 
jednak taka sytuacja prowadzi wprost 
do przeciążenia pracą i zaniedbywania 
spraw osobistych. Postaraj się zacho-
wać równowagę i dbać o siebie. Śpisz 
co najmniej 7 godzin, jesz regularnie, 
uprawiasz sport?

RYBY (19 II – 20 III)
W najbliższym czasie nie 
możesz liczyć na zmniejsze-
nie obciążenia obowiązkami 

w pracy. W trudnych momentach staraj 
się zachować dystans i przytomność 
umysłu, a przede wszystkim zdaj się 
na swoją intuicję, która nigdy Cię nie 
zawodzi. W uczuciach możliwe zamie-
szanie. Zastanów się, jakie są właściwie 
Twoje oczekiwania.

BARAN (21 III – 20 IV)
Przed Tobą bardzo dobry 
okres w pracy:  sukcesy, 
uznanie szefów, podwyżka, 

nowe propozycje zawodowe. Nie spiesz 
się, trzeźwo oceń sytuację, poczekaj na 
więcej danych. Natomiast w sprawach 
uczuciowych nie trać czasu. Jeśli jesteś 
w związku, korzystaj z gorących na-
miętnych chwil. Jeśli jesteś sam, możesz 
liczyć na flirt, a może i coś więcej?

BYK (21 IV – 21 V)
Najbliższe tygodnie będą 
bardzo pracowite. Niewy-
kluczone również kłopoty 

i trudności. Poradzisz sobie ze wszyst-
kim, ale odczujesz zmęczenie i wypale-
nie. Sprowokuje Cię to do przemyśleń 
i wprowadzenia zmian w swoim ży-
ciu. Samopoczucie poprawi Ci również 
przypływ romantycznego nastroju, który 
ożywi przygasające uczucie. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nadchodzące tygodnie będą 
sprzyjały  raczej sprawom 
zawodowym niż osobistym. 

Pojawią się nowe możliwości i propo-
zycje. Zanim podejmiesz decyzję dobrze 
przemyśl sytuację. W sprawach uczu-
ciowych odłóż wszystko, co możesz, 
na drugą połowę lutego. Nie będziesz 
w formie i Twoje reakcje mogą przy-
nieść więcej szkody niż pożytku. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Nastaw się na dość trudne 
chwile. Spadnie na Ciebie 
wiele obowiązków i spraw 

do załatwienia. Sytuacja będzie wyma-
gać od Ciebie szybkich reakcji i dosto-
sowania. Pomocne mogą być: elastycz-
ność, wytrwałość i koncentracja na tym, 
co najważniejsze. Konsekwencją tego 
obciążenia będzie poczucie zmęczenia 
i braku sił. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
W lutym może Ci się wszyst-
ko udać. Nic nie przyjdzie 
samo, ale Twoje wysiłki 

wreszcie przyniosą spodziewane efekty. 
Gorzej, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz. 
W sprawach sercowych czeka Cię nowa 
miłość lub rozkwit obecnego uczucia. 
Jeśli wzmocnisz to działanie choć odro-
binką odpoczynku, Twój organizm znie-
sie wszystko.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Czeka Cię dużo pracy i wiele 
obciążeń, więcej stresu. Na 
szczęście będziesz w dobrej 

formie, a Twoja skrupulatność i zdyscy-
plinowanie pomogą Ci przezwyciężyć 
trudności. Także w uczuciach niełatwe 
chwile. Możesz zwątpić w sens obecne-
go związku lub możliwość stworzenia 
udanej relacji w przyszłości. W finan-
sach – więcej rozsądku.

WAGA (23 IX – 23 X)
To może być dobry czas. 
Będziesz się dobrze czuć 
i z entuzjazmem i radością 

zabierzesz się za ważne dla Ciebie spra-
wy. Docenią Cię w pracy, a finanse 
się unormują. W sprawach sercowych 
możliwa wielka odmiana. Jeżeli jesteś 
w związku, nie daj się sprowokować. 
Kilka słów za dużo może sprowadzić na 
tę relację poważne kłopoty. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nadchodzące tygodnie zmę-
czą Cię brakiem stabiliza-
cji. Najrozsądniej byłoby się 

„przyczaić” i nie podejmować waż-
nych działań i decyzji, zwłaszcza do-
tyczących kwestii materialnych. Mimo 
to nie będzie to czas lenistwa. Bę-
dziesz musiał ograniczyć życie osobiste 
i uczuciowe, aby więcej czasu poświę-
cić pracy. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Praca, praca i jeszcze raz 
praca. Nie uciekaj przed nią 
– to właściwa chwila, żeby 

pokazać fachowość, pracowitość, deter-
minację i swoje możliwości. Twój wysi-
łek zostanie wkrótce nagrodzony. Dla 
równowagi w uczuciach także możliwe 
zmiany: przed Tobą nowe znajomości 
i jest szansa, aby jedna z nich przero-
dziła się w poważny związek.  

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Od początku roku przeży-
wasz okres przemian. Tak 
będzie również w najbliż-

szych tygodniach. Będziesz rozmyślać 
o sensie życia, zmieniać poglądy, wy-
znaczać sobie nowe cele. Przygotuj się 
jednak na duży wysiłek. W uczuciach 
– spokojniej. Związek będzie dla Ciebie 
oparciem w trudnych chwilach budowa-
nia nowego siebie.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 
1) coś dla wampira; 7) miasto w zachodniej części Ukrainy; 8) w dawnej Polsce 
niewielki majątek ziemski; 9) barwna poświata wokół tarczy Słońca lub Księżyca;  
10) dawna jednostka długości; 12) napisał „Spowiedź dziecięcego wieku”; 14) kuszą 
pod gruszą; 16) w kościele prawosławnym i greckokatolickim obrzęd święcenia wody 
6 stycznia; 19) typ człowieka niskiego i z dużą tuszą;  21) część dzielnicy; 22) podobny 
do motocykla; 23) określenie włoskiej sztuki średniowiecznej w  XIII w.

Pionowo: 
1) żydowska gmina wyznaniowa; 2) egoista; 3) absurd, bzdura, niedorzeczność;  
4) biblijny syn Jakuba; 5) mleczko kauczukowe; 6) łyżwa o cienkim i długim ostrzu; 
11) odstępstwo od normy; 13) strażnik komunizmu; 15) opłata z pierwszorocznych 
dochodów beneficjum kościelnego; 17) w Biblii: potomek Chama; 18) firmament;  
20) początkowo krótki miecz, później wszelka broń sieczna.
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