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Bemowskie sportowe lato

Właśnie dobiegła końca sprawa 
jednego z „najsłynniejszych” hoteli 
w Warszawie. – To chyba najbrzydszy 
budynek w stolicy i najbardziej znana 
samowola budowlana – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. 
– Na szczęście, ta trwająca prawie 8 lat 
batalia sądowa jest już zakończona i po-
zostaje nam jedynie czekać, na egzeku-
cję wyroku sądu – dodaje. 

Niesławny Czarny Kot to hotel, któ-
ry powstał u zbiegu ul. Powązkowskiej 
z ul. Okopową pod koniec lat 80. Pier-
wotnie był to jednopiętrowy hotelik, 
który jednak z biegiem lat bardzo szyb-
ko się rozrastał. Właściciel ciągle do-
budowywał nowe piętra i kondygnacje, 
tworząc tuż przy Rondzie Zgrupowania 
„AK” Radosław architektonicznego po-
tworka. – Warto zaznaczyć, że kolejne 
dobudówki wzwyż i wszerz były efektem 
rażącej samowoli budowlanej – mówi 
Adam Hać, zastępca burmistrza Woli, 
który nadzoruje pracę wydziału praw-
nego. – Co więcej, umowa dzierżawy 
gruntu na której stoi Czarny Kot skoń-
czyła się dawno temu, bo w 2009 roku. 
Budynek rozrósł się od tego czasu tak, 

że zajmuje już nie tylko teren, który kie-
dyś był przedmiotem umowy, ale także 
grunt, należący do innego dzierżawcy 
– dodaje. 

Aby odzyskać teren i mieszczącą się 
na nim nieruchomość o pow. 1225 mkw. 
miasto zdecydowało się wkroczyć 
na drogę sądową w 2010 roku. Sprawa 
właśnie zakończyła się prawomocnym 
wyrokiem sądu, od której nie przysługuje 
już możliwość odwołania się. W uza-
sadnieniu wyroku czytamy, że nierucho-
mość stanowi własność m. st. Warszawy, 
a właściciel korzysta z przedmiotowej 
części działki bez tytułu prawnego, gdyż 
umowa dzierżawy z dnia 10 maja 1994 r. 
wygasła w dniu 14 maja 2009 roku. Po-
mimo wezwań do zapłaty oraz do opusz-
czenia i wydania gruntu, w dalszym cią-
gu na powyższym gruncie prowadzona  
była działalność gospodarcza. – Bardzo 
się cieszymy, że sąd przyznał rację miastu 
w tej sprawie – mówi Krzysztof Strzał-
kowski. – Mamy nadzieję, że to miejsce 
w końcu przestanie straszyć i zostanie 
zagospodarowane zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzenne-
go – dodaje. 

Pod koniec lipca br. powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego wydał 
decyzję dotyczącą złego stanu tech-
nicznego budynku komunalnego przy 
ul. Piaskowej 9, który wymaga prze-
prowadzenia pilnego, kompleksowego 
remontu. Dla wykonania tych prac oraz 
zapewnienia mieszkańcom bezpie-
czeństwa konieczne jest niezwłoczne 
wykwaterowanie lokali w klatce II, 
a następnie w klatce III i IV. Łącznie 
wykwaterować należy 147 lokali. Decy-
zja podlega natychmiastowemu wyko-
naniu. – W pierwszej połowie 2018 roku 
ZGN Wola zlecił ekspertyzę, która miała 
określić stan techniczny budynku przy 
ul. Piaskowej. Niestety okazało się, 
że wnioski są niepokojące, a eksper-
tyza mówi o spękaniach ścian, ugię-
ciach stropów i zawilgoceniu budynku. 
Po otrzymaniu tego dokumentu, został 
on natychmiast przekazany do nadzo-
ru budowlanego – mówi Mateusz Ma-
tejewski, dyrektor wolskiego zakładu 
gospodarowania nieruchomościami. 
Remont budynku przy ul. Piaskowej 
będzie obejmował przeprowadzenie nie-
zbędnych napraw i powinien zakończyć 
się do 31 grudnia 2019 roku. 

Na początku września rozpocznie 
się wykwaterowanie 43 lokali znajdu-
jących się w klatce II. To ten segment 
budynku przy ul. Piaskowej 9 znajduje 
się w najgorszym stanie technicznym. 

W dalszej kolejności wykwaterowy-
wane będą również lokale w klatkach 
III i IV. Stan techniczny klatek I i V 
nie wymaga prowadzenia prac remon-
towych, tam mieszkańcy będą mogli 
pozostać w swoich mieszkaniach. – 
W związku z tą absolutnie wyjątkową 
sytuacją, mieszkańcy na czas remontu 
otrzymają pełnowartościowe lokale za-
mienne. Dołożymy wszelkich starań, aby 
były one w jak najlepszym standardzie. 
Zapewniamy, że wszystkie mieszkania 
będą świeżo po remoncie. Lokale te 
będą głównie położone w budynkach 
na terenie Woli. Ze względu na liczbę 
lokali, które musimy zapewnić, mogą 
być  one położone również w innych 
dzielnicach. Przeniesienie do lokali za-
miennych będzie odbywać się na koszt 
miasta. Powrót również będzie odby-
wał się na koszt miasta. Przekwatero-
wani mieszkańcy będą mieli możliwość 
pozostania na stałe w przydzielonych 
lokalach zamiennych. Tego typu wnio-
ski będą rozpatrywane indywidualnie – 
mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
Woli. – Zdaję sobie sprawę, z tego jak 
trudna będzie to operacja jednak bez-
pieczeństwo mieszkańców jest dla mnie 
najważniejsze. W związku z tym budynek 
objęty jest stałym monitoringiem, a jego 
stan techniczny kontrolują zamontowa-
ne urządzenia pomiarowe. W przypadku 
stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia 

podjęte zostaną działania interwencyj-
ne  – dodaje. Ponadto Wola wystąpiła 
do Urzędu m.st. Warszawy o dodatko-
we 3 mln zł, które pozwolą na szybki 
remont dodatkowych 100 pustostanów.

Wskazania lokali zamiennych nastą-
pią w najbliższych dniach. Ten proces nie 
będzie wymagał ze strony mieszkańców 
podejmowania jakichkolwiek czynności 
np. wypełniania druków. Wszelkie in-
formacje będą przekazywane pisemnie 
i telefonicznie. – O wszystkich koniecz-
nych do załatwienia sprawach będzie-
my informować na bieżąco. Mieszkańcy 
będą mogli też liczyć na wszechstronną 
pomoc wszystkich pracowników wolskie-
go urzędu. Uruchomiliśmy specjalne nu-
mery telefonów, tak aby mieszkańcy mieli 
bieżący kontakt i mogli szybko uzyskać 
odpowiedzi na nurtujące pytania – mówi 
burmistrz Strzałkowski.Zorganizowane 
zostaną również spotkania dla mieszkań-
ców bloku przy ul. Piaskowej 9, w któ-
rych wezmą udział władze dzielnicy, 
przedstawiciele Zakładu Gospodarowa-
nia Nieruchomościami, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Wydziału Zasobów Loka-
lowych, Wydziału Oświaty i Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia.

Z ekspertyzy stanu technicznego 
budynku przy ul. Piaskowej 9 wynika, 
że zostały popełnione błędy projektowe, 
w związku z tym Wola złożyła stosowne 
zawiadomienie do prokuratury. 

Czarny Kot wraca
Zapadł właśnie prawomocny wyrok sądu, na mocy którego właściciel 
musi zwrócić miastu nieruchomość, w której znajduje się hotel Czar-
ny Kot. Od wyroku nie przysługuje już odwołanie, a sprawa będzie 
skierowana do egzekucji komorniczej.

Na Woli

Remont budynku przy Piaskowej
W związku z decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego  Wola musi wykonać kompleksowy 
remont budynku komunalnego przy ul. Piaskowej 9. Ze względu na bezpieczeństwo część mieszkańców 
będzie musiała na czas remontu opuścić swoje mieszkania.

Więcej czytaj na str. 5

Przebojem bemowskiego sportowego lata był Marcin Gortat Camp – trening z mistrzem. Ta wspaniała impreza odbyła się pierwszy raz na 
Bemowie i cieszyła się ogromnym powodzeniem.

b Trening z Marcinem Gortatem  b Powstańcze pocztówki b Parkowanie na podwórkach  b

WYBORY SAMORZĄDOWE 21 października br.
SZANOWNY KANDYDACIE!

STARTUJESZ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?
PRZEDSTAW SIĘ SWOIM WYBORCOM

Proponujemy atrakcyjną reklamę wyborczą  
na wyjątkowych promocyjnych warunkach.

Reklama wyborcza w gazecie i na naszej stronie internetowej  
zamówiona i opłacona w czasie trwania promocji  

może kosztować Państwa o połowę taniej.
 

Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy telefonicznie 
22 877 25 66,   22 877 25 67,   517 329 998

lub mailowo
reklama@nasza-gazeta.pl
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Policjanci radzą jak postępować 
w czasie upałów:
• unikaj długiego przebywania na 

słońcu, szczególnie w godzinach 
południowych (10.00–15.00); o ile 
to możliwe, w ciągu dnia staraj się 
przebywać w cieniu,

• unikaj zbytniego nasłonecznienia, 
używaj środków ochrony przed pro-
mieniami słonecznym,

• chroń twarz i głowę poprzez noszenie 
kapelusza z szerokim rondem lub 
czapki z daszkiem w jasnych kolo-
rach,

• ubieraj się w przewiewne rzeczy 
z naturalnych materiałów (len, ba-
wełna), zakrywające możliwie naj-
większą powierzchnię skóry – lekka 
odzież o jasnych kolorach odbija pro-
mieniowanie słoneczne oraz poma-
ga utrzymać normalną temperaturę 
ciała,

• jeśli przebywasz na zewnątrz – noś 
przewiewne obuwie; jeśli jesteś 
w domu – zdejmij kapcie i skarpetki 
– chodząc boso chłodzisz organizm 
poprzez kontakt z chłodną podłogą,

• skonsultuj się z lekarzem, aby uzy-
skać pewność, że twoje lekarstwa nie 
wzmagają wrażliwości na wysokie 
temperatury (leki mogą np. zakłócać 
termoregulację ciała, blokować poce-
nie się, powodować niedociśnienie); 
chroń lekarstwa przed przegrzaniem,

• spożywaj zbilansowane, lekkostraw-
ne posiłki; pij duże ilości płynów, 
najlepiej wzbogacone w mikroele-
menty,

• zadbaj o odpowiednią ilość płynów 
dla twojego dziecka,

• unikaj picia kawy oraz napojów za-
wierających duże ilości cukru– po-
wodują one odwodnienie organizmu,

• ogranicz spożycie napojów alkoho-
lowych – mimo, że piwo i napo-
je alkoholowe zdają się zaspakajać 
pragnienie, to zazwyczaj powodują 
dalsze odwodnienie organizmu,

• unikaj skrajnych temperatur – osoby, 
które pracują w klimatyzowanych 
pokojach nie powinny od razu wy-
chodzić na zewnątrz, gdzie panuje 
upał; również zimny prysznic na-
tychmiast po przebywaniu w upale 
może spowodować szok termiczny, 
zwłaszcza u starszych i bardzo mło-
dych ludzi,

• ogranicz nadmierny wysiłek fizycz-
ny,

• w upalne dni nie zostawiaj w samo-
chodzie dzieci i zwierząt ani mate-
riałów łatwopalnych (np. kanistrów 
z benzyną, butli gazowych). Pamiętaj 

o zwierzętach – zabezpiecz je przez 
bezpośrednim nasłonecznieniem, 
zapewnij nieograniczony dostęp do 
wody pitnej,

• obserwuj reakcje swojego organizmu 
podczas upałów: drżenie, potliwość, 
zawroty głowy – w przypadku złego 
samopoczucia zwróć się o pomoc do 
lekarza.
Uwaga! Osoby starsze i dzieci 

są szczególnie narażone na niekorzystny 
wpływ wysokich temperatur – odwie-
dzaj je często i regularnie.

Skutki upałów dla zdrowia: upał 
może doprowadzić do wystąpienia udaru 
słonecznego lub cieplnego, który jest 
stanem zagrażającym zdrowiu lub nawet 
życiu.

Przyczyny udaru: Długie spędzanie 
czasu na słońcu, długie przebywanie 
w przegrzanym miejscu np. w samocho-
dzie, brak nakrycia głowy przy silnym 
nasłonecznieniu, zbyt intensywny wysi-
łek w czasie gorącego dnia.

Objawy udaru: Zmęczenie, silne 
bóle i zawroty głowy, nudności, gorącz-
ka, szum w uszach, drgawki, wzrost 
temperatury ciała zagrażający życiu, 
większa częstotliwość bicia serca i od-
dechu.

Upał – zmora kierowców
Upały mogą być również zmorą kie-

rowców, którzy na przykład nie mają kli-
matyzacji. Jeżeli jedziemy samochodem 
bez klimatyzacji warto robić częściej 
przerwy. W ich trakcie warto przemyć 
twarz i kark zimną wodą, a przed dalszą 
jazdą napić się chłodnej wody, by uzu-
pełniać płyny.

Wybierając się w daleką podróż war-
to zabrać ze sobą odpowiednią ilość 
płynów. Bezwzględnie w każdym sa-
mochodzie powinna być butelka wody, 
dzięki temu jeśli znajdziemy się w kor-
ku lub zepsuje nam się klimatyzacja, 
a w najgorszym przypadku samochód, 
ta woda może być bardzo potrzebna.

Dobra pogoda często stwarza złud-
ne wrażenie większego bezpieczeństwa 
podczas jazdy. Dlatego zdaniem policji 
właśnie podczas słonecznych dni kie-
rowcy powinni zachowywać uwagę i nie 
przesadzać z prędkością.

Podczas upałów zwróćmy uwagę czy 
w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje 
pomocy: dziecko czy zwierzę pozosta-
wione w zamkniętym samochodzie czy 
starsza osoba, która zasłabła na skutek 
wysokiej temperatury powietrza. W ta-
kiej sytuacji poinformujmy odpowiednie 
służby. 

KSP III 

Policja przypomina

Nie zostawiaj dzieci  
i zwierząt w samochodzie
Pomimo wielu apeli, wciąż zdarzają się sytuacje pozostawienia w na-
grzanym samochodzie dzieci i zwierząt. Policjanci przypominają, aby 
podczas dni z tak wysokimi temperaturami nawet na chwilę nie zo-
stawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze 
pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać życiu i zdro-
wiu przebywających w nim osób czy zwierząt. Policjanci apelują 
również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy 
samochodem.

Na Woli

Parkowanie na podwórkach
Zbliża się koniec parkingowej samowolki na wolskich podwórkach. Władze dzielnicy Wola wraz z wol-
skim zakładem gospodarowania nieruchomościami, widząc deficyt miejsc postojowych, planuje wdrożyć 
pilotażowe rozwiązanie. Tym samym mieszkańcy odzyskaliby swoje podwórka. 

Na Bemowie

Biblioteki zmieniają się dla Was...

Pocztówki dla powstańców
Do 31 sierpnia można zapełniać życzeniami specjalne kartki pocztowe, które we wrześniu trafią do skrzy-
nek uczestników Powstania Warszawskiego. Oryginalne i piękne pocztówki powstały w trakcie warszta-
tów w ramach „Lata w mieście” i są dostępne we wszystkich placówkach Wolskiego Centrum Kultury.

Zjawisko zamiany podwórek w bez-
płatne parkingi to problem w całej 
Warszawie. Wola chce uporządkować 
te kwestie, dlatego jeszcze w tym roku 
ruszy pilotażowy projekt, który będzie 
realizowany w czterech lokalizacjach. – 
Na podwórkach pojawią się wyznaczone 
miejsca postojowe, z których korzystać 
będą mogli tylko mieszkańcy oraz na-
jemcy lokali użytkowych. Z kolei przy 
wjazdach, zostaną ustawione znaki zaka-
zu ruchu, a mieszkańcy uzyskają specjal-

ne identyfikatory – tłumaczy Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli.

Użytkownikiem miejsca postojowego 
może być właściciel lub najemca lokalu 
mieszkalnego lub użytkowego na podsta-
wie identyfikatora. Te przyznawane mają 
być bezpłatnie. W efekcie osoby trzecie 
nie będą mogły tam parkować. 

Na początku pilotaż obejmie nastę-
pujące ulice: Elektoralna, Biała, Ogrodo-
wa, al. Jana Pawła II, Dzielna 15 i 15a, 
Nowolipki 26,28,28A,28B,30,32,34, 

al. Solidarności, Żelazna, Nowolipie oraz 
Piaskowa 7,9,11. 

– Projekt ten wraz z zaproponowany-
mi rozwiązaniami ma służyć mieszkań-
com. Sprawi, by zaparkowanie samocho-
du w obrębie miejsca zamieszkania nie 
stanowiło tak dużego kłopotu jak do tej 
pory. Proces wdrażania parkingowego 
pilotażu odbywać się będzie w transpa-
renty sposób – mówi Krzysztof Strzał-
kowski. 

Mieszkańcy – w określonym ter-
minie – będą mogli, za pośrednictwem 
zarządów wspólnot mieszkaniowych 
i zarządców nieruchomości, zgłaszać 
swoje uwagi dotyczące rozwiązań zapro-
ponowanych w regulaminie. Ostateczne 
rozwiązania, porządkujące parkowanie 
na wolskich podwórkach, powstaną pod-
czas spotkań z mieszkańcami, władzami 
i radnymi dzielnicy,  przedstawicielami 
zarządów wspólnot mieszkaniowych, za-
rządców nieruchomości oraz pracowni-
kami ZGN Wola. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, identyfikatory umożli-
wiające wjazd na wytypowane tereny we-
wnątrzosiedlowe, wprowadzone zostaną 
w październiku br.

Przyglądamy się, słuchamy, pod-
patrujemy ciekawe rozwiązania... 
Wszystko po to, aby coraz lepiej od-
powiadać oczekiwaniom naszych Czy-
telników. Zmian jest bardzo dużo... 
zwłaszcza na Powstańców Śląskich 17.

W 114 Wypożyczalni dla Dorosłych 
i Młodzieży oprócz kącika dla czytelni-
ków pojawiło się sporo nowych rozwią-
zań dla najmłodszych. Kącik dla malu-

chów to wyjątkowe miejsce nie tylko 
ze względu na liczne nowości książkowe.

Zapraszamy dzieci do magicznego 
leśnego zakątka, gdzie królują drzewa 
i leśne zwierzęta. Można tam usiąść, 
poczytać, porysować a na ścianach, 
poukładać magnetyczne puzzle. Tutaj 
– już od września –zapraszamy dzieci 
w wieku 5-8 lat na warsztaty plastyczne 
wokół popularnych książek (cykl spo-

tkań „Chodź pomaluj 
mój świat”) oraz sobot-
nie przedstawienia te-
atralne.Najmłodszych, 
rodziców z niemowla-
kami oraz 2-3 latka-
mi – zachęcamy do 
udziału w Dniach 
Otwartych z Muzy-
ką. XVII Czytelnia 
również po dużej me-
tamorfozie. Czytelni-
ków zapraszamy na 
wygodne kanapy, 
aby mogli cieszyć się 
komfortem podczas 
lektury. W czytelni 

edukacyjnej powstała nowa salka. Wła-
śnie w niej, już we wrześniu, czytanie 
nowości książkowych dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym pt. „Książkowe środy”. Również 
w bibliotece na Pełczyńskiego (119 
Wypożyczalnia dla Dzieci, Dorosłych 
i Młodzieży) sporo innowacji. Zmo-
dernizowany kącik dla najmłodszych 
zachęca do zabawy i spędzenia cza-
su z książką. A przy bibliotece taras. 
Chcielibyśmy, aby dotychczas nieza-
gospodarowana przestrzeń była teraz 
miejscem spotkań mieszkańców 
przy dobrej lekturze. Mamy nadzie-
ję, że dokonane w ostatnich miesią-
cach zmiany przypadną do gustu na-
szym Czytelnikom. Zapraszamy też 
do współpracy i dzielenia się z nami 
pomysłami. Zachęcamy, aby podzielili 
się z nami swoimi pasjami - szachy, 
warcaby, dietetyka, wizaż, warszta-
ty zawodowe, fotograficzne, stolar-
skie, batiku, kurs asertywności.... Je-
śli brakuje przestrzeni lub miejsca do 
realizacji tych projektów - nasze pla-
cówki to idealne miejsce na zajęcia.

Jesteśmy w trakcie obchodów 74. 
rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Jak co roku na terenie 
całej dzielnicy miały miejsce oficjalne 
uroczystości, na których warszawiacy 
oddawali hołd walczącym i poległym 
powstańcom. Uczestnikom powstania 
podziękowali również uczestnicy ak-
cji „Lato w mieście”, organizowanej 
m.in. przez Wolskie Centrum Kultury. 
Dzieci i młodzież od początku wakacji 
biorą udział w specjalnych warszta-
tach, czego efektem są piękne, orygi-

nalne i szczere pocztówki dla powstań-
ców warszawskich. Wyjątkowe karty 
pocztowe autorstwa podopiecznych 
WCK czekają teraz w placówkach 
na wypełnienie przez warszawiaków. 
– To bardzo potrzebna i szlachetna ak-
cja - mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. – Niezwykle istotne 
jest to aby bohaterowie, który wal-
czyli za wolność nas wszystkich czuli, 
że pamiętamy o nich zawsze. Nie tylko 
raz do roku. Dlatego zachęcam do wy-
pełniania tych pięknych kartek poczto-

wych, które następnie zostaną wysłane 
do powstańców – dodaje.

Pocztówki wykonane przez dzieci 
i młodzież są dostępne we wszystkich 
placówkach Wolskiego Centrum Kultu-
ry do końca sierpnia, po czym zostaną 
wysłane do powstańców. Karty moż-
na wypełniać w domach kultury przy 
ul. Działdowskiej 6 i Obozowej 85 oraz 
w filiach WCK: w Otwartej Kolonii 
na ulicy Górczewskiej 15, Klubie ToTu 
na ul. Gibalskiego 10 oraz w Klubie 
Sąsiedzkim przy ulicy Młynarskiej 35.
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47 zespołów, 188 zawodników, oraz 
setki kibiców, wzięło udział w turnie-
ju Wola Park Bemowo Warsaw 3x3 
Open, czyli otwartych mistrzostwach 
Warszawy w koszykówce ulicznej, któ-
re odbyły się 28 lipca br.

Drużyny rywalizowały w trzech ka-
tegoriach: Junior U23, Women Open 
i Men Open. 

Wśród juniorów triumfowały ra-
domskie Chude Byki, które w fina-
le pokonały reprezentantów Hutnika 
Warszawa. W kategorii kobiet naj-
lepsza okazała się ekipa Chyba Ty, 
pokonując w meczu finałowym Noji 
i kończąc zawody bez porażki. Na naj-
wyższym stopniu podium wśród męż-
czyzn stanęli zawodnicy ukraińskiej 
Prombudsfery, drugie miejsce zajęli 
Coco Jambo – Dalk.pl z Wrocławia, 
a trzecie – najlepsi z lokalnych zespo-
łów – Rzutem Na Taśmę.

Nagrody dla najlepszych zawod-
ników w poszczególnych kategoriach 
zgarnęli: Junior – Krystian Tyszka 
(Chude Byki), Women Open – Daria 
Doga (Chyba Ty), Men Open – Edik 
Fedchuk (Prombudsfera).

W konkursach indywidualnych 
zwyciężali odpowiednio: Big Shot 
(rzut z połowy) – Maciej Wałejko, 
3-Point Shootout (rzuty za 3 punkty) – 
Dominik Czubek.

Dodatkową atrakcją turnieju był 
charytatywny Mecz Gwiazd, w którym 
oprócz zastępcy burmistrza Bemowa 
Grzegorza Kucy i radnej Warszawy Alek-
sandry Gajewskiej, wzięli udział także 
Katarzyna Dulnik, Maria Niklińska, Jan 
Błachowicz, Andrzej Wrona, Kamil Łą-
czyński, Wojciech Kowalewski, Michał 
Będźmirowski oraz Maciej Kawulski. 

Wszyscy zawodnicy złożyli pod-
pisy na pamiątkowej koszulce, któ-
ra zostanie wystawiona na licytację, 
a dochód z jej sprzedaży trafi do Jasia 
Jóźwiaka.

Dodatkowo, wpisowe zbiera-
ne od zespołów za udział w turnieju, 
zostało przekazane na Stowarzysze-
nie Rodziców oraz Przyjaciół Dzie-
ci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej 
Dziecka”.
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Jak co roku w placówkach oświato-
wych Dzielnicy Bemowo m.st. Warsza-
wy zorganizowano „Lato w Mieście” 
dla dzieci, które nigdzie nie wyjechały 
na wakacje.

Akcja rozpoczęła się 25 czerwca 
wraz z zakończeniem roku szkolne-
go, a pierwszymi placówkami, któ-
re przyjęły dzieci były SP 316 przy 
ul. Szobera 1/3 (około 300 dzieci) i SP 
364 przy ul. Andriollego 1 (około 180 
dzieci). Zajęcia w tych szkołach trwały 
do 6 lipca, a od 9 do 20 lipca akcję 
kontynuowano w SP 362 przy ul. Czu-

my 8 (około 270 dzieci) i SP 150 przy 
ul. Thommeego 1 (około 130 dzieci).

Następnie, w dniach od 23 lipca 
do 3 sierpnia, dzieci uczestniczyły 
w zajęciach zorganizowanych w SP 82 
przy ul. Górczewskiej 201 (około 60 
dzieci) i SP 306 przy ul. Tkaczy 27 
(około 100 dzieci), a od 6 do 17 sierp-
nia w SP 301 przy ul. Brygadzistów 
18 (około 170 dzieci) i w SP 321 
przy ul. Dekutowskiego 3 (około 160 
dzieci).

Ostatnie dwa tygodnie wakacji za-
jęcia odbywały się w SP 363 przy  

ul. Rozłogi 10 (około 460 dzieci) 
i w SP 357 przy ul. Zachodzącego 
Słońca 25 (około 300 dzieci).

Uczestnicy „Lata w Mieście 2018” 
korzystali z wielu atrakcji.

W placówkach zorganizowano dzie-
ciom zajęcia sportowe, warsztaty pla-
styczne, zajęcia teatralne, warsztaty fil-
mowania, robotykę, łamigłówki, twór-
cze budowanie LEGO, zajęcia taneczne, 
warsztaty robienia latawców, zajęcia 
z pierwszej pomocy przedmedycznej, 
warsztaty w planetarium mobilnym i  
warsztaty „Motocyklem przez świat”.

Ale „Lato w Mieście” to nie tylko 
zajęcia stacjonarne. W harmonogramie 
znalazły się również zajęcia poza pla-
cówkami, a wśród nich m.in. wyjścia 
do kina, udział w zajęciach i pokazach 
w Centrum Nauki Kopernik, zwiedza-
nie Starówki, zabawy w sali zabaw 
Eldorado, wyjścia na basen OSiR Be-
mowo, warsztaty jak powstaje film 
w kinie Praha, zwiedzanie muzeum 
w Łazienkach Królewskich, zwiedza-
nie Stadionu Legii, zajęcia ze sportów 
walki w „Soto”, zwiedzanie Muzeum 
Narodowego, wycieczka do ZOO. 

Ponadto 23 sierpnia na terenie Parku 
Fontann na Podzamczu odbyła się im-
preza dla dzieci z całej Warszawy pn. 
„ZaWody dla Afryki”. Zwieńczeniem 
której był „Wielki marsz po wodę”, 
podczas którego uczestnicy wrzucili 
piłeczki, symbolizujące krople wody 
do pojemników-studni jako gest soli-
darności z dziećmi w Afryce.

Tegoroczna akcja obfitowała 
w wiele ciekawych i atrakcyjnych za-
jęć i wydarzeń. Każde dziecko mogło 
znaleźć coś dla siebie lub nabyć nowe 
umiejętności podczas warsztatów.

W niedzielę 2 września w godz. 
12.00–18.00 na terenie bemowskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
ul. Obrońców Tobruku 40 odbędzie się 
promocyjna impreza sportowo-rekre-
acyjna dla najmłodszych mieszkańców 
Bemowa. Wiele atrakcji przygotowa-
nych na ten dzień zapewni super zaba-
wę. Program został tak przygotowany, 
aby mogły w nim uczestniczyć całe 
rodziny.  – Zapraszam mieszkańców 
Bemowa do udziału w tej imprezie 
i wspaniałej zabawie z licznymi atrak-

cjami – mówi Grzegorz Kuca, zastępca 
burmistrza Bemowa.

Warsztaty artystyczne, pokazy ilu-
zji, budowanie z klocków lego, zaba-
wy animacyjne, malowanie buziek, gry 
planszowe i wielkoformatowe, atrakcje 
pneumatyczne, park linowy, wymiana 
książek, pokazy artystyczne, wspólne 
zabawy i konkurencje sportowe wypeł-
nią cały dzień. Na zakończenie pikni-
ku, o godzinie 18:00, na scenie pojawi 
się znany i lubiany przez dzieci i doro-
słych zespół Arka Noego. 

Z okazji 100-lecia niepodległości 
naszego kraju 9 września br. na tere-
nach Studium Wychowania Fizycznego 
Wojskowej Akademii Technicznej przy 
ul. Kartezjusza 1 odbędzie się Bemow-
ski Przełaj Stulecia. To pierwsza tego 
typu impreza na Bemowie. Wyzna-
czona trasa biegu jest piękna a zara-
zem wymagająca. Kobiety i zawodnicy 
nordic walking pobiegną na dystan-
sie 4km, a mężczyzn czeka dystans 
dwukrotnie dłuższy. Każdy uczestnik 
zawodów otrzyma pakiet startowy, 
w którym znajduje się m.in. worek 

i koszulka techniczna. Formuła biegu 
jest zgodna z regulaminem mistrzostw 
Polski w zawodach przełajowych.

Oprócz biegu przewidziano również 
szereg sportowych atrakcji dla dorosłych 
i dzieci, a dodatkowo nagrodę specjalną 
dla najstarszej uczestniczki i najstarsze-
go uczestnika biegu, którzy wystartują 
i ukończą zawody w limicie czasu.

Do działu serdecznie zaprasza zastęp-
ca burmistrza Bemowa, Grzegorz Kuca.

Zapisy na bieg odbywają się po-
przez stronę internetową www.bemow-
skiprzelajstulecia.pl

Super Dzieciaki na Start

Bemowski Przełaj Stulecia

Trening z Marcinem Gortatem

Koszykówka uliczna 3x3

Lato w Mieście 2018 – sprawozdanie

Bemowskie sportowe lato Q Bemowskie sportowe lato Q Bemowskie sportowe lato

– Za nami  wielkie wakacyjne spor-
towe wydarzenie. 16 lipca w bemow-
skiej hali sportowej OSiR odbył się 
pierwszy na Bemowie – Marcin Gortat 
Camp – trening z mistrzem. Bardzo się 
cieszę, że impreza o tak ugruntowanej 
pozycji odbyła się właśnie w naszej 
dzielnicy i dziękuję za wsparcie wice-
prezydent Warszawy Renacie Kaznow-
skiej – mówi Grzegorz Kuca – zastępca 
burmistrza Bemowa.

W kilkugodzinnym spotkaniu oraz 
treningu z zawodnikiem NBA i ko-
szykarzami Reprezentacji Polski wzię-
ło udział prawie 200 dzieci. Młodzi 
adepci koszykówki wysłuchali rad 
dotyczących zdrowego odżywiania 
oraz potrzeby codziennych ćwiczeń, 
a w mniejszych grupach uczyli się 
podstaw koszykówki, a także uczest-
niczyli w meczu z koszykarzami. Nie 
zabrakło konkursów z nagrodami i au-

tografów. Na zakończenie uczestnicy 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie oraz 
otrzymali upominki. Wybrano dwoje 
najlepszych zawodników, którzy wy-
stąpili w konkursie umiejętności Skills 
Challenge w przerwie meczu Gortat 
Team vs Wojsko Polskie, który odbył 
się 21 lipca w Łodzi. Jego zwycięz-
ca odwiedzi Marcina Gortata w USA 
i będzie mógł na żywo zobaczyć mecz 
NBA w Los Angeles.
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Zabierasz dziecko do wesołego 
miasteczka lub parku dinozaurów, za-
mierzasz zagrać w paintball albo sko-
rzystać z gokartów? Przedsiębiorca 
ma obowiązek zadbać, żeby w takich 
miejscach było bezpiecznie. Dlatego 
klauzule w regulaminach, które stano-
wią, że korzystasz z urządzeń na wła-
sną odpowiedzialność, są sprzeczne 
z prawem i nie mają mocy wiążącej. 
Jak wykazała kontrola Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, takie 
niedozwolone postanowienia umow-
ne występują niemal w każdym parku 
rozrywki. W 2017 r. UOKiK zbadał 
wzorce umowne stosowane przez 27 
przedsiębiorców, którzy prowadzą par-
ki rozrywki, parki linowe, tory kartin-
gowe i pola paintballowe. Na podsta-
wie analizy stron internetowych urząd 
wytypował do kontroli duże firmy z ca-
łej Polski, które prowadzą działalność 
w większych miastach i w regionach 
turystycznych. 

- Zbadaliśmy regulaminy i inne 
dokumenty, w których firmy ustalały 
zasady korzystania z obiektów rozryw-
kowych. Okazało się, że każdy z kon-
trolowanych parków rozrywki stosował 
sprzeczne z prawem postanowienia, 
np. wyłączające odpowiedzialność 
przedsiębiorcy za szkody. Być może 
był to wynik braku wiedzy z ich strony 
lub bezmyślnego kopiowania regula-
minów. Branża ta nie ma własnych 
regulacji, podlega ogólnym przepi-
som – mówi Marek Niechciał, prezes 
UOKiK. Zgodnie z kodeksem cywil-
nym za klauzule niedozwolone uznaje 
się takie, które są sprzeczne z dobrymi 
obyczajami i rażąco naruszają inte-
resy konsumentów. Jeśli znajdują się 
np. w regulaminach parków rozrywki, 
są nieważne. 

Najwięcej zastrzeżeń wzbudziły 
postanowienia, które wyłączają odpo-
wiedzialność przedsiębiorcy za szko-
dę na osobie, np. „Wejście na teren 
parku następuje na własną odpowie-
dzialność”. Tymczasem zgodnie z ko-
deksem cywilnym to właściciel parku 
rozrywki odpowiada za szkody, które 
powstały w wyniku jego zaniedbania, 
np. gdy nie zabezpieczył toru kartingo-
wego lub nie naprawił sprzętu. 

Oto inny przykład: „Zakup biletu 
oznacza akceptację niniejszego regula-
minu”. A to przedsiębiorca ma obowią-
zek zadbać, aby klient miał sposobność 
zapoznania się z treścią regulaminu 

przed skorzystaniem z jego usług. Do-
piero potem może wymagać jego prze-
strzegania. 

Kolejny przykład: „Rodzice lub 
opiekunowie ponoszą pełną odpowie-
dzialność za wszelkie szkody spowo-
dowane przez ich podopiecznych”. 
To przedsiębiorca ma obowiązek do-
starczyć sprawny sprzęt i nie może 
przerzucać na konsumenta całego ry-
zyka z tytułu zniszczenia lub szkód 
powstałych przy jego użyciu. Odpo-
wiedzialność powinna być ustalana 
proporcjonalnie do winy lub zaniedba-
nia użytkownika i organizatora. Cza-
sem jest tak, że konsument co praw-
da mógł przyczynić się do zaistnienia 
szkody, ale właściciel parku rozrywki 
mógł zawczasu przewidzieć i usunąć 
zagrożenia na jego terenie. Niekiedy 
sprzęt w chwili wypożyczenia wydaje 
się sprawny, ale w trakcie użytkowania 
ujawnia się jakaś wada. Oczywiście 
jeśli wina leży całkowicie po stronie 
konsumenta, np. celowo zniszczył 
urządzenie, to poniesie za to pełną 
odpowiedzialność. 

Przedsiębiorcy w regulaminach su-
gerują, że nie ma możliwości zwrotu 
wpłaconych kwot w przypadku nie-
zrealizowania usługi, pisząc: „Uwaga! 
Nie ma możliwości zmiany zakupio-
nego biletu”. Tymczasem konsument 
powinien mieć możliwość odzyskania 
choć części pieniędzy, jeśli nie może 
wykorzystać biletu lub karnetu, m.in. 
z winy przedsiębiorcy. Zasady zwrotów 
powinny być określone w regulaminie. 

Inny przykład: „Za pozostawio-
ne rzeczy zarządca obiektu nie po-
nosi odpowiedzialności”. Zgodnie 
z prawem przedsiębiorca odpowia-
da za przedmioty pozostawione mu 
na przechowanie, np. w szatni na ba-
senie. Nawet w przypadku, gdy kon-
sument zgubi jakąś rzecz w wesołym 
miasteczku, czy na polu golfowym, 
dobry obyczaj nakazuje, aby przedsię-
biorca przynajmniej przez pewien czas 
taką zgubę przechowywał, podjął próbę 
poszukiwania właściciela zagubionej 
albo pozostawionej rzeczy, np. poprzez 
wywieszenie ogłoszenia. 

Kolejny przykład niedozwolonego 
zapisu w regulaminie: „Za nieprze-
strzeganie niniejszego Regulaminu 
grozi bezwzględne usunięcie z parku 
linowego”. Przedsiębiorca nie może 
arbitralnie o tym decydować i np. wy-
prosić konsumenta, który bez swojej 

winy naruszył dowolny punkt regu-
laminu. Musi wskazać ku temu kon-
kretne przesłanki, np. że usunięcie 
z parku grozi za umyślne złamanie 
konkretnych punktów regulaminu, jeśli 
zagraża to bezpieczeństwu danej osoby 
lub innych użytkowników. 

Podsumowanie kontroli 
20 z 27 przedsiębiorców zmieni-

ło kwestionowane klauzule. Wobec 4 
przedsiębiorców UOKiK wszczął postę-
powanie o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone. To firmy: AP 
Infinity Group z Łodzi, Paintball War-
szawski z Warszawy, Pyrland z Pozna-
nia i Adventure Park z Gdyni. Postępo-
wania trwają. Jeśli zarzuty się potwier-
dzą, przedsiębiorcom może grozić kara 
finansowa - do 10 proc. obrotów firmy 
z poprzedniego roku. 

Porady dla rodziców 
 – Zanim pozwolisz dziecku skorzystać 

z atrakcji parku rozrywki, uważnie 
przeczytaj regulamin. Powinny być 
w nim opisane zasady bezpiecznego 
korzystania z urządzeń. Może być 
też wskazany wiek, wzrost lub waga 
osoby, dla której są przeznaczone. 
Zastosuj się do tych wskazówek. 

 – Pamiętaj, że przedsiębiorca odpo-
wiada za szkody powstałe z jego 
winy lub w wyniku jego zaniedba-
nia. Nawet jeśli bezprawnie napi-
sze w regulaminie, że korzystasz 
z atrakcji wyłącznie na własną od-
powiedzialność, możesz domagać 
się odszkodowania, np. jeśli dziecko 
złamało nogę, bo w parku linowym 
była źle zamocowana lina albo gdy 
zniszczyło ubranie od smaru na ka-
ruzeli. 

 – Jeśli kupiłeś bilet, ale dziecko nie 
może skorzystać z atrakcji, masz 
prawo do zwrotu całości lub pro-
porcjonalnej części pieniędzy w za-
leżności od tego, w jakim stopniu 
usługa na twoją rzecz została zre-
alizowana. 

 – Bezpłatną pomoc znajdziesz 
u rzecznika konsumentów w Two-
im mieście lub powiecie albo w od-
działach Federacji Konsumentów. 
Zadzwoń na infolinię konsumencką 
- 801 440 220 lub 22 290 89 16 
(opłata wg taryfy operatora), albo 
napisz e-mail na adres porady@dla-
konsumentow.pl. 

Źródło informacji: UOKiK, PAP 

Parki rozrywki pod lupą

Wakacje w Warszawie
Stolica zachęca mieszkańców do spę-

dzania letniego czasu nad Wisłą. W tym 
sezonie mieszkańcy mogą za darmo wypo-
życzyć kajak, obejrzeć film na plaży, a tak-

że spróbować swoich sił w niecodziennej 
dyscyplinie sportowej – padlu. Atrakcje 
dostępne są przez siedem dni w tygodniu.

Kajak w Stolicy
Fani wodnych przepraw kajakiem 

mogą skorzystać z bezpłatnych spływów 
po Wiśle. Do dyspozycji mają trzy tra-
sy. Pierwsza rozpoczyna się na Saskiej 
Kępie. Od plaży płynie się przez samo 
centrum Warszawy i cumuje na białołęc-

kiej plaży. Szacowany czas wiosłowa-
nia to dwie i pół godziny. Przepłynięcie 
drugiej, nieco dłuższej trasy, od Żerania 
do Nieporętu zajmuje około trzy i pół 
godziny. Spływ ten, nazywany potocznie 
„spacerowym”, przebiega w spokojnym 
tempie wraz z niewielkim nurtem Kanału 
Żerańskiego. Najdłuższa trasa, z Biało-
łęki do Modlina, ma aż 27,8 km – warto 
na nią zarezerwować sobie około pięciu 
godzin. Obowiązuje wcześniejsza rezer-
wacja kajaków na dedykowanej stronie 
internetowej. Darmowe spływy dostęp-
ne są codziennie, aż do końca sierpnia 
2018 r. We wrześniu warszawiacy będą 
mogli z nich korzystać w każdy weekend. 
Projekt finansuje miasto, w ramach zwy-
cięskiego pomysłu mieszkańców, który 
został wybrany w białołęckim budżecie 
partycypacyjnym.

Kino letnie Romantyczna
Pogodne wieczory sprzyjają filmowym 

seansom pod gołym niebem. W każdą nie-
dzielę, na plaży Romantyczna w Wawrze 
organizowane jest letnie kino. Wydarzenie 
rozpoczyna się o godzinie 21.  26 sierp-
nia wyświetlony zostanie film „Zanim 
się pojawiłeś” Thea Sharrocki. Widzowie 
rozkładają leżaki, koce na nadrzecznym 
piasku i oddają się relaksowi. 

Wiślany plac zabaw 
Praska Poniatówka proponuje wy-

jątkową atrakcję dla najmłodszych. 

We wschodniej części plaży powstał 
szczególny, bo inspirowany Wisłą plac 
zabaw. Jego naturalistyczny charakter 
podkreślają zastosowane materiały, a tak-
że wszechobecna wiklina. Dostępny jest 

dla wszystkich młodych warszawiaków, 
także dla dzieci z niepełnosprawnościa-
mi.

Na nowym placu zabaw wyraźnie 
widać główny ciąg komunikacyjny w for-
mie drewnianego podestu. W ten sposób 
odzwierciedlony został nurt Wisły.

Las łęgowy został na placu przedsta-
wiony w formie drewnianych pali. Obok 
niego znajdziemy piaskownicę w formie 
ławicy, a dalej kępy tworzone przez 

wiklinowe zarośla. Niewielka ścianka 
edukacyjna przybliża najmłodszym za-
gadnienia związane z przyrodą, żeglugą 
i plażowaniem. Dzieci mają do swojej 
dyspozycji również „bazy” z szałasa-
mi i flagami oraz tunel do tajemnicze-
go ogrodu. Między małą zjeżdżalnią, 
a piaskownicą znalazła się strefa dla 
maluchów. Na naturalnie wygrodzonym 
terenie użytkowników cieszą zabawki 
wodne i piaskowe oraz ściany z różne-
go rodzaju tablicami interaktywnymi. 
Są tam również szałasy z suchej wikliny.

Padel na bulwarach
Dla tych, którzy szukają sporto-

wych nowości, Dzielnica Wisła propo-
nuje darmowe rozgrywki padla. Coraz 
bardziej popularna w Polsce dyscyplina 
zawiera w sobie elementy tenisa i squ-
asha. Kort do gry został ustawiony 
na bulwarze Flotylli Wiślanej. Otwarty 
jest przez całą dobę. 

Mieszkańcy wyposażeni w sprzęt 
mogą z niego skorzystać w każdej wol-
nej chwili. W godzinach popołudnio-
wych, między 17.00 a 19.00, trenerzy 
z Polskiej Federacji Padla uczą podsta-
wowych zasad gry i techniki odbijania 
piłki za pomocą nietypowej rakiety. 
Wakacyjny padel na bulwarach będzie 
dostępny do 8 września br. Projekt re-
alizuje Miasto Stołeczne Warszawa pod 
szyldem Dzielnicy Wisła wraz z part-
nerami.

Wakacje w Warszawie
Stolica zachęca mieszkańców do spędzania letniego czasu nad Wisłą. 
W tym sezonie mieszkańcy mogą za darmo wypożyczyć kajak, obej-
rzeć film na plaży, a także spróbować swoich sił w niecodziennej 
dyscyplinie sportowej – padlu. Atrakcje dostępne są przez siedem dni 
w tygodniu.
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• 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
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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.
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tytułem nadesłanych materiałów.
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Wolskie Centrum Kultury
ul. Obozowa 85

w sierpniu:
•  24 sierpnia (piątek) godz. 21.00 – 

Wolskie lato filmowe na wielkiej po-
lanie w Parku im. E. Szymańskiego 
– „Quantum of Solace” 

•  25 sierpnia (sobota) godz. 12.00 – 
Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 (po-
dwórko Gibalskiego/Okopowa) – 
Festyn sąsiedzki. W programie m. 
in. Spektakle dla dzieci, koncerty, 
warsztaty cyrkowe i plastyczne, pre-
zentacja historii ulicy Gibalskiego, 
zainicjowanie działalności „Gibalak 
TV”, wspólne biesiadowanie. Wstęp 
wolny

•  25 sierpnia (sobota) godz. 16.00 – ul. 
Obozowa 85 – Wieczorek taneczny 
dla dorosłych, przeboje od lat 60 do 
współczesnych. Bilety 10 zł

•  27 sierpnia (poniedziałek) godz. 12.00 
– Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 – Lu-
bisz wyzwania i zagadki logiczne? A 
może marzysz o locie w kosmos? Za-
praszamy w jedyna w swoim rodzaju 
podróż osoby indywidualne i grupy 
do 7 osób. Zapisy: d.porowska@wck-
-wola.pl, 22 632 94 20

•  28 sierpnia (wtorek) godz. 14.00 – 
Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 35A 
– „Ale Cyrk” warsztaty cyrkowe. Za-
jęcia ukażą kilka elementów sztuki 
cyrkowej: żonglowanie piłeczkami, 
obręczami i maczugami, kręcenie 
talerzykami, ekwilibrystykę cyrkową 
na rola-bola i slackline, diabolo oraz 
flowerstick. Wstęp wolny

•  28 sierpnia (wtorek) godz. 16.00 
Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 35A 
– Warsztaty decoupage. Ze starego – 
coś nowego. Zdobienie przedmiotów 
metodą serwetkową. Zapisy: m.ar-
szennik@wck-wola.pl, tel. 22 631 30 
51

•  31 sierpnia (piątek) godz. 16.00 – 
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15 
– Kryminalne piątki – Sąsiedzkie po-
tkania przy kawie, herbacie, lemonia-
dzie i grach planszowych o tematyce 
detektywistycznej. Gry od 15 roku 
życia (można przynosić swoje gry). 
Wstęp wolny

•  31 sierpnia (piątek) godz. 21.00 – 
Wolskie lato filmowe na wielkiej po-
lanie w Parku im. E. Szymańskiego 
– „Świat to za mało”. 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

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

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

PROBLEM  z pluskwami, ka-
raluchami POMOŻEMY www.
kabor.pro tel. 791 197 107

SALON FRYZJERSKI dla dzieci 
Fryzurki Spod Chmurki POSZU-
KUJE fryzjerki. Tel. 504 083 803

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

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

Ogłoszenia drobne
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Horoskop
od 26 sierpnia do 8 września 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Najbliższe tygodnie przynio-
są Ci spokój i harmonię. Los 
pomoże Ci połączyć logiczne 

myślenie i silne uczucia. Wykorzystaj 
ten moment, żeby przemyśleć ważne dla 
Ciebie sprawy i podjąć istotne dla Two-
jej przyszłości decyzje. Dla pewności 
przedyskutuj sprawę z kimś o większym 
doświadczeniu. Na większe pieniądze 
musisz poczekać. 

RYBY (19 II – 20 III)
Wrzesień będzie od Ciebie 
wymagał  aktywności i śmia-
łych posunięć w sferze za-

wodowej. Wykorzystaj swoje zdolności 
organizacyjne, zabłyśnij, a poczujesz 
się spełniona. Narzucając sobie rygory 
działania w pracy, w życiu prywatnym 
zechcesz doznać więcej luzu. Dotych-
czasowy związek będziesz oceniać kry-
tycznie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Nadchodzący miesiąc to dla 
Ciebie dobry czas głównie 
w sprawach zawodowych. 

Już teraz weź się do pracy – im bę-
dzie jej więcej, tym lepiej. Na owoce 
tego wysiłku będziesz musiał długo po-
czekać, ale będzie warto. Natomiast 
nie powinieneś podejmować żadnego 
ryzyka i ważnych decyzji.  Poćwicz 
cierpliwość.  

BYK (21 IV – 21 V)
Wrzesień oznacza dla Cie-
bie: energię, powodzenie, 
nowe możliwości, efektywne 

działania, spełnienie zawodowe, roz-
wiązanie problemów. Czy życzysz sobie 
jeszcze czegoś? Nie przesadzaj, tylko 
bierz się do pracy. W sprawach serco-
wych także zmiany. Wreszcie uda Ci się 
bardziej otworzyć na ludzi, wróci do 
Ciebie radość życia. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Najbliższe tygodnie będą dla 
Ciebie raczej trudne. Nie 
będziesz miał siły, aby żyć 

aktywnie. Zadbaj więc o siebie, zwolnij 
tempo, unikaj spraw, które Cię drażnią 
i denerwują. Zajmij się swoim zdro-
wiem, zaniedbanymi dolegliwościami, 
badaniami, wizytami u lekarzy. Nic Cię 
nie będzie cieszyć. Ale ten stan szybko 
minie.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Do połowy września możesz 
liczyć na wsparcie gwiazd. 
Będzie Cię wypełniała ener-

gia, możesz podejmować ważne decyzje, 
pokonać swoje ograniczenia. Jeśli to 
wykorzystasz, uda Ci się posunąć swoje 
sprawy do przodu. Najbliższe dni będą 
także sprzyjać spotkaniom towarzyskim 
i poznawaniu nowych ludzi. Jeśli chodzi 
o zdrowie, to uważaj na serce.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Najbliższe tygodnie stworzą 
Ci okazję, aby pokazać się 
w pracy z najlepszej strony. 

Ze spokojem wykażesz się fachowością 
i umiejętnością koncentracji na zada-
niach. Powinieneś zająć się zaległymi 
sprawami. W sprawach sercowych to 
najlepszy czas na danie upustu na-
miętnościom. Jeśli chcesz być zdrowy, 
zadbaj o systematyczną aktywność fi-
zyczną. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Los obdarzy Cię olbrzymim 
zastrzykiem optymizmu i jed-
nocześnie otworzy przed 

Tobą nowe możliwości. Niespodziewa-
nie wlokące się sprawy znajdą swój 
szczęśliwy finał. Korzystając ze sprzy-
jającego czasu, odważnie zaryzykuj, 
a na pewno wygrasz. Wyjazd za granicę 
może poprawić Twoją sytuację mate-
rialną.W związkach możliwe rozstania. 

WAGA (23 IX – 23 X)
To ważny dla Ciebie czas. 
Wielu ludzi będzie na Ciebie 
liczyć. A Twoje sprawy będą 

zależały od tego, czy będziesz potrafi-
ła spodobać się ważnym ludziom. Los 
stworzy Ci możliwość wcielenia w życie 
długo skrywanych planów – sprawy 
ruszą z miejsca i potoczą się tak szybko, 
że staniesz przed wieloma decyzjami. 
Zdrowie – w porządku. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Wrzesień obdaruje Cię nad-
miarem energii. Najlepiej 
byłoby ją wykorzystać w pra-

cy – systematyczny, codzienny wysiłek 
po pewnym czasie przyniesie spekta-
kularne efekty, także finansowe. W ży-
ciu prywatnym najważniejsze okażą się 
spotkania z przyjaciółmi – Twoje relacje 
pogłębią się i dostarczą Ci wiele inspi-
racji. W uczuciach – powodzenie.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W najbliższym czasie będziesz 
zmagać się z napięciem i roz-
drażnieniem. Z tego powodu 

lepiej by było, żebyś był ostrożny i wstrzy-
mał się z istotnymi decyzjami i rozmowa-
mi. W sprawach sercowych także czeka 
Cię kryzys. Receptą mogą być dyploma-
tyczne posunięcia. Ale cierpliwie poczekaj 
– taka sytuacja nie potrwa długo.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Koniec sierpnia i początek 
września będzie związany 
z dominacją spraw serco-

wych. Pojawi się miłość, a z nią więcej 
radości i uśmiechu oraz nowi przyja-
ciele. Będziesz miał wrażenie, że Twoje 
życie stanęło na głowie. W pracy także 
może Ci się poszczęścić, więc maszeruj 
do sukcesu. Gwiazdy Ci sprzyjają, jed-
nak bez pracy się nie obędzie. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 
1) onuca; 7) otwarcie gry szachowej; 8) zakładanie wsi i miast w dawnej Polsce;  
9) wczesna msza odprawiana w adwencie ku czci Marii; 10) siostrzyczka wśród miej-
skich trojaczków; 12) bakteria; 14) dłuto stolarskie; 16) miasto portowe w Hiszpanii 
(Baskonia); 19) lichy kawałek mięsa; 21) chorobliwe osłabienie lub utrata pamięci; 
22) wasal; 23) przeciwnicy spod Legnicy.

Pionowo:
1) jeniecki obóz oficerski w II woj. światowej; 2) rozżarzone cząstki; 3) stare akta;  
4) strata metalu przy przetopie; 5) czajnik; 6) przemówienie lub utwór lit. odznacza-
jący się gwałtownym tonem; 11) uroczy w uśmiechniętym policzku; 13) nad starszym 
asystentem; 15) o maści konia: płowy, żółtawy; 17) targ; 18) rywale chartów; 20) 
sojusz.
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