
N
AS

ZA

17 października 2018 • Nr 13 (247) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 1734-0640 • rok XIV 

b  Wybory samorządowe 2018  b  Poznaj kandydatów  b  Idź na wybory 21 października  b

Kocham sport i Bemowo
ROZMOWA Z GRZEGORZEM KUCĄ  
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

• Kończy się kadencja, podczas której 
jako wiceburmistrz Bemowa przy-
czynił się Pan do licznych zmian 
w bemowskich obiektach sporto-
wych. Zorganizował też Pan liczne 
imprezy sportowe, o jakich wcze-
śniej na Bemowie nikt nie słyszał. 
Skąd u Pana ta pasja do sportu?
– Kocham sport, sam biorę chętnie 

udział w wielu imprezach i wiem, że ta-
kich jak ja jest wielu wśród mieszkańców 
Bemowa. Sport jest potrzebny każdemu.

Więcej czytaj na str. 2

Nazywam się Krzysztof Woźniak. Mam 38 lat. Ukończyłem studia z Zarzą-
dzania i Marketingu. Od kilku lat prowadzę oraz współprowadzę w War-
szawie, na Mazurach i nad Bałtykiem ośrodki dla seniorów. Organizujemy 
różne formy wypoczynku, rehabilitacji i  odnowy biologicznej. Widzę jak 
wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii poprawy dostępności takich usług 
dla ludzi starszych. Żeby poprawić jakość życia potrzebne są konkretne, 
długofalowe działania.
Dlatego wraz z innymi społecznikami założyłem Fundację podrodze.org. Jej 
celem jest zaktywizowanie oraz poprawa jakości życia seniorów po przej-
ściu na emeryturę lub rentę. To nasza społeczna misja, bo każdy z nas jest 
lub za jakiś czas będzie seniorem. Jeżeli zdobędę mandat Radnego m.st. 
Warszawy zaangażuję się na rzecz poprawy jakości życia stołecznych 
seniorów.

W piątek 26 października 2018 r. 
oddziały Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w całym kraju organizują 
„Dzień Seniora” pod hasłem „Aktyw-
nie i bezpiecznie”. Także I Oddział 
ZUS w Warszawie organizuje w tym 
dniu kilka wydarzeń dla seniorów 
i wszystkich zainteresowanych osób. 
W ich trakcie będzie można skorzystać 
z porad ekspertów ZUS i zaproszo-
nych instytucji, wysłuchać prelekcji 
oraz otrzymać publikacje i materiały 
przygotowane specjalnie na ten dzień. 
Poniżej znajdą Państwo harmonogram 
obchodów „Dnia Seniora” w I Oddzia-
le ZUS w Warszawie.

1. Sala obsługi klientów Inspek-
toratu ZUS Warszawa-Ochota, 
ul. E. Orzeszkowej 14 w Warszawie, 
26 października w godz. 10:00-14:00 – 
punkty konsultacyjne różnych instytucji:
• Polski Związek Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów,
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel-

nicy Ochota m.st. Warszawy,
• Rada Seniorów Dzielnicy Ochota 

m. st. Warszawy,
• Stowarzyszenie Ochocki Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku „OMEGA”,
• Komenda Rejonowa Policji War-

szawa III (Dzielnicowy Dzielnicy 
Warszawa-Ochota).

2. Dom Seniora „Piękny Brzeg”, 
ul. Ks. Popiełuszki 16 w Warszawie, 
26 października w godz. 11:00-13:30 
– bezpłatny pomiar ciśnienia i cukru 
oraz dyżury: ekspertów ZUS, przedsta-
wiciela Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów oraz pra-
cownika socjalnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Ponadto zapraszamy 
na prelekcje:
• godz. 11:00 – eksperta emerytalne-

go ZUS,
• godz. 11:30 – Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów,
• godz. 12:15 – przedstawiciela Po-

licji,
• godz. 13:00 – występ solisty.

3. Sala obsługi klientów Inspek-
toratu Warszawa-Wola, ul. Wrocław-
ska 20 w Warszawie, 26 października 
w godz. 10:00-13:00 – punkt konsul-
tacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Więcej informacji: Emil Wrat-
ny, I Oddział ZUS w Warszawie, tel. 
22 538 20 27.

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Seniora w ZUS
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Ogłoszenia drobne
•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 

srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka.  
Tel. 504 017 418

•  JĘZYKI OBCE: angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, białoruski, chiński. 
Nauczam łatwo, dojeżdżam.  
Tel. 696 137 381

JUŻ CZYNNE! Adwokat Marzena 
Klimczak – sprawy sądowe pełen zakres, 
porady. Tel. 669 460 519, 605 302 386

•  ODDAM MONITORY DELL 16 cali. 
Tel. 22 877 25 66

•  POSZUKUJĘ POKOJU DO 
WYNAJĘCIA w zamian za naukę 
języka obcego, między innymi 
język chiński. Jestem nauczycielką, 
pedagogiem i pielęgniarką.  
Tel. 696 137 381

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

•  SPRZĄTANIE, MYCIE GROBÓW
– sprzątanie od 69 zł
– sprzątanie + mycie od 109 zł
Tel. 794 465 341

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „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 obok)
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.

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

25
października

/czwartek
godz. 19:00

Sala widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury, 
ul. Górczewska 20127

października
/ sobota

godz. 19:00

Jazz Jamboree 2018: 
El Salsero z Luisem Nubiola

wstęp wolny

wstęp wolny

Jazz Jamboree 2018: 
Kwaśny Deszcz i Dima Gorelik Trio

Sala widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury, 
ul. Górczewska 201

bemowskie.pl 

Kocham sport i Bemowo
ROZMOWA Z GRZEGORZEM KUCĄ  
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

• Kończy się kadencja, podczas któ-
rej jako wiceburmistrz Bemowa 
przyczynił się Pan do licznych 
zmian w bemowskich obiektach 
sportowych. Zorganizował też 
Pan liczne imprezy sportowe, o 
jakich wcześniej na Bemowie nikt 
nie słyszał. Skąd u Pana ta pasja 
do sportu?

– Kocham sport, sam biorę chęt-
nie udział w wielu imprezach i wiem, 
że takich jak ja jest wielu wśród miesz-
kańców Bemowa. Sport jest potrzebny 
każdemu. Bardzo lubię swoją dzielnicę 
Bemowo, więc cieszę się, że mogłem 
uczynić ją bardziej sportową i przyja-
zną dla mieszkańców. Udało się prze-
prowadzić modernizację pływalni przy 

ul. Oławskiej, podobnie jak przystoso-
wać Halę Sportową przy ul. Obrońców 
Tobruku do organizacji imprez maso-
wych. Pozyskaliśmy na ten cel dodat-
kowe fundusze, tak więc modernizacja 
tej hali będzie nadal prowadzona. Po-
zyskaliśmy również środki na budo-
wę pump trucku. Pod koniec listopada 
oddana do użytku będzie hala pneu-
matyczna na boiskach Bemowskiego 
Ośrodka Piłki Nożnej, a z końcem roku 
sfinalizujemy projekt nowej pływalni.  

• Jest Pan aktywnym działaczem 
dzielnicowej komisji dialogu spo-
łecznego, a jednocześnie pomy-
słodawcą i organizatorem  wielu 
przedsięwzięć sportowych z udzia-
łem światowych gwiazd sportu. 

Wzbogacił Pan znacznie ofertę 
kulturalną i sportową dla dzieci 
podczas bemowskich programów 
Lato i Zima w Mieście. Współ-
organizował Pan także  Bieg po 
nowe Życie na terenie Bemowa. 
Nie brakuje Panu pomysłów.

– Lubię to co robię, to moja pasja. 
Ta praca daje mi bardzo wiele satys-
fakcji, zwłaszcza gdy widzę, z jaką 
przychylną reakcją mieszkańców się 
spotyka. Dlatego zorganizowałem też 
na Bemowie Strefę Kibica podczas 
Mistrzostw Świata FIFA 2018. Z tego 
samego powodu zorganizowałem licz-
ne cykle treningów z wybitnymi spor-
towcami. Czynnie wspieram wszelkie 
inicjatywy sportowe, zwłaszcza te 

o charakterze charytatywnym. 
Współorganizowałem również 
szkolenia z bezpiecznej jazdy 
samochodem. Zainicjowałem 
akcję montażu defibrylatorów 
ADE w przestrzeni publicznej 
na terenie dzielnicy.

• Na Bemowie dostępne są 
liczne bezpłatne zajęcia 
sportowe i usprawniające 
– to także Pana pomysł?

– Nie wszyscy chcą i mogą 
uprawiać sport, ale ruch jest 
potrzebny wszystkim , w każ-
dym wieku. Dlatego oferuje-
my takie bezpłatne zajęcia, jak: 
joga, zumba, zumba kids, nor-
nic walking, zajęcia edukacyjne 
dla dzieci – bezpieczne dziec-
ko, ringo, hipoterapia i wiele 
innych.

• To dla wszystkich, jak Pan 
powiedział, w każdym wie-
ku. A jakie imprezy udało się Panu 

zorganizować dla 
mieszkańców Be-
mowa bardziej 
zaawansowanych 
w uprawianiu 
sportu?

– Trochę tego 
się nazbierało: 
zajęcia z siatków-
ki dla rodziców 
z dziećmi, trenin-
gi piłki siatkowej 
plażowej, „Rusz 
się przed świętami 
ze sportowcami”, 
Bemowo Family 
Cup, turnieje ko-
szykówki 3x3, Be-
mowo Moto Show 
2018, Bemowskie 
Dni Taneczne, 

„Pies na medal”, piknik Super Dziecia-
ki na start, bemowski przełaj stulecia, 
turniej judo o puchar burmistrza.

• Dużo tego. Czy ma Pan jeszcze 
jakieś pomysły?

– Oczywiście, że mam, dopiero 
się rozkręcam. Chciałbym w dalszym 
ciągu wzbogacać ofertę sportową dla 
mieszkańców w każdym wieku, dą-
żyć do jak najbardziej efektywnego 
wykorzystania obiektów sportowych, 
w dalszym ciągu aktywnie współpra-
cować z organizacjami pozarządowy-
mi. Moim marzeniem jest stworzenie 
programu niesienia pomocy najbardziej 
potrzebującym i aktywizacja osób nie-
pełnosprawnych. Bo – jak powiedzia-
łem na początku – kocham sport i Be-
mowo.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

N
AS

ZA



str. 317 października 2018Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 13

KANDYDACI, KTÓRYCH POPIERAM W WYBORACH 21.10.2018

SYBILSKI+MENCINA_263x350.indd   1 13.10.2018   00:59:49
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1. Więcej tramwajów i autobusów  
w godzinach szczytu.

2. Wygodny dojazd do metra  
– budowa ulicy Nowoczłuchowskiej.

3. Modernizacja ulicy Powstańców Śląskich: 
będzie wizytówką Bemowa, podobną  
do alei K.E.N. na Ursynowie.

4. Nowe szkoły i przedszkola, zwłaszcza  
na Chrzanowie.

5. Dokończenie modernizacji Bemowskiego 
Ośrodka Piłki Nożnej.

6. Szpital jednego dnia z oddziałem 
chirurgicznym i diagnostycznym.

7. Rozbudowa przychodni przy ulicy Czumy. 

8. Ośrodek wsparcia dla seniora przy ulicy 
Lazurowej.

9. Nowe osiedlowe place zabaw dla dzieci, 
modernizacja tych już istniejących.

10. Rewitalizacja Klubu Karuzela i Osiedla 
Przyjaźń.

11. Budowa pływalni przy ulicy Lazurowej.

12. Budowa Bemowskiego Centrum Kultury, 
wraz z nowoczesną mediateką i nową 
siedzibą Biblioteki Publicznej.

13. Ochrona istniejących terenów zielonych 
przed zabudową, szczególnie wewnątrz 
osiedli.

14. Nowy park miejski na terenie Fortu Bema.

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
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MÓJ PREZYDENT

GRZEGORZ
KAZIMIERZ
POPIELARZ

MAGDALENA
MILENA
GOGOL

EWA  
AGNIESZKA

PRZYCHODZIEŃ-
SCHMIDT

1.

6.

3.

Okręg I

ZBIGNIEW
ANDRZEJ

PIOTROWSKI

7.

Bemowo 

JOANNA
EWA

WOŚKO-
MATRYBA

MONIKA
ZAWITKOWSKA

7.

Okręg II

1.

6.

KRZYSZTOF
PAWEŁ

KOŚCIŃSKI

ANNA
WOSIŃSKA

3.

Okręg III

PATRYCJA
ANNA

CZERSKA

JÓZEF
BECH

7.

1.

6.

WŁADYSŁAW
BIAŁEK

MARIUSZ
MIROSŁAW
MICHAŁEK

3.

Okręg IV

MAREK
TADEUSZ
LIPIŃSKI

JAN 
KRZYSZTOF

SZYMBORSKI

7.

1.

2.

MACIEJ
SEBASTIAN
BARTOSIAK

JANUSZ
GRABSKI

6.

Okręg V

KAZIMIERZ
WIESŁAW
SZCZERBA

ANNA
SAMCZYK

7.

2.

BARBARA 
ZOFIA

SZCZOŁEK

RYSZARD 
WITULSKI

5.

3.

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
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Od 11 lat prowadzimy
Program Edukacji Ekologicznej 
dla dzieci i młodzieży 
z którego co roku korzysta
10 tys. uczniów

Zamontowaliśmy
ponad 230 źródełek 
z warszawską kranówką 
w miejskich szkołach

Gasimy pragnienie 
podczas imprez plenerowych 
i pikników - częstujemy orzeźwiającą 
warszawską kranówką

Montujemy bramki 
i kurtyny wodne 
w upalne dni

MPWiK
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WODOCIĄGI WARSZAWSKIE  
– DOBRY PRACODAWCA 

KIM JESTEŚMY:
Wodociągi Warszawskie to firma o ponad 130-letniej tradycji, której właścicielem jest m.st. Warsza-
wa. Każdego dnia dostarczamy ponad 2,5 milionom mieszkańców smaczną, tanią i bezpieczną wodę. 
Zarządzamy ponad 4200 km sieci wodociągowej, a dzięki nowoczesnym technologiom uzdatnia-
nia i kontroli laboratoryjnej, gwarantujemy wysokiej jakości wodę. Z kolei, zmodernizowana i stale 
rozbudowywana sieć kanalizacyjna, o długości ponad 4100 km, zapewnia mieszkańcom komfort  
i chroni środowisko. Najważniejszym kapitałem naszego przedsiębiorstwa są ludzie. Dzięki ich pa-
sji i zaangażowaniu, wspólnie dokonaliśmy wielkich przemian, wdrożyliśmy innowacyjne rozwiąza-
nia, a zrealizowane inwestycje, mają realny wpływ na komfort życia mieszkańców całej aglomeracji.  
Jesteśmy nowoczesną firmą, której misją jest służba mieszkańcom.

CO NAS WYRÓŻNIA:
• Jesteśmy największą firmą z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego  

w Polsce
• Służba dla dobra mieszkańców
• Dbałość o środowisko
• Wdrażanie nowoczesnych technologii
• Kodeks Etyki Pracownika MPWiK

KOGO SZUKAMY?
• Monterów
• Energetyków
• Automatyków
• Inspektorów Nadzoru 
• Pracowników administracyjno-biurowych 

CO OFERUJEMY:
• Bezpieczne i stabilne warunki pracy;
• Możliwość zdobywania nowych umiejętności i doświadczenia 

w pracy z wysokiej klasy specjalistami  oraz korzystania 
z nowoczesnych technologii;

• Indywidulaną ścieżkę rozwoju zawodowego, w tym udział w m.in.  
kursach zawodowych, szkoleniach specjalistycznych,  
a także dofinansowanie do studiów magisterskich, inżynierskich, 
licencjackich;

• Atrakcyjny pakiet benefitów:
• prywatną opiekę medyczną, 
• kartę Multisport,
• świadczenia socjalne. 

Dołącz do nas! 
Więcej na www.mpwik.com.pl

plakat_MPWIK_DOBRY_PRACODAWCA_265X350.indd   1 15.10.2018   15:51
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