
N
AS

ZA

16 listopada 2018 • Nr  14 (248) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 1734-0640 •  rok XIV 

b  Wyniki wyborów 2018  b  Taksówka dla powstańca  b  Kobiety, które zmieniają świat  b

– Intensywna zieleń połączona 
z szarością betonu, granatowe panele 
zestawione z białymi sufitami, a tak-
że miedziane okładziny w przeróżnych 
odcieniach pomarańczowego i brązo-
wego. Tak najkrócej można scharakte-
ryzować kolorystykę kolejnych trzech 
stacji wolskiego odcinka II linii metra. 
Każda z nich będzie miała swój wyjąt-
kowy charakter, a także dominujący 
w całym wnętrzu kolor – mówi Renata 
Kaznowska, wiceprezydent m.st. War-
szawy.

Makiety materiałów, które pojawią 
się na posadzkach, ścianach i sufitach 
poszczególnych  stacji wolskiego od-
cinka II linii metra trafiły na budowę 
C06 Księcia Janusza. Tam zostały za-

twierdzone przez Biuro Architektury 
i Planowania Przestrzennego, Zarząd 
Transportu Miejskiego oraz uzyskały 
pozytywną opinię projektanta. Akcep-
tacja tych wzorów, ich faktur i kolorów 
rozpoczyna kolejny, ważny etap budo-
wy, w którym stacje zyskają docelowe 
elementy wystroju. Prace te rozpoczną 
się w pierwszym kwartale 2019 roku.

Realizacja odcinka zachodnie-
go od szlaku za stacją C09 Rondo 
Daszyńskiego do torów odstawczych 
za stacją C06 Księcia Janusza obejmu-
je trzy stacje. Pierwsza z nich, Księ-
cia Janusza (C06) będzie wykończona 
w szarościach betonu, a sufity i niektó-
re ściany pokryją intensywnie zielone 
panele. Na kolejnej stacji – Młynów 

(C07) – dominowały będą kolory bia-
ły i niebieski. Biel posłuży między 
innymi do wykończenia sufitów i pod-
łóg natomiast niebieski będzie obecny 
na ścianach zatorowych. Pomarańczo-
wy, żółty i brązowy to kolory ostatniej 
z budowanych stacji – Płocka (C08). 
Tam charakter wnętrza podkreślać będą 
różnobarwne miedziane panele o jed-
nolitej lub siatkowatej strukturze. 

Długość tego fragmentu II linii me-
tra wynosi 3,4 km. Całkowita długość 
tuneli odcinka zachodniego to 5 047 m. 
Oprócz stacji powstają tu także trzy 
tunele, trzy wentylatornie szlakowe, 
a także komora demontażowa. Całko-
wita kubatura obiektów (stacje i wen-
tylatornie) wynosi 341 330 m3.

Pierwszą sesję na Bemowie 14 listo-
pada rozpoczął sekretarz Urzędu m.st. 
Warszawy, Marcin Wojdat, natomiast 
prowadziła ją radna seniorka, Hanna 
Głowacka. Ślubowanie złożyło 23 
radnych z 25 wybranych. Informację 

o wyborach w dzielnicy przedstawił 
Komisarz Wyborczy, podkreślając wy-
soką frekwencję  w dzielnicy (69,3 
proc.), a następnie  pogratulował nowo 
wybranym radnym  i wręczył im za-
świadczenia o wyborze.

Następnie przedstawicielka Ko-
alicji Obywatelskiej, Ewa Przycho-
dzień-Schmidt wystąpiła z wnioskiem 
o rozszerzenie porządku obrad o wy-
bór burmistrza i zastępców burmistrza. 
Wniosek ten został jednogłośnie przy-
jęty, po czym poproszono o tygodnio-
wą przerwę w obradach, tak więc radni 
zdecydują o wyborze prezydium rady 
i wyborze zarządu dzielnicy, po prze-
rwie, 21 listopada br.

Na Woli

100-lecie odzyskania niepodległości

W niespełna 3 tygodnie po wybo-
rach samorządowych zgodnie z po-
stanowieniem Komisarza Wyborczego 
pierwsze sesje nowo wybranych 18 rad 
dzielnic m.st. Warszawy na 5-letnią ka-
dencję 2018-2023 zwołano na 9 listo-
pada br. Odbyły się na Pradze Południe, 
na Ursynowie, na Woli, w Wesołej 
i na Ochocie. 

Kolejne tuż po Święcie Niepodle-
głości zwołano na 13 listopada. Od-
były się na Białołęce, na Bielanach, 
w Ursusie, na Żoliborzu, we Włochach, 
w Śródmieściu, na Pradze Północ, 
na Mokotowie i w Rembertowie.

Na 14 listopada zwołano sesje 
w Wawrze, na Targówku, na Bemowie 
i w Wilanowie.

Wszystkie pierwsze sesje nowo wy-
branych rad miały taki sam porządek 
obrad. 

Po powitaniu w imieniu prezydenta 
m.st. Warszawy otwarcia pierwszej se-
sji dokonywał radny senior.

Po stwierdzeniu prawomocności 
obrad nowo wybrani radni złożyli ślu-
bowanie:

„Wierny konstytucji i prawu Rzecz-
pospolitej Polskiej ślubuję uroczyście 
obowiązek radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i jej mieszkań-
ców”, często dodając „Tak mi dopomóż 
Bóg”.

Stosowne zaświadczenia o wybo-
rze radnym wręczali przewodniczący 
dzielnicowych komisji wyborczych 
po przedstawieniu zebranym wyników 
wyborów do rad dzielnic. Wyniki wy-
borów samorządowych przedstawiamy 
na str. 2

Po ślubowaniu kolejnym ważnym 
momentem inauguracyjnych sesji był 
wybór przewodniczących, ustalenie 
liczby i wybór wiceprzewodniczących 
poszczególnych rad dzielnic. Po serii 
głosowań, w tajnym głosowaniu rad-
nym udało się wybrać przeważnie 4 
osobowe prezydia rad.

Następne sesje związane z wyborem 
nowych zarządów dzielnic zapowie-
dziano po 22 listopada br. po zaprzysię-
żeniu nowego prezydenta miasta.

(PON)

Na inauguracyjnej sesji 9 listopa-
da prowadzonej przez radnego seniora 
Jana Nowaka Koalicja Obywatelska 
(PO-N) na przewodniczącego rady 
Woli zgłosiła Ewę Statkiewicz (radną 
PO od 2009 roku, a od 6 lat przewodni-
czącą rady Woli). Jej kontrkandydatem 
był Kamil Kociszewski nowo wybra-
ny radny przedstawiciel niezależnych 
Wola Mieszkańców Ruchy Miejskie 
(47-letni socjolog). W tajnym głosowa-
niu K. Kociszewski otrzymał 2 głosy 
poparcia, a E. Statkiewicz 22. Tak więc 
po raz trzeci wybrana została na prze-
wodniczącą rady Woli. 

Wiceprzewodniczącymi rady Woli 
wybrani zostali zaś rekomendowani 
przez Koalicję Obywatelską: Urszula 
Kęcik –Staniszewska i Bartłomiej Ku-
bicki oraz Agata Pruszczyńska (PiS).

W 25-osobowej radzie Woli ślubo-
wanie złożyło 24 radnych. Wybrana 
z listy Koalicji Obywatelskiej Anna 
Nowakowska poinformowała pisem-
nie, że odmawia złożenia ślubowania 
i objęcia mandatu, gdyż nie będzie 
w stanie wykonywać obowiązków rad-
nego.

(PON)

Po wyborach samorządowych

Pierwsze sesje nowych rad

Na Woli

Przewodnicząca po raz trzeci

Tak m.in. obchodzono 100-lecie odzyskania niepodległości w Zespole Szkół nr 7, z ulicy Chłodnej 36/46 na WOli.

Tak będą wyglądały wolskie stacje metra
Posadzki lastrico, betonowe panele na ścianach i okładziny z miedzianej siatki. Stacje budowane na 
odcinku zachodnim II linii metra już niedługo zaczną nabierać kolorów i docelowych kształtów. 

Na Bemowie

Zaczęli od przerwy…



– Bezpieczeństwo pieszych w War-
szawie sukcesywnie poprawia się mię-
dzy innymi dzięki budowie aktywnych 
przejść, doświetlaniu ulic i stosowa-
niu innych rozwiązań, które zmuszają 
kierowców do zmniejszenia prędkości. 
Wciąż jednak dochodzi do zbyt wielu 
wypadków z udziałem pieszych, których 
przyczyną w okresie jesienno-zimowym 
często jest niezauważenie przechodnia 
przez kierującego pojazdem. Dlatego 
też chcemy przypomnieć warszawiakom, 
jak ważną rolę dla bezpieczeństwa peł-
nią nawet małe elementy odblaskowe 
– mówi Renata Kaznowska, wiceprezy-
dent m.st. Warszawy.

Mimo, że zgodnie z ustawą Prawo 
o ruchu drogowym pieszy ma obowią-
zek nosić elementy odblaskowe jedynie 
poruszając się po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym, to warto je zakładać 

zawsze, kiedy po zmroku wychodzimy 
na ulicę. 

Niewielki odblask przytwierdzony 
do ubrania, torebki, plecaka itp. sprawia, 
że kierowcy mogą dostrzec pieszego na-
wet pięć razy wcześniej niż osobę bez 
elementów odblaskowych. Mieszkańcom 
Warszawy o tym jak ważne dla bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym są odbla-
skowe – zawieszki, opaski i kamizel-
ki itp. – będzie przypominać kampania 
„Dodaj miastu (od)blasku!”, która ru-
szyła z początkiem listopada. Warsza-
wiacy zobaczą grafiki z hasłem „Bądź 
widoczny na ulicy” m.in. na plakatach 
umieszczonych na wiatach przystanko-
wych, a także na ekranach w pojazdach 
komunikacji miejskiej. Dodatkowo temat 
używania odblasków będzie szczególnie 
popularyzowany podczas spotkań m.in. 
z seniorami i młodzieżą.

Zniesienie obowiązku posiadania 
przy sobie dowodu rejestracyjnego i po-
lisy OC to efekt przygotowanej przez Mi-
nisterstwo Cyfryzacji (MC) nowelizacji 
ustawy Prawo o ruchu drogowym i pod-
pisania przez ministra cyfryzacji odpo-
wiedniego komunikatu w tej sprawie.

Zniesienie obowiązku posiadania 
przy sobie dowodu rejestracyjnego wią-
że się również ze zmianą dotyczącą za-
trzymywania i zwrotu tego dokumentu. 
Do tej pory dowód rejestracyjny był za-
trzymywany fizycznie. 

Od 1 października 2018 r. – w przy-
padku, gdy pojazd nie spełnia wymagań 
ochrony środowiska, zagraża bezpieczeń-
stwu lub porządkowi ruchu drogowego – 
uprawnione służby odnotują zatrzymanie 
dokumentu w systemie informatycznym. 
Informacja o zatrzymaniu zostanie prze-
kazana do Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów, a kierujący otrzyma – podobnie jak 
dotychczas – pokwitowanie.

Zwrot dokumentu będzie mógł odno-
tować zarówno organ (np. urząd miasta), 
który go wydał, jak i dowolna jednostka 
w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

Warto wiedzieć
Brak obowiązku posiadania przy so-

bie dowodu rejestracyjnego i polisy OC 
NIE oznacza, że nie będziemy kontro-

lowani. Będziemy. Dane pojazdu i in-
formacje o zawartej polisie gromadzone 
są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców). Podczas kon-
troli uprawnione służby (np. policja, 
straż miejska, czy Inspekcja Transportu 
Drogowego) sprawdzą dane w jednej 
z baz CEPiK – Centralnej Ewidencji 
Pojazdów.

Brak obowiązku posiadania przy so-
bie dowodu rejestracyjnego i polisy OC 
NIE oznacza, że w ogóle nie musimy ich 
mieć. Musimy. Dowód rejestracyjny na-
dal pozostaje obowiązującym dokumen-
tem niezbędnym przy załatwianiu formal-
ności m.in. w stacjach kontroli pojazdów, 
przy sprzedaży auta lub wyjeździe za-
granicznym. Właściciele pojazdów nadal 
mają obowiązek ubezpieczenia OC.

Nadal musisz mieć przy sobie pra-
wo jazdy i dowód osobisty! Po wejściu 
w życie nowych przepisów możesz spo-
tkać się z pytaniem, kto aktualnie prze-
chowuje dowód rejestracyjny pojazdu 
(wystarczy wiedzieć, że dokument w tej 
chwili znajduje się np. w siedzibie firmy, 
w domu itp.).

Nadal musisz mieć przy sobie dowód 
rejestracyjny i odpowiednie ubezpiecze-
nie, jeśli będziesz prowadzić pojazd, któ-
ry został zarejestrowany poza Polską.

źródło: PAP

Koalicja Obywatelska wygrała wybory 
na Bemowie – zdobyła 30,93 procent 
czyli 11 mandatów. Na drugim miejscu 
uplasował się komitet Wybieramy Be-
mowo z J. Dąbrowskim i BWS, który 
otrzymał 26,55 procent co dało 9 man-
datów. Do Rady dzielnicy weszli tez sa-
morządowcy Prawa i Sprawiedliwości 
uzyskując 19,83 procent i 5 mandatów
Ewa Przechodzeń-Schmidt (KO) – 2952 
głosy
Patrycja Czerska (KO) – 2898 głosów 

Joanna Wośko-Matryba (KO) – 2078 
głosów
Marek Lipiński (KO) – 1619 głosów
Wioletta Borecka (KO) -  1143 głosy
Kazimierz Szczerba (KO) – 1089 głosów
Iwona Łoboda (KO) – 718 głosów
Anna Wosińska (KO) – 454 głosy
Maciej Bartosiak (KO) 454 głosy
Magdalena Gogol (KO) – 420 głosy
Aneta Nowolecka (KO) – 407 głosów
Jarosław Dąbrowski (WB) – 3239 głosów
Jarosław Oborski (WB) – 1774 głosy

Marta Sylwestrzak (WB) – 1509 głosów
Hanna Głowacka (WB) – 1304 głosy
Łukasz Lorentowicz (WB) – 1183 głosy
Jakub Gręziak (WB) – 1122 głosy
Robert Podpłoński (WB) – 794 głosy
Aleksandra Zięba (WB) – 701 głosów
Adam Zawistowski (WB) – 689 głosów
Marcin Wierzchowski (PIS) – 1723 głosy
Adam Niedziałek (PIS) – 1484 głosy
Marek Cackowski (PIS) – 1257 głosów
Zbigniew Chmiel (PIS) – 1026 głosów
Wojciech Klażyński (PIS) – 835 głosów

Na Woli Koalicja Obywatelska może 
rządzić samodzielnie – otrzymała 45,77 
procent, co daje 15 mandatów. Na dru-
gim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość 
z wynikiem 27,39 procent i 8 mandata-
mi. Trzecie miejsce zajął komitet Wola 
Mieszkańców – Ruchy Miejskie z wyni-
kiem 13,37 procent i tym samym 2 man-
daty.
Marcin Hoffman (KO) – 2820 głosów
Joanna Tracz-Łaptaszyńska (KO) – 2303 
głosów
Magdalena Huszno (KO) – 2252 glosy

Krystian Wilk (KO) – 2061 głosów
Dariusz Puścian (KO) – 1635 głosów
Ewa Widenka (KO) – 1615 głosów
Adam Matusik (KO) – 1611 głosów
Kamil Giemza (KO) – 1595 głosów
Bartłomiej Kubicki (KO) – 1525 głosów
Tomasz Kruszyński (KO) – 1405 głosów
Urszula Kęcik-Staniszewska (KO) – 1128 
głosów
Blanka Zjenkiewicz (KO) – 857 głosów
Anna Nowakowska (KO) – 837 głosów
Ewa Statkiewicz (KO) – 795 głosów
Anna Rudziak (KO) – 625 głosy

Maciej Wyrzykowski (PIS) – 2166 gło-
sów
Jan Nowak (PIS) – 1670 głosów
Agata Pruszczyńska (PIS) – 1629 głosów
Patryk Wyczółkowski (PIS) – 1395 gło-
sów
Karol Jankowski (PIS) – 1081 głosów
Jarosław Lewandowski (PIS) – 1000 gło-
sów
Piotr Kaliszewski (PIS) – 832 głosy
Aleksandra Prorok (PIS) – 583 głosy
Aneta Skubida (RM) – 1551 głosów
Kamil Kociszewski (RM) – 916 głosów

Aleksandra Gajewska (KO) – 32 568 
głosów
Mariusz Frankowski (KO) – 19 123 głosy
Magdalena Roguska (KO) – 19 054 głosy
Jarosław Szostakowski (KO) – 17 849 
głosów
Sławomir Potapowicz (N) – 16 201 gło-
sów
Piotr Mazurek (KO) – 15 938 głosy
Ewa Dorota Malinowska-Grupińska 
(KO) - 15 072 glosy
Marek Szolc (N) – 12 311 głosów
Dorota Łoboda (KO) – 10 362 głosy
Tomasz Sybilski (IP) - 9 119 głosów
Małgorzata Zakrzewska (KO) – 8 758 
głosów
Joanna Staniszkis (N) - 8 168 głosy
Anna Nehrebecka-Byczewska (KO) – 
7 940 głosów
Iwona Wujastyk (KO) – 7 075 głosów
Maria Łukaszewicz (KO) – 7 006 głosów
Dorota Lutomirska (KO) – 6 399 głosów
Agnieszka Wyrwał (N) – 6 325 głosów
Dariusz Dziekanowski (KO) – 6 034 głosy
Renata Niewitecka (N) – 5 906 głosów

Ewa Janczar (KO) – 5 619 głosów
Paweł  Lech (KO) – 5 577 głosów
Aleksandra Śniegocka-Goździk (N) – 
5 197 głosów
Agnieszka Borowska (KO) - 5 196 gło-
sów
Tadeusz Ross (KO) – 4 819 głosów
Mariusz Budziszewski (KO) – 4 659 glo-
sy
Joanna Wiśniewska-Najgebauer (KO) – 
4 608 głosów
Paweł Sawicki (N) – 4 316 głosów
Agata Diduszko-Zyglewska (IP) – 4 036 
głosów
Agnieszka Jaczewska-Golińska (N) - 
3 929 głosów
Beata Michalec (KO) – 3 616 głosów
Justyna Zając ((KO) – 3 616 głosów
Joanna Dymowska (KO) – 3 482 głosy
Anna Auksel-Sekutowicz (N) – 2 949 
głosy
Tomasz Żyłka (N) – 2 921 głosów
Gabriela Szustek (KO) – 2 878 głosy
Maciej Wyszyński (KO) – 2 763 głosów
Kacper Pietrusiński (KO) – 2 741 głosów

Jarosław Henryk Kaczyński (N) – 2 341 
głosów
Piotr Żbikowski (KO) – 1 596 głosów
Cezary Jurkiewicz (PiS) – 16 219 głosów
Sebastian Kaleta (PiS) – 14 205 głosów
Błażej Poboży (PiS) – 12 586 głosów
Dariusz Figura (PiS) – 12 000 głosów
Jacek Cieślikowski (PiS) – 11 320 głosów
Andrzej Kropiwnicki (PiS) – 10 532 gło-
sy
Michał Szpondrowski (PiS) – 9 146 gło-
sów
Jacek Ozdoba (PiS) – 8 628 głosy
Olga Semeniuk (PiS) – 8 013 głosów
Alicja Żebrowska (PiS) – 6 582 głosy
Patryk Górski (PiS) – 5 618 głosów
Maciej Binkowski (PiS) – 5 006 głosów
Dariusz Lasocki (PiS) – 4 354 glosy
Piotr Mazurek (PiS) – 4 284 głosy
Filip Frąckowiak (PiS) – 4 019 głosów
Monika Sobczak (PiS) – 3 885 głosy
Tomasz Herbich (PiS) – 3 375 głosy
Wiktor Klimiuk (PiS) – 3 300 głosów
Oliwer Kubicki (PiS) – 2 514 głosów
Monika Jaruzelska (SLD) – 8 494 głosy

Wybory do Sejmiku Województwa War-
szawskiego wygrało PiS, zdobywając 
34,04 procent głosów. Nie wystarczy 
to jednak, by przejąć władzę na Ma-
zowszu. Parta Jarosława Kaczyńskiego 
będzie miała w sejmiku 24 na 51 radnych

Kudelski Wojciech Józef (PiS) – 54 857 
głosów
Romanowski Rafał (PiS) – 46 831 głosów
Bittel Andrzej (PiS) – 42 714 głosów
Kowalski Jakub Piotr (PiS) – 37 772 
głosów
Kołodziejski Witold Czesław – (PiS) – 
37 487 głosów
Fogiel Radosław Aleksander (PiS) – 
36 940 głosów
Prószyński Michał  (PiS) – 34 767 głosów
Zdzikot Tomasz Władysław (PiS) – 
27 598 głosów
Grabowski Marcin (PiS) – 23 896 głosów
Lubiak Katarzyna (PiS) – 23 050 głosów
Figurska Dominika Małgorzata (PiS) – 
22 101 głosów
Zabłocki Wojciech Jakub  (PiS) – 20 554 
głosów
Górska Agnieszka Beata (PiS) – 19 314 
głosów
Bala Joanna (PiS) – 17 817 głosów
Żochowski Krzysztof Jan (PiS) – 16 738 
głosów

Grodzki Michał (PiS) – 15 251 głosów
Olszewski Damian Dariusz (PiS) – 
14 040 głosów
Gołębiowski Łukasz (PiS) – 13 783 gło-
sów
Milewski Mirosław Marian (PiS) – 
12 478 głosów
Czapliński Artur Tomasz (PiS) – 12 053 
głosów
Góras Michał Tadeusz (PiS) – 11 146 
głosów
Górski Maciej (PiS) – 10 490 głosów
Traczyk Stefan (PiS) – 9 709 głosów
Rakowski Ludwik Jerzy (KO) – 60 920 
głosów
Kucharski Tomasz Antoni (KO) – 58 452 
głosów
Podsędek Marcin (KO) – 41 078 głosów
Wiśniakowski Bartosz (KO) – 40 724 
głosów
Rajkowski Rafał Piotr (KO) - 29 861 
głosów
Bornowska Katarzyna Anna (KO) – 
29 737 głosów
Kierzkowska Urszula Anna (KO) – 
26 409 głosów 
Lanc Elżbieta (KO) – 25 818 głosów
Paprocka- Ślusarska Wioletta (KO) – 
23 470 głosów
Lasek Maciej Grzegorz (KO) – 20 401 
głosów 

Strzałkowski Krzysztof Grzegorz (KO) – 
19 493 głosów
Cichocka Helena (KO) – 16 525 głosów
Ziątek Izabela (KO) – 16 025 głosów
Zakrzewska Jadwiga Teresa (KO)  - 
13 746 głosów
Skolimowski Krzysztof Piotr (KO) – 
12 752 głosów
Białecka Ewa (KO) – 12 673 głosów
Kandyba Piotr (KO)- 11 322 głosów
Raboszuk Wiesław Mariusz (KO) – 8 938 
głosów
Śmietanka Tomasz Józef (KO) – 8 828 
głosów
Struzik Adam Krzysztof (PSL) – 76 971 
głosów
Orzełowska Janina Ewa (PSL) – 26 189 
głosów
Żelazowska Bożena Jadwiga (PSL) – 
15 515 głosów
Augustyniak Mirosław Jan (PSL) – 
15 414 głosów
Orliński Mirosław Adam (PSL) – 13 173 
głosów
Przybytniak Leszek Janusz (PSL) – 
10 170 głosów
Obermeyer Paweł Jerzy (PSL) – 9 161 
głosów
Wojnarowski Konrad (PSL) – 6 775 gło-
sów
Rytel Konrad (BS) – 13 453 głosów

Dodaj miastu (od)blasku
Jesienna aura, wcześnie zapadający zmrok, ciemne kurtki i płaszcze, 
a często także duże parasole zasłaniające większą część tułowia. 
Wszystko to sprawia, że jesteśmy znacznie gorzej widoczni na drodze. 
Szczególnie o tej porze roku warto pomyśleć o odblasku, który nie-
jednemu pieszemu uratował już życie. Rusza kampania, która będzie 
do tego zachęcać.

Ważne dla kierowców 

Dowód i polisę można 
zostawić w domu
Od poniedziałku 1 października dowód rejestracyjny i polisę OC 
kierowcy mogą zostawiać w domu. W razie kontroli nie dostaną 
mandatu za brak przy sobie tych dokumentów.

Wyniki wyborów do Rady dzielnicy Bemowo

Wyniki wyborów do rady dzielnicy Wola

Wyniki wyborów do Rady Warszawy

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego

str. 2 16 listopada 2018 Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 14



str. 316 listopada 2018Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 14

Wola kontynuuje proces rewita-
lizacji miejskich terenów zielonych. 
Tym razem zakończyła się moderniza-
cja skweru Wandy Lurie, położonego 
przy ul. Działdowskiej. – Aranżacja 
skweru dopasowana została do potrzeb 
osób zróżnicowanych wiekowo - mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz 
Woli. –Ukończona inwestycja da dzie-
ciom, dorosłym oraz starszym miesz-
kańcom dzielnicy możliwość aktywne-
go spędzania czasu a zaproponowane 
rozwiązania poprawią funkcjonalność 
oraz estetykę miejsca - dodaje.

Odnowienie skweru to jedna z waż-
niejszych inwestycji ZGN Wola. Zre-
witalizowany skwer Wandy Lurie wy-
posażony jest w pokaźnych rozmiarów 
statek piracki o wymiarach 10 m x 4 m. 
Statek ma zjeżdżalnię a także część 
do wspinania po linach. Dla nieco 

starszych dzieci i dorosłych zamonto-
wano siłownię plenerową z różnymi 
urządzeniami. Do wyboru jest biegacz, 
orbitek, wioślarz i twister oraz stre-
et workout pozwalający wykonywać 
ćwiczenia z wykorzystaniem własnej 
masy ciała. Przychodząc na skwer bę-
dzie można także skorzystać ze ścianki 
wspinaczkowej, rozegrać partię sza-
chów na specjalnych stolikach oraz 
wypocząć na drewnianych leżakach. 
W ramach projektu zamontowane zo-
stały także latarnie parkowe, ławki, 
krzesła parkowe oraz nowoczesna, 
LED-owa iluminacja świetlna. – Je-
stem przekonany, iż dzięki temu pro-
jektowi najmłodsi mieszkańcy naszej 
dzielnicy otrzymają jedno z najpięk-
niejszych miejsc do zabawy i rekreacji 
– mówi Mateusz Matejewski, dyrektor 
ZGN Wola.

Urząd Dzielnicy Wola m.st. War-
szawy we wrześniu 2018 roku zawarł 
porozumienie z Państwową Agencją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w zakresie realizacji oferty obej-
mującej udzielanie wsparcia, zmianę 
szkodliwych zachowań i rehabilitację 
osób niesłyszących oraz niedosłyszą-
cych z problemami alkoholowymi. – 
Dzięki tej współpracy działania Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego Dziel-
nicy Wola zostały rozszerzone o specja-
listyczne poradnictwo psychologiczne 
dla osób niesłyszących i niedosłyszą-
cych, które w komfortowych warun-
kach gwarantujących dyskrecję i ano-
nimowość mogą skorzystać z porad 
przygotowanego do tego specjalisty ds. 
uzależnień, porozumiewającego się ję-
zykiem migowym – mówi Mariusz Bu-
dziszewski, zastępca burmistrza Woli. 
– Aby wyjść naprzeciw potrzebom oraz 
oczekiwaniom osób niesłyszących i nie-
dosłyszących, punkt został wyposażony 
w sprzęt umożliwiający skorzystanie 
z psychologicznego wsparcia także dro-

gą on-line (kamera internetowa, tabli-
ca magnetyczna), dzięki czemu oferta 
swoim zasięgiem obejmuje nie tylko 
Warszawę, ale i obszar całego kraju 
– dodaje.

Jeżeli projekt okaże się sukcesem, 
to z pewnością będzie kontynuowany 
i udoskonalany w kolejnych latach. – 
Wspólny projekt Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Woli jest przedsięwzięciem 
pilotażowym – mówi Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz Woli. – Wnioski oraz 
doświadczenia zebrane w ten sposób 
mogą docelowo służyć rozszerzeniu 
oferty wsparcia dla osób niesłyszących 
i niedosłyszących z problemami alko-
holowymi na całą Warszawę – dodaje.

Punkt Informacyjno-Konsulta-
cyjny Dzielnicy Wola m. st. Warsza-
wy oferuje:
• nieodpłatną pomoc psychologiczną 

w rozwiązywaniu problemów alko-
holowych dla osób niesłyszących 
i słabosłyszących

• porady bezpośrednie w Warszawie 
lub on-line (SKYPE)

• pomoc w języku migowym (PJM 
lub SJM)

Godziny pracy psychologa:
Poniedziałek 16:00 - 20:00
Czwartek 10:00 - 14:00
 
Miejsce:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
dla Dzielnicy
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
III piętro, pokój 302
 
NA KONSULTACJE OBOWIĄZU-
JĄ ZAPISY
TELEFON (sms, wideokonferencja, 
rozmowa głosowa): 601 436 000
EMAIL: zapisy@pa-nieslyszacy.info
SKYPE : jeżeli preferowany jest kon-
takt przez internet można napisać 
o tym w e-mailu

Zakończyła się już realizacja war-
tego ponad 30 tys. zł projektu, który 
zakładał stworzenie 9 stanowisk do gier 
plenerowych na terenie Parku Moczy-
dło. – Place do plenerowych gier są go-
towe i można z nich korzystać – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. 
– Jesteśmy przekonani, że gry spodoba-
ją się mieszkańcom Woli i w przyszłym 
roku będą uzupełnieniem spacerów 
po Parku Moczydło – dodaje.

Pomysłodawcą budowy placów 
do plenerowych gier jest mieszkanka 
Woli, która zgłosiła swój projekt do reali-
zacji w ramach budżetu partycypacyjnego 
2018 i zebrała odpowiednią ilość głosów 
poparcia. Dzięki temu w parku Moczy-
dło pojawiło się aż 9 stanowisk do gier, 
z których można korzystać bez ograniczeń 
i przez prawie cały rok. – Dzieci, młodzież 
i dorośli mają do dyspozycji place do gier 
w Klasy, Klasy „Dni Tygodnia”, Twistera 
24, Pajęczynę, Węża i Drabinę, Labi-
rynt, „Naśladuj mnie”, Kotka oraz Znaki 
Drogowe. Gry rozmieszczone są w całym 
Parku Moczydło i samo odnalezienie ich 
wszystkich jest dobrą zabawą – mówi 
Krzysztof Strzałkowski. – To gry, które 
wszyscy dobrze znamy, bo graliśmy w nie 
na podwórkach, gdy byliśmy młodsi. Teraz 
możemy zagrać w nie w parku, na świe-
żym powietrzu i całkowicie za darmo – 
dodaje.

Co ważne, place do gier zostały 
wykonane bardzo bezpieczną techniką, 

polegającą na naniesieniu specjalnego 
materiału na utwardzoną nawierzchnię 
i podgrzaniu jej. Dzięki temu otrzyma-
liśmy duże, kolorowe plansze gotowe 
do gry przez prawie cały rok.

Potwierdza się najczarniejszy sce-
nariusz dotyczący przyszłości Cen-
trum Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
i Medycyny Pracy ATTIS. – Niestety 
w placówce są już pierwsze zwolnie-
nia. Już dawno ostrzegaliśmy, że sy-
tuacja szpitala może być dramatyczna 
– mówi Krzysztof Strzałkowski, bur-
mistrz Woli. – Mimo tego, że Centrum 
otworzyło jeden z najnowocześniej-
szych w Polsce Zakładów Onkologii 
Kobiecej, to ciągle z niewiadomych 
przyczyn pozostaje ono bez podpisa-
nego kontraktu z NFZ. Chore kobie-
ty czekają, a oddział uzyskał prze-
cież pozytywne oceny od wszystkich 

organizacji i instytucji zajmujących 
się problematyką onkologii kobiecej, 
w tym także rekomendację Minister-
stwa Zdrowia – dodaje.

Kolejne pismo z prośbą o za-
warcie kontraktu z placówką wysłał 
do NFZ prezes ATTIS-u. Wskazuje 
w nim, że Zakład Onkologii Kobiecej 
to pierwsza w Polsce tak kompleksowo 
zorganizowana struktura i nie wystę-
pują żadne logiczne przesłanki, aby 
nie podpisywać z placówką kontrak-
tu na świadczenie usług medycznych. 
Co więcej, funkcjonowanie Zakładu 
jest uzasadnione, bo na Mazowszu wy-
stępuje większy odsetek kobiet chorych 

na nowotwory złośliwe niż w reszcie 
kraju, inwestycja odpowiada aktual-
nym priorytetom regionalnej polityki 
zdrowotnej i nie jest obarczona ry-
zykiem niewykorzystania jej po za-
kończeniu finansowania ze środków 
publicznych. 

Centrum ATTIS zapewnia opiekę 
medyczną dla ponad 20 tys. mieszkań-
ców Woli.  Rocznie placówka leczy 
około 0,5 mln pacjentów z Warszawy 
i województwa mazowieckiego, a brak 
kontraktu z NFZ może być katastrofal-
ny w skutkach dla wszystkich stron. 
– Ewentualna likwidacja wolskiej 
placówki to ogromne zagrożenie dla 
stołecznego systemu opieki zdrowia, 
szczególnie w sytuacji, gdy średnia licz-
ba łóżek szpitalnych w dzielnicy Wola 
jest niższa od średniej w wojewódz-
twie mazowieckim – dodaje Krzysztof 
Strzałkowski.

Zakończyła się rewitalizacja 
skweru Wandy Lurie
Zakończyła się rewitalizacja skweru Wandy Lurie. Mieszkańcy zy-
skali zieloną przestrzeń, która będzie pełnić funkcję rekreacyjną, 
sportową i wypoczynkową. Na skwerze pojawiły się m.in. pokaźnych 
rozmiarów statek piracki, siłownia plenerowa, ścianka wspinaczko-
wa, stoliki do szachów oraz elementy małej architektury.

Na Woli
Nowa oferta dla osób niesłyszących
Urząd Dzielnicy Wola wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rusza z 
pilotażowym programem udzielania wsparcia oraz pomocy osobom niesłyszących i niedosłyszących z 
problemami alkoholowymi.

Plenerowe gry w Parku Moczydło
W Parku Moczydło stworzono plenerowe stanowiska do popularnych gier podwórkowych. Dzieci, mło-
dzież i dorośli mają do dyspozycji aż 9 stanowisk rozsianych po całym parku. Projekt powstał dzięki 
funduszom pochodzącym z dzielnicowego budżetu partycypacyjnego.

ATTIS wciąż bez kontraktu
Sytuacja Centrum ATTIS staje się coraz bardziej dramatyczna. Pla-
cówka wciąż nie ma podpisanego kontraktu z NFZ, a kolejne pismo 
w tej sprawie do Funduszu wysłał prezes zarządu Centrum.

Prężnie rozwijająca się firma  
zajmująca się utrzymaniem czystości 

na różnych obiektach w Warszawie 
poszukuje do pracy.  

Mile widziane osoby niepełnosprawne.  

• Oferujemy pracę dwie godziny 
dziennie od 16 do 18,  

w okolicach ulicy Górczewskiej. 
• Zapewniamy umowę o pracę na ¼ 

etatu. 

Osoby zainteresowane  
proszę o kontakt pod numerem  

512-100-368
Wykonuję terapię komórkową:

  Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)  
– leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne; 
stosowane w  chorobach degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki 
stawowej. RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 
przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć tenisisty. 
Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa w    przebiegu dyskopatii  
i  zmian zwyrodnieniowych. Leczenie przeciwbólowe stawów  
krzyżowo-biodrowych.

  Terapia biologicznie aktywnymi białkami z  krwi  
pacjenta – blokowanie enzymów zapalnych w  stawach 
(przeciwbólowo i przeciwzapalnie). Oczekiwanie na 
endoprotezoplastykę stawową w  komforcie bez kilogramów leków 
przeciwbólowych, bez skutków ubocznych.

  Terapia komórkami macierzystymi – leczenie przeciwbólowe 
i  przeciwzapalne w  różnych fazach artrozy stawowej; leczenie 
uszkodzeń chrząstki stawowej; leczenie blizn i  zbiznowaceń; leczenie 
opóźnionego zrostu kości, zrost opóźniony; stawy rzekome; opóźnione 
procesy gojenia tkankowego (niepowikłana zakażeniem bakteryjnym).

 Operacje: 

artroskopia; operacje rekonstrukcyjne; chirurgia ręki; chirurgia stopy; 
chirurgia Achillesa

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; operacje; 
terapia komórkowa
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY –  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!
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– Mam kolejną dobrą wiado-
mość dla powstańców. W  listopadzie 
do wszystkich powstańców zostanie ro-
zesłana karta, dzięki której będą oni mo-
gli korzystać z bezpłatnych przejazdów 
taksówką po Warszawie. Dostaną ją tak-
że powstańcy, którzy na co dzień nie 
mieszkają w stolicy, ale gdy się do niej 
wybiorą, to także będą mogli skorzystać 
z tej usługi – powiedziała na uroczysto-
ści wręczenia pierwszych kart Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warsza-
wy. – A dzisiaj kartę z numerem 001 
wręczę pani Wandzie Traczyk-Stawskiej.

Każdy z powstańców warszawskich 
otrzyma pocztą bezpłatną kartę umoż-
liwiającą darmowe przejazdy taksówką 
w granicach Warszawy. 

Z bezpłatnej taksówki będzie moż-
na skorzystać w godzinach 6.00-22.00. 
Usługa będzie świadczona przez 
WAWA Taxi. Jeden kurs nie powinien 
być dłuższy niż 30 kilometrów. Prze-
kroczenie tego dystansu będzie wiązało 
się z dopłatą do przejazdu.

– Mam nadzieję, że z tych przejaz-
dów taksówkami nie będziecie państwo 
korzystać jadąc do lekarza – bo życzę 
wam dużo zdrowia, ale właśnie tu, 
do waszego domu przy Nowolipiu – po-
wiedziała Ewa Malinowska-Grupińska, 
przewodnicząca Rady Miasta.

Powstańcy, którzy dziś z rąk pre-
zydent Warszawy otrzymali karty po-
dziękowali jej za tę inicjatywę, a tak-
że za powstanie domu wsparcia przy 
ul. Nowolipie 22. Podkreślili, że dobrze 
się tu czują, przychodzą na ciekawe 
wydarzenia organizowane specjalnie 
dla nich oraz na ciepłe posiłki.

Projekt ma charakter pilotażowy, 
dlatego na początku dedykowany jest 
grupie powstańców warszawskich. 
W kolejnym kroku możliwe będzie ob-
jęcie nią innych grup osób starszych.

Stolica dla powstańców 
warszawskich

Warszawa od lat pomaga powstań-
com, zapewnia im opiekę zdrowotną 
i dotuje organizacje wspierające ich 
w codziennym życiu. Powstańcy mogą 
bezpłatnie mieszkać w Domach Opieki 
Zdrowotnej, mają swój dom dzienny 
oraz otrzymali nagrodę pieniężną. 

Dom Dziennego Wsparcia 
Przy ul. Nowolipie 22 od paździer-

nika tego roku działa Dom Dziennego 
Wsparcia dla Powstańców Warszaw-
skich. Jest to przestrzeń do odpoczynku, 
relaksu i wspólnego spędzania czasu. 
Można tu zjeść ciepły posiłek, skorzy-
stać z porady lekarskiej czy sesji z re-

habilitantem, wziąć udział w wydarze-
niach kulturalnych. Organizatorzy za-
pewniają również transport z i do domu.

Dom jest czynny od poniedziałku 
do piątku (poza świętami) w godzi-
nach. 10.00 – 18.00. 

Opieka zdrowotna
Wizyty u lekarzy różnych specjal-

ności oraz badania diagnostyczne i la-
boratoryjne są dostępne dla powstań-
ców w:
 – Szpitalu Praskim p.w. Przemienie-

nia Pańskiego, przy al. Solidarności 
67, 

 – Przychodni SZPZLO Warszawa- 
Mokotów przy ul. Litewskiej 11/13.

Pomoc w życiu codziennym 
Dodatkowa oferta na zlecenie m.st. 

Warszawy realizowana jest przez orga-
nizacje pozarządowe, które pomagają 
w różnych sytuacjach codziennych, 
podczas wizyty u lekarza, zakupów 
lub pomocy pielęgnacyjnej itp. prosimy 
o kontakt z: 
 – Mazowieckim Oddziałem Okręgo-

wym Polskiego Czerwonego Krzyża. 
 – Fundacją Cultura Memoriae.
 – Fundacją Pomoc Potrzebującym.
 – Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubo-

gich.

Bezpłatny Pobyt w Domach 
Pomocy Społecznej 

Od 1 stycznia 2018r. powstańcy 
przebywający w Domach Pomocy Spo-
łecznej m.st. Warszawy są zwolnienie 
z opłat (dotyczy to także członków 
Korpusu Weteranów Walk o Niepodle-
głość Rzeczypospolitej Polskiej). Dar-
mowy pobyt będzie przysługiwał także 
powstańcom, którzy w przyszłości za-
mieszkają w DPS-ach. 

Nagrody pieniężne dla 
powstańców warszawskich

Powstańcy warszawscy otrzymują 
z budżetu miasta nagrodę pieniężną 
w wysokości 4587,84 zł. Podstawa 
do jej otrzymania jest Uchwała Rady 
m. st. Warszawy nr LXII/1665/2018 
z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 
zasad i trybu przyznawania Nagrody 
Miasta Stołecznego Warszawy dla 
Żołnierzy Powstania Warszawskiego 
w 2018 roku. Informacja o możliwości 
uzyskania nagrody została rozesłana 
do wszystkich powstańców przez Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. 

Taksówka dla powstańca
Warszawa uruchamia nową usługę dla żołnierzy powstania war-
szawskiego.  Wprowadza darmowy transport, który ułatwi im poru-
szanie się po mieście. Usługa uprawnia do czterech w miesiącu, 
bezpłatnych przejazdów taksówką.

Czy używane części 
komputerowe są gorsze?

Reno szuka domu

– W sezonie grzewczym przypomi-
namy mieszkańcom, by korzystali z eko-
logicznych paliw, rozważnie zużywali 
energię i nie palili śmieci. Podkreślamy 
również, że do marca mogą składać 
wnioski o dofinansowanie do moder-
nizacji kotłowni. Dzięki miejskim dota-
cjom od zeszłego roku w ponad 650 lo-
kalach zlikwidowano kotły bądź piece 
na paliwo stałe i zastąpiono je nowym 
źródłem ciepła. Co więcej, ponad 500 
kolejnych gospodarstw korzysta już 
z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nawet 
najmniejsze decyzje podejmowane dzi-
siaj, mają wpływ na nasze środowisko 
i przede wszystkim, na zdrowie warsza-
wiaków. Spalanie plastikowych butelek, 
mułu czy mokrych liści truje nie tylko 
ludzi, ale również zwierzęta i rośliny. 
Troska o przyrodę i czyste powietrze 
to jedno z najważniejszych zadań władz 
miasta – mówi Michał Olszewski, wi-
ceprezydent m.st. Warszawy.

Właściciele ogrodów zbierający 
trawę, liście oraz drobne gałęzie prze-

kazują odpady firmom, które współpra-
cują z miastem. Mieszkańcy mają szan-
sę oddać pozostałości po jesiennych 
porządkach do końca listopada. Jeśli 
chcą zorganizować dodatkowy odbiór, 
mogą zgłosić swoją potrzebę dzwoniąc 
na nr 19115 bądź wysłać wiadomość 
za pomocą strony warszawa19115.pl

Ekodotacje na wymianę 
„kopciuchów” 

Od września warszawiacy składa-
ją wnioski o dofinansowanie wymiany 
pieca bądź przyłączenia do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. W ramach progra-
mu zarówno indywidualni mieszkańcy 
jak i wspólnoty mogą otrzymać od 7 tys. 
zł do nawet 20 tys. zł na ekoinwestycję 
zaplanowaną na 2019 rok. Potrzebne 
formularze dostępne są na stronie inter-
netowej, w biurze ochrony środowiska 
i w wydziałach obsługi mieszkańców. 
W przypadku wątpliwości przy wypeł-
nianiu wniosków, warszawiacy mogą 
poprosić o pomoc pracowników BOŚ. 

– W stolicy dofinansowujemy inwe-
stycje, które prowadzą do zastąpienia 
starego kotła na ciepło sieciowe albo 
gazowe. Zależy nam na zmniejszeniu 
ilości używania węgla o niskiej jako-
ści. Palenie nieekologicznych tworzyw, 
nawet w nowym piecu, może szkodzić 
naszym bliskim i sąsiadom - mówi Mi-
chał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Osoby, które chcą skorzystać z do-
tacji na modernizację kotłowni, ale nie 
mają pieniędzy na wkład własny do in-
westycji, mogą ubiegać się o „Zielone 
wsparcie do 100 proc.” W ramach pro-
gramu warszawiacy otrzymują nawet 
całkowite dofinansowanie na wymianę 
tzw. kopciuchów. Wsparcie udzielane 
jest na podstawie kryteriów dochodo-
wych, po złożeniu wniosku w ośrodku 
pomocy społecznej.

Smogowozy wyjechały na 
ulicę

Specjalny odział funkcjonariuszy 
ze straży miejskiej wyruszył na ulice 

Warszawy. Za pomocą pięciu mobil-
nych laboratoriów patrole kontrolują 
jakość powietrza. Strażnicy są wypo-
sażeni w czujniki oraz kamery i mogą 
zlokalizować miejsca tzw. niskiej 
emisji, gdzie palone są zabronione 
substancje. Funkcjonariusze mają 
prawo wejść na posesję, jeśli zauwa-
żą nielegalne paleniska. Od listopada 
br. mają też dodatkowe uprawnienia 
do wystawienia mandatu za wykro-
czenia związane z zanieczyszczaniem 
powietrza.

– Uchwała antysmogowa obowią-
zuje mieszkańców całego Mazowsza. 
Od lipca tego roku nie można ogrzewać 
domów mułem, wilgotnym drewnem 
i węglem brunatnym. Do końca 2022 r. 
z województwa mają zniknąć wszyst-
kie „kopciuchy” na węgiel lub drewno 
niespełniające ekologicznych norm. 
Warszawiacy mają niecałe cztery lata 
na modernizację swoich kotłowni, dla-
tego warto skorzystać z dofinansowa-
nia już teraz – przypomina Michał 
Olszewski, wiceprezydent m.st. War-
szawy.

Miejscy funkcjonariusze posiada-
ją podręczne higrometry, czyli urzą-
dzenia do pomiaru wilgoci. Podczas 
kontroli przykładają niewielki przyrząd 
do powierzchni drewna i w ciągu kilku 

sekund mogą sprawdzić, czy pieńki 
do kominka lub pieca spełniają przyjęte 
standardy. 

– Warszawiacy muszą uważać przy 
kupnie drewna. Obecnie w internecie 
jest dużo ofert z niepewnych źródeł i nie 
wszystkie paliwa spełniają mazowiecką 
normę. Teraz, według uchwały zawar-
tość wody w drewnie nie może prze-
kraczać 20 procent – mówi Grażyna 
Sienkiewicz, dyrektor Biura Ochrony 
Środowiska m.st. Warszawy. – Staraj-
my się nie używać kominków, gdy nie 
ma takiej potrzeby, a tym bardziej, jeśli 
nie spełniają one normy Ecodesign. 
To także jest źródło groźnych pyłów – 
dodaje.

Edukacja i powiadomienia
Walka o czyste środowisko to rów-

nież uświadamianie mieszkańcom sto-
licy skali problemu. Taką rolę odgrywa 
m.in. Warszawski Indeks Powietrza 
informujący o stanie jakości powie-
trza danego dnia. Teraz akcję #Oddy-
chajWarszawo wspierają edukatorzy. 
Spotykają się z mieszkańcami i w pro-
stych słowach tłumaczą na czym po-
lega tzw. niska emisja. W tym sezonie 
grzewczym zapukają do 1850 drzwi 
na Białołęce, Mokotowie, w Ursusie 
i Włochach.

Warszawiacy dbają o czyste powietrze
W jesiennym sezonie mieszkańcy chętnie korzystają z miejskiego odbioru zielonych odpadów. W trosce 
o lepszą jakość powietrza Warszawa przestrzega przed nielegalnym paleniem liści i używaniem wilgotne-
go drewna do ogrzewania domów. Coraz więcej osób jest zainteresowanych miejskimi dotacjami na 
wymianę tzw. kopciuchów. 

Być może każdy zadał sobie 
to pytanie przy okazji modernizowania 
swojego domowego komputera. Od-
powiedź jest jednak prosta – nie są! 
Udowadniamy to już ponad trzy lata 
i chcemy podzielić się naszymi do-
świadczeniami.

Jeśli dbamy o komputer, to poza 
zwykłą eksploatacją, części używane 
znacząco nie ustępują swoim nowym 
odpowiednikom. Z jednej strony jakąś 
część swojego życia mają już za sobą. 
Z drugiej, przeżyły na tyle długo, 
że wiadomo, iż nie posiadają wad fa-
brycznych. Większość wad elektroniki 
ujawnia się bowiem na samym począt-
ku jej realnego użytkowania.

Wiemy o tym doskonale, gdyż 
każda część, która do nas trafia, jest 
dokładnie czyszczona i poddawana 
testom. To właśnie kurz odpowiada 
za przegrzewanie się podzespołów, 
często prowadząc do ich trwałego 
uszkodzenia. Dzięki testom mamy 
pewność, że część jest w pełni sprawna 
i gotowa, aby przeżyć swoją drugą 
młodość w rękach nowego właściciela.

„Ale na nowe części jest gwaran-
cja!”, można powiedzieć. Oczywiście, 
ale wszystkie nasze części również 
ją posiadają. Jesteśmy jedną z niewielu 
firm, które mogą śmiało powiedzieć, 
że wiedzą co sprzedają. Z tego względu 
nie tylko udzielamy pół roku gwaran-
cji, ale również oferujemy jej przedłu-
żenie, aż do dwóch lat!

Podsumowując, używane części 
komputerowe nie powinny być trak-
towane jak zło konieczne. To spora 
oszczędność dla portfela. Robiąc za-
kupy u sprawdzonych sprzedawców 
nie musimy obawiać się ani o stan 
sprzętu, ani o gwarancję. Jeżeli chcą 
się Państwo o tym przekonać, ser-
decznie zapraszamy do naszego lokalu 
przy al. Prymasa Tysiąclecia 145/149 
na rogu z ulicą Obozową. Indywidual-
nie omówimy Państwa przypadek i być 
może jedna z naszych części znajdzie 
swój nowy dom właśnie w Państwa 
komputerze.

Pozdrawiamy i zapraszamy – firma 
Carolus.

Reno jest pięknym psem 
w typie owczarka niemieckie-
go, o pięknie wyróżniających się 
oczach, którymi tęsknie wpatruje 
się w ludzi docierających w najdal-
sze zakamarki schroniska i mijają-
cych jego boks. Ogromny z niego 
łasuch, uwielbia dostawać smako-
łyki i zrobi dla nich bardzo wiele. 
Równie mocno pragnie kontaktu 
z człowiekiem, lubi być drapany 
po brzuchu, który chętnie nadsta-
wia. Reno nie lubi zostawać sam, 
unika jak może momentu powrotu 
do boksu, trzeba nie lada sprytu 
żeby zająć go zabawką lub przy-
smakiem i opuścić boks bez niego.

W sprawie adopcji Reno prosi-
my o kontakt z wolontariuszkami: 
Justyną 783 003 754 lub 
Bożenką 531 377 47.



– Dziś możemy pochwalić się Mio-
dową, która w ciągu kilku miesięcy 
nabrała prawdziwego klimatu i stała 
się prawdziwie przyjazna dla warsza-
wiaków. Co szczególnie ważne, estetyka 
ulicy spójnie koresponduje z Krakow-
skim Przedmieściem, którego remont 
skończyliśmy 10 lat temu – mówi Han-
na Gronkiewicz-Waltz, prezydent War-
szawy.

To była generalna przebudowa uli-
cy, obejmująca odcinek od ul. Sena-
torskiej do  Świętojerskiej. Zniknął 

stary, dziurawy asfalt i krzywe trotu-
ary. Przestrzeń ulicy Miodowej przy-
pomina teraz Krakowskie Przedmie-
ście. Na chodnikach i przystankach 
autobusowych ułożone zostały płyty 
granitowe o wymiarach 50 x 50 cm. 
Powstały tu także udogodnienia dla 
osób z niepełnosprawnościami – czyli 
pasy prowadzące z płyt ryflowanych 
oraz pola decyzji z płyt ostrzegaw-
czych, a przy przystankach kamienne 
płyty ostrzegawcze oraz pole oczeki-
wania. Dodatkowo przystanki zostały 

wyposażone w specjalne krawężniki 
peronowe ułatwiające podjazd auto-
busu.

Nowa nawierzchnia i 
pastorały

Zupełnie nowa jest również na-
wierzchnia jezdni. Zarówno na ul. Mio-
dowej, jak i na placu Krasińskich na-
wierzchnię tworzą bloczki granitowe 
o wymiarach 15 na 30 cm i grubości 
18 cm, podobne do tych z Krakowskie-
go Przedmieścia. Całkowicie inna jest 
jednak technologia ich montażu: ka-
mień został ułożony na betonowej pod-
budowie, a kostki umocowane specjal-
nym spoiwem na bazie żywicy epoksy-
dowej. Dzięki temu nawierzchnia jest 
mocniejsza i mniej podatna na uszko-
dzenia, a dodatkowo łatwa w rozbiór-
ce. Taką samą nawierzchnię mają pasy 
rowerowe. Na jezdni pojawiły się ka-
mienne, wyspowe progi zwalniające, 
uspokajające ruch. Dla parkujących aut 
powstały zatoki postojowe przy kra-
wędzi jezdni, a piesi zyskali dwa nowe 
przejścia dla pieszych – na pl. Krasiń-
skich i przy ul. L. Schillera.

Przebudowane zostały również 
skrzyżowania wraz z sygnalizacją 
świetlną. Sygnalizacja u zbiegu Miodo-
wej z Kapitulną została zlikwidowana, 
a na skrzyżowaniu plac Krasińskich – 
Świętojerska, Miodowa – Długa i Mio-
dowa – Senatorska przebudowana. 
Światła działają w pełnej koordynacji.

Nowe, choć stylizowane na zabyt-
kowe, są również latarnie. Wzdłuż uli-

cy stanęło 35 replik pastorału warszaw-
skiego z 1904 r. o wysokości 11,5 m, 
wraz z oprawami ozdobnymi LED (cie-
płe białe światło), a przejścia dla pie-
szych dodatkowo zostały doświetlone 
kontrastowym, białym światłem.

W ramach przebudowy nową ja-
kość zyskał również skwer nad tune-
lem trasy W-Z. W rejonie przystanku 
autobusowego i stacji rowerów Veturilo 
pojawiła się nowa zieleń.

Historyczne niespodzianki
Prace przy przebudowie miały się 

zakończyć lecie 2018 r. Niespodzie-
wanie jednak podczas przebudowy ro-
botnicy natrafili na serię unikatowych 
znalezisk archeologicznych. Okazało 
się, że pod ulicą i placem, dotychczas 
na przestrzeni lat wielokrotnie prze-

budowywanych, są prawdziwe skarby. 
Najważniejszym odkryciem jest drew-
niana piwnica, pochodząca prawdopo-
dobnie z XVII wieku. W niej znalezio-
no drewnianą ławkę, fragmenty naczyń 
glinianych, kości zwierzęce oraz róż-
ne metalowe przedmioty. W piwnicy 
natrafiono też na pozostałości studni, 
którą prawdopodobnie zasypano pod 
koniec XIX w.

Na samej Miodowej odkryto trzy 
ciekawe konstrukcje. Jedną z nich był 
ceglany, sklepiony kolebkowo kanał 
z drewnianą podłogą, drugą – stare 
torowisko tramwajowe, zaś trzecią – 
drewniane umocnienie. 

Wszystkie znaleziska zostały do-
kładnie przebadane przez archeologów 
i zabezpieczone. Przez następne kil-
ka tygodni na pl. Krasińskich będzie 
można zobaczyć wystawę, prezentują-
cą znaleziska i objaśniającą, jak wiele 
tajemnic kryje ul. Miodowa.

To przecież tutejszym mnichem 
był sienkiewiczowski brat Jerzy, czyli 
„Mały rycerz” – pułkownik Jerzy Mi-
chał Wołodyjowski, jeden z bohaterów 
„Trylogii”. Ale i przeszłość rzeczywi-
sta, a nie tylko literacka tego miejsca, 
do banalnych nie należy. O czym moż-
na przekonać się czytając liczne infor-
macje na kilkunastu dużych szklanych 
tablicach umieszczonych na wewnętrz-
nych ścianach świątyni. To świetny po-
mysł, zwłaszcza w przypadku polskich 
tłumaczeń łacińskich tekstów królew-
skich tablic kommemoracyjnych Wła-
dysława IV, Jana Kazimierza i Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego.

Szkoda, że kościół otwarty jest dla 
zwiedzających tylko w niedziele i świę-
ta przed i między mszami. A przeczy-
tanie tych informacji wymaga sporo 
czasu i uwagi, chociaż na pewno warto 
go znaleźć w tym celu. Jedna z tych ta-
blic odpowiada na pytanie: Kim są ka-
meduli?

Dorobek benedyktynów
Z informacją o monastycy-

zmie chrześcijańskim i jego historii, 
ze wzmiankami o Górnym Egipcie, Sy-
rii, Palestynie, Azji Mniejszej, północ-
nej Afryce, a od V wieku południowej 
Galii i Jurze.

I o twórcy monastycyzmu za-
chodnioeuropejskiego, św. Bene-
dykcie z Nursii, ogłoszonym przez 
papieża Pawła VI patronem Europy. 
Z mało chyba znaną powszechniej 
informacją, że założona przez niego 
rodzina zakonna, z której później 
wywiedli się także kameduli, dała 
Kościołowi około 5500 (!) świętych 
i błogosławionych, 23 papieży, 500 
biskupów i około 15.000 (!!!) pisa-
rzy teologicznych.

Inna z tych tablic poświęcona 
jest życiu św. Benedykta opisane-
mu około roku 593 przez papieża 
św. Grzegorza. I roli tego papieża 
w upowszechnianiu reguły św. Be-
nedykta w Galii, Anglii, Germanii, 
państwie Franków, Skandynawii i… 
Polsce.

Bo to przecież z tego zakonu 
wywodził się św. Wojciech, a bene-

dyktyni odegrali ogromną rolę w odra-
dzaniu życia kościelnego na naszych 
ziemiach po reakcji pogańskiej. Z ta-
blicy tej, oraz następnej, dowiedzieć się 
można również o życiu i działalności 
św. Romualda, założyciela eremickiej 
kongregacji kamedułów. I o pierwszych 
kamedułach polskich zamordowanych 
w roku 1003. A także współczesnych 
kongregacjach kamedulskich oraz ich 
klasztorach w świecie i dwu – na kra-
kowskich Bielanach i w Bienieszewie 
– w Polsce. Kilka kolejnych tablic zaj-
mują: Kalendarium zakonu kamedułów 
od roku 529 do 1935.

Dzieje klasztoru na Polkowej Górze
Kalendarium kamedułów w Polsce 

od 1001 do 1937 r. – reaktywowa-
nia klasztoru w Bieniszewie. Ponadto 
Kalendarium klasztoru kamedulskiego 
na warszawskich Bielanach poczynając 
od dokumentu lokalizacyjnego Włady-
sława IV określającego granice przy-
szłej pustelni na Górze Polkowej.

Poprzez inne wydarzenia związane 
z naszymi królami i innymi darczyńca-
mi tego klasztoru, wojny i zniszczenia, 
aż do wywiezienia przez władze car-
skie w 1904 r. trzech ostatnich tutej-
szych mnichów. Ponadto krótki okres 
(1904-1914) Parafii Bielańskiej oraz 
lata (1913-1954) Bielan Mariańskich, 
gdy obiekt należał do księży marianów.

Zakończonych ostatnim półwie-
czem. Oprócz tych, bardzo ciekawych 
historii, mnie szczególnie zaintereso-
wały wspomniane już polskie tłuma-
czenia łacińskich tekstów królewskich 

tablic kommemoracyjnych umiesz-
czonych na portretach tych władców 
w kościele. Tłumaczeń, na ile pamię-
tam jeszcze trochę łacinę, którą wku-
wałem w gimnazjum ponad 70 lat 
temu, niestety topornych.

Chociaż i łacińskie oryginały nie 
wydają się zbyt lotne, są dalekie od tek-
stów Cycerona. Ociekają natomiast, jak 
byśmy dziś powiedzieli, propagandową 
wazeliną. Z wręcz nieprawdopodobną 
przesadą w chwaleniu, jeżeli uwzględ-
nić ich rzeczywiste zasługi w polskiej 
historii, roli i znaczeniu tych królów, 
a zarazem dobroczyńców klasztoru.

Pięknie zachowany zabytek
Kameduli sprowadzeni zostali 

tu z Bielan pod Krakowem w roku 
1639 przez króla Władysława IV. Po-
czątkowo postawili drewniane eremy 
dla siebie oraz także drewnianą kapli-
cę. Obecny murowany kościół rozpo-
częto wznosić w roku 1670 i trwało 
to – zwłaszcza prace wykończeniowe 
– około pół wieku.

Barokowa świątynia zbudowana 
została na planie elipsy lub, jak określa-
ją to inni, ośmioboku. Z nawą główną 
i sześcioma kaplicami, z czego dwie-
ma dużymi, a także dwiema wieżami 
świeżo pokrytymi miedzianą blachą. 
Na frontonie we wnękach stoją duże 
figury patronów świątyni: św. Józefa 
i św. Ambrożego.

Bezpośrednio nad wejściem znajdu-
je się, także pięknie odnowiona, dekora-
cyjna płaskorzeźba z centralnie umiesz-
czonym krzyżem wpisanym w koronę. 
Wnętrze kościoła jest całkowicie białe, 
ma wydłużone prezbiterium. W ołta-
rzu głównym dominuje posąg Jezusa, 
za którym jego głowę oświetla okno.

Poniżej znajduje się owalny, sty-
lizowany na bizantyjską ikonę, obraz 
Chrystusa z dwiema rzeźbami anioł-
ków. Na bocznych ścianach prezbite-
rium wiszą malowane na blasze portre-
ty wspomnianych królów z łacińskimi 
tekstami kommemoratywnymi i ich 
polskimi tłumaczeniami poniżej.

Tekst i zdjęcia Cezary Rudziński
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Stara świątynia na Polkowej Górze 

Ulica Miodowa w zupełnie nowej odsłonie

Nowym blaskiem lśni zabytkowy, barokowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Józefa i św. 
Ambrożego w Lesie Bielańskim w Warszawie. Jeden z cennych zabytków stolicy, główna budowla daw-
nego zespołu klasztornego kamedułów z bogatą i ciekawą historią, zapisaną także w literaturze pięknej. 

Ulica Miodowa i plac Krasińskich zmieniły się nie do poznania. War-
szawiacy i turyści mogą już korzystać z równych kamiennych chod-
ników, pasów rowerowych i jezdni. Powstały nowe przejścia dla pie-
szych i nowy skwer nad trasą W-Z.
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Na uroczystości byli obecni m.in.: 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
stolicy, Sylwia Spurek, zastępczyni 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rafał 
Trzaskowski, prezydent elekt, Renata 
Kaznowska, zastępczyni prezydenta 
m.st Warszawy, przedstawiciele korpu-
su dyplomatycznego, władz samorzą-
dowych, członkowie kapituły plebiscy-
tu, ambasadorki i ambasadorzy. 

Dokładnie 100 lat temu, w roku 
1918, kobiety w Polsce wywalczyły 
prawa wyborcze. To był kamień mi-
lowy na drodze do równouprawnienia 
w Polsce. Z tej okazji rok 2018 został 
ogłoszony przez Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej – Rokiem Praw Kobiet. 
Rocznica ta zbiegła się z jubileuszem 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Z tej okazji miasto stołecz-
ne Warszawa zorganizowało plebiscyt 
mający na celu uhonorowanie kobiet, 
które zasłużyły się dla stolicy. 

– Ponad 20 tysięcy głosów oddanych 
na Warszawianki Roku oraz Warsza-
wianki Stulecia. Wspaniały wynik, który 
pokazuje zaangażowanie społeczności 
oraz potwierdza, że takie inicjatywy 
są potrzebne. Jestem szczególnie dumna, 
że ten plebiscyt wznawiamy w rocznicę 
100-lecia przyznania Polkom praw wy-
borczych – mówi Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, prezydent Warszawy i dodaje 
– W plebiscycie wyróżniliśmy sylwetki 

kobiet, które zmieniają otaczającą nas 
rzeczywistość na lepszą. Wspierajmy 
je i bierzmy z nich przykład. Mam na-
dzieję, że ta wspaniała inicjatywa bę-
dzie kontynuowana w kolejnych latach, 
bo w końcu Warszawa jest kobietą. 

– Dzięki plebiscytowi na najpo-
pularniejszą Warszawiankę Roku, 
w kolejnych latach będziemy poznawać 
wspaniałe i ważne postaci kobiet. Już 
teraz cieszę się, że zostaną one uhono-
rowane, a ich wpływ na nasze miasto 
dostrzeżony i doceniony. Warszawianki 
i warszawiacy swoimi głosami wybrali 
niezwykłe kobiety, odważne i zaanga-
żowane w pomoc osobom najbardziej 
potrzebującym. Serdecznie dziękuję 
wszystkim tym, którzy oddali swój głos 
na Warszawiankę Stulecia. To szcze-
gólny moment w historii ponieważ na-
stępny taki plebiscyt dopiero za sto lat 
– mówi Ewa Malinowska-Grupińska, 
przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Irena Sendlerowa. 
Warszawianka Stulecia
Sprawiedliwa wśród Narodów 

Świata, dama Orderu Orła Białego i Or-
deru Uśmiechu,  ocaliła życie ponad 
2500 dzieci, organizując ich ewakuację  
z żydowskich rodzin z terenu getta 
warszawskiego. Jednocześnie do swo-
ich wybitnych osiągnięć na rzecz ra-
towania ludzkiego życia podchodziła 

z niespotykaną wręcz skromnością 
i pokorą, przynależną tylko prawdzi-
wym bohaterom. 

Przez całe swoje życie niosła pomoc 
potrzebującym – była pielęgniarką pod-
czas powstania warszawskiego, a po za-
kończeniu wojny naczelniczką wydziału 
opieki społecznej, działała także w Li-
dze Kobiet, przewodniczyła komisjom 
ds. wdów i sierot oraz ds. zdrowia 
w Stołecznej Radzie Narodowej. 

Historia jej życia to dowód niewy-
obrażalnej wręcz odwagi, bohaterstwa, 
niezłomności ducha i najprawdziwsze-
go dobra. 

Anna Ojer. Warszawianka 
Roku

W sposób godny podziwu wyzwala 
w innych bezinteresowną chęć niesie-
nia pomocy, udowadniając przy tym, 
że prawdziwie zaangażowana osoba 
może pobudzić do działania tysiące 
innych ludzi. Założona przez nią grupa 
wsparcia dla rodziców chorych dzie-
ci z Centrum Zdrowia Dziecka niesie 
pomoc nie tylko materialną, ale także 
duchową – tym samym, poprzez swoją 
działalność, przywraca wiarę w dru-
giego człowieka. Jej zasługi dla lo-
kalnej społeczności są nieocenione – 
w bezprecedensowy sposób łączy ludzi 
w czynieniu dobra, stając się wzorem 
dla nas wszystkich. 

Nominowane do tytułu 
Warszawianki Roku: 

•  Sylwia Chutnik.  Za konsekwentne 
dążenie do poprawy sytuacji matek 
w Polsce. Za wkład w budowę społe-
czeństwa obywatelskiego oraz za to, 
że Warszawę uczyniła bohaterką swo-
ich felietonów i książek. 

•  Agata Diduszko-Zyglewska.  Za re-
alny wpływ na warszawską kulturę 
i życie warszawiaków. Za zaangażo-
wanie w problemy mieszkańców Po-
wiśla. Za walkę o prawa kobiet oraz 
troskę o sprawy uchodźców. 

•  Leyla Elsanova.  Za płynącą z głębi 
serca chęć niesienia pomocy. Za dzia-
łanie na rzecz imigrantów oraz wspie-
ranie ich w odnajdowaniu się w nowej 
rzeczywistości.

•  Martyna Goździuk. Za bezgranicz-
ną miłość do stolicy. Za aktywizację 
Warszawskiej Pragi. Za propagowa-
nie gwary Warszawskiej i inicjatywy 
związane z lokalną społecznością.

•  Krystyna Janda.  Za wierność praw-
dzie. Za walkę o równouprawnienie 
kobiet. Za walkę o demokrację i pra-
worządność w Polsce.  Wreszcie za nie-
ustające, trwające od wielu lat, zaanga-
żowanie w rozwój kultury w stolicy. 

•  Dorota Łoboda.  Za walkę na rzecz 
poprawy jakości edukacji w naszym 
kraju. Za energię, z którą aktywizuje 
lokalną społeczność oraz za bezin-
teresowne działanie na rzecz potrze-
bujących dzieci z dzielnicy Żoliborz. 

•  Maja Ostaszewska. Za odważne 
wyrażanie swoich poglądów. Za ak-
tywny udział w społecznych akcjach 
na rzecz praw i wolności kobiet. 
Za działania na rzecz ochrony środo-
wiska oraz praw zwierząt. Za publicz-
ną obronę demokracji w Polsce. 

•  Natalia Szcześniak.  Za promowanie 
dobrych wzorców w otaczającej nas 
tkance urbanistycznej. Za odkrywanie 
Warszawy na nowo poprzez ukazy-
wanie jej architektonicznych perełek. 
Za propagowanie wiedzy o wyjątko-
wych miejscach w stolicy. 

•  Wanda Traczyk-Stawska.  Za nie-
przerwane, pełne poświęcenia wyko-
nywanie rozkazu. Za pielęgnowanie 
pamięci o powstańczej i cywilnej 

ludności Warszawy. Za nieustającą 
opiekę nad Cmentarzem Powstańców 
Warszawy oraz zaangażowanie w bie-
żące problemy społeczne.

 
Nominowane do tytułu 
Warszawianki Stulecia:  

•  Justyna Budzińska-Tylicka. Dzia-
łaczka polityczna i społeczna z licz-
nymi osiągnięciami na rzecz praw 
kobiet. Prekursorka ruchów femini-
stycznych w Polsce.

•  Wanda Gertz.  Nazywana Emilią 
Plater Legionów Polskich. Żołnier-
ka, major Wojska Polskiego, uczest-
niczka powstania warszawskiego. 
Instruktorka i organizatorką obozów 
przysposobienia wojskowego kobiet. 

•  Stefania Grodzieńska. Pisarka, ak-
torka estradowa i teatralna, satyrycz-
ka. Autorka tekstów. Poetka znana 
również pod pseudonimem Stefania 
Ney. Na terenie getta warszawskiego 
grała w teatrze Femina. 

•  Zofia Kuratowska. Hematolog, pro-
fesor nauk medycznych, polityk i dy-
plomata. Współzałożycielka Społecz-
nego Komitetu ds. AIDS. 

•  Agnieszka Osiecka. Poetka, pisar-
ka, reżyserka teatralna i telewizyjna, 
dziennikarka. Autorka niezapomnia-
nych tekstów do piosenek. 

•  Halina Skibniewska. Profesor Poli-
techniki Warszawskiej, członkini PAN, 
pierwsza w historii Sejmu kobieta 
na stanowisku wicemarszałka. Projek-
tantka znanych osiedli Warszawskich. 

•  Maria Skłodowska-Curie. Dwu-
krotna laureatka Nagrody Nobla. Pre-
kursorka i odkrywczyni w dziedzinie 
radiochemii. Inicjatorka i fundatorka 
Instytutu Radowego w Warszawie.

•  Danuta Szaflarska. Wybitna aktor-
ka filmowa i teatralna. Łączniczka 
w powstaniu warszawskim. Wystę-
powała pod fikcyjnym nazwiskiem 
na koncertach dla walczących po-
wstańców i ludności cywilnej. 

•  Wanda Traczyk-Stawska. Inicjator-
ka opieki nad Cmentarzem Powstań-
ców Warszawy oraz ustanowienia 
2 października dniem pamięci o cy-
wilnej ludności powstańczej Warsza-
wy. Żołnierz Armii Krajowej, uczest-
niczka powstania warszawskiego.

Laureatki plebiscytu Warszawianka Roku

Kobiety, które zmieniają świat
Warszawiacy zdecydowali! 25 października br. podczas uroczystej gali w Teatrze Studio im. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza poznaliśmy laureatki wyjątkowego plebiscytu ogłoszonego w tym roku przez m.st. 
Warszawę. Irena Sendlerowa – Warszawianką Stulecia, Anna Ojer – Warszawianką Roku. 

Pałac w Wilanowie otworzył Ogród Światła
Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie otworzyło po raz 
kolejny Królewski Ogród Świa-
tła. W tym roku ekspozycja łączy 
światło z muzyką klasyczną, two-
rząc Muzyczny Ogród Marzeń.

Muzeum zorganizowało wystawę 
samodzielnie, nie korzystając z pomocy 
agencji eventowej, natomiast koncepcja 
świetlnej oprawy ogrodu przygotowa-
na i zrealizowana została przez firmę 
Multidekor. Koncepcja nawiązuje do ar-
chitektury oraz historii pałacu. Każdy 
element i detal ekspozycji odwołuje się 
do źródeł ikonograficznych, herbu Jana 
III Sobieskiego oraz symboliki pałacu.

Goście odwiedzający wilanowski park 
po zmroku mogą się poczuć jak na kró-
lewskim dworze. Do pałacu poprowadzi 
75-metrowy świetlisty tunel, w którym 
rozbrzmiewają utwory Jana Sebastiana 
Bacha, Johannesa Brahmsa czy Johan-
na Straussa II. Na dziedzińcu gości wita 
strzeżona przez orły rozświetlona pergola, 
a w ogrodzie północnym można wejść 
w aleję obsadzoną pnączami oraz zoba-
czyć XVII-wieczną altanę. Mimo jesien-
no-zimowej aury światłem rozkwitną też 
drzewka pomarańczowe, a tuż obok nich 
będzie można zrobić sobie zdjęcie w świe-
tlistej ramie z pałacem w tle.

Stąd też można mieć najlepszy 
widok na tegoroczną niespodziankę 
– Muzyczny Ogród Marzeń zlokali-

zowany na tarasie dolnym. Światło 
wiernie odwzorowuje i wypełnia zmie-
niającymi się barwami geometryczne 
kształty ogrodu, a wszystko to w rytm 
znanych motywów muzyki klasycznej: 
dynamicznej „Burzy” z „Czterech pór 
roku” Vivaldiego czy nastrojowego 
„Tańca cukrowej wieszczki” z „Dziad-
ka do orzechów” Czajkowskiego.

Tak jak w latach ubiegłych częścią 
projektu są widowiska mappingowe, 
realizowane przez Pro4Media. W tym 
roku będą wyświetlanie nie tylko w so-
boty i niedziele, ale też w piątki.

Otwarcie wystawy miało miejsce 
13 października 2018. Wystawa bę-
dzie czynna codziennie do 24 lutego 
2019 roku.



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

•  CAROLUS – MODERNIZACJA 
KOMPUTERÓW. Doradzimy, 
dobierzemy, złożymy – stare części 
przyjmiemy w rozliczeniu. Naprawiamy 
również laptopy. Al. Prymasa Tysiąclecia 
145/149 – zapraszamy!

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

•  KDK SKUP KSIĄŻEK  tel. 509-548-582

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

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

ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ-
KASJERA do sklepu spożywczego 
w Warszawie ul. Z. Vogla. Zarobki 2200 
zł netto. Umowa o pracę na pełen etat. 
Tel. 513 848 878

ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ-
KASJERA do sklepu spożywczego 
w Warszawie ul. Fasolowa. Zarobki 
2000 zł netto. Umowa o pracę na pełen 
etat. Tel. 668 873 177 

ZATRUDNIMY MAGAZYNIERA 
do sklepu spożywczego w Warszawie 
ul. Fasolowa. Zarobki 2000 zł netto. 
Umowa o pracę na pełen etat. Tel. 
668 873 177

ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ-
KASJERA do sklepu spożywczego 
w Warszawie ul. Modzelewskiego. 
Zarobki 2000 zł netto. Umowa o pracę 
na pełen etat. Tel. 668 873 177

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA + 
składanie mebli. Tel. 503 150 991
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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.
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Wolskie Centrum Kultury
ul. Obozowa 85

w listopadzie:
•  17 listopada (sobota) godz. 16.00 – ul. 

Obozowa 85 – Wieczorek taneczny 
dla dorosłych, przeboje od lat 60 do 
współczesnych. Bilety 10 zł

•  17 listopada (sobota) godz. 17.00 – 
Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 35A 
– Klasyczna elegancja zimą. Warszta-
ty poświęcone rodzajom materiałów, 
typom krojów i modowym trikom na 
zimowa porę. Wstęp wolny

•  18 listopada (niedziela) godz. 16.00 
– Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 – 
Szarotkowo – spotkanie miłośników 
robienia na drutach, szydełkowania 
i haftowania. Stali uczestnicy otwarci 
na naukę i porady dla początkujących. 
Wstęp wolny

•  19 listopada (poniedziałek) godz. 
16.00 – Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 
– Zapraszamy wszystkich chętnych 
do zapoznania się z podstawowymi 
zasadami formowania ozdób z papie-
rowych pasków. Zajęcia bezpłatne, 
obowiązują zapisy m.arszennik@
wck-wola.pl lub tel. 22 632 94 20

•  21 listopada (środa) godz. 17.00 – 
Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 – Pi-
lates po sąsiedzku. Kameralne, bez-
płatne warsztaty ruchowe (dla osób 
w każdym wieku), podczas których 
będziemy rozbudowywać i rozciągać 
mięśnie, uelastyczniać ciało. Obowią-
zują zapisy tel. 22 632 94 20

•  24 listopada (sobota) godz. 19.00 – ul. 
Działdowska 6 – Koncert zespołu Old 
Timers. Bilety 10 zł

•  26 listopada (poniedziałek) godz. 
17.30 – Klub ToTu ul. Gibalskiego 
10 – Warsztaty tworzenia bombek 
choinkowych metoda „karczocha”. 
Zajęcia bezpłatne, obowiązują zapisy 
tel. 22 632 94 20

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

Ogłoszenia drobne

Horoskop
od 18 listopada do16 grudnia 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Dużo obowiązków i termino-
wych zadań. Aby wszystko 
poszło dobrze, musisz za-

panować nad pomysłami i przemyśleć 
kwestie organizacyjne. Jeśli to się uda, 
będziesz zadowolony i włożysz do skar-
bonki sporo pieniędzy. W uczuciach – 
spokój i stabilizacja. Opanuj nadmierne 
emocje, włącz racjonalne myślenie.

RYBY (19 II – 20 III)
Dobry czas na ważne de-
cyzje, pracę i korzystanie 
z okazji. Jeśli wykrzeszesz 

z siebie chociaż odrobinę aktywności, 
możesz wiele osiągnąć. Pod koniec 
miesiąca ucieszy Cię przypływ gotówki 
– przyjdą wreszcie zaległe pieniądze. 
Problemy z najbliższymi – porozmawiaj 
spokojnie, wszystko się wyjaśni.

BARAN (21 III – 20 IV) 
Teraz będziesz mógł się wy-
kazać – los szykuje Ci wiele 
obowiązków i wyzwań. Jeśli 

szukasz pracy, masz szansę znaleźć coś 
ciekawego, zwłaszcza pod koniec mie-
siąca. Także bliżej grudnia może wpaść 
Ci nieco grosza. W uczuciach szukaj 
pewności, ale pomyśl o potrzebach 
i uczuciach tej drugiej osoby.  

BYK (21 IV – 21 V) 
Nadchodzą trudne chwile. 
Zaplanowane przez Cie-
bie zmiany będą wymagały 

wielkiego zaangażowania i przemyśla-
nej strategii. Jeśli wytrwasz, koniec 
miesiąca przyniesie zasłużoną nagrodę. 
W uczuciach – nie licz na domyślność 
partnera, lepiej otwarcie wytłumacz, 
o co Ci chodzi. Warto spokojnie poroz-
mawiać.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Twój optymizm zostanie wy-
stawiony na poważną próbę. 
Los zniweczy Twoje plany 

i będziesz musiał zaczynać od nowa. Nie 
rezygnuj, wkrótce gwiazdy wspomogą 
Twoje wysiłki. W uczuciach – dużo miło-
ści i przyjemnych chwil. Twoje samopo-
czucie mogą popsuć problemy z sercem 
lub ciśnieniem, zadbaj więc o zdrowie.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Trudna sytuacja w pracy 
sprowokuje Cię do zastano-
wienia, czy nie należałoby 

poszukać nowej. Cokolwiek postano-
wisz koniec listopada przyniesie ko-
rzystne rozwiązanie. Tylko bądź uważny. 
W uczuciach – nie szukaj szczęścia poza 
związkiem, rozczarujesz się. Postaraj 
się uspokoić i lepiej panować nad emo-
cjami.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Na przełomie listopada 
i grudnia zmieni się Twoje 
spojrzenie na trapiące Cię 

ostatnio problemy. Z entuzjazmem za-
czniesz wcielać w życie zupełnie nowe 
pomysły. Na końcu tej drogi czeka na 
Ciebie sukces i spełnienie. W uczuciach 
–  gorący czas dla wszystkich w part-
nerskich związkach. Przebadaj układ 
trawienny.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Będziesz teraz cieszyć się 
spokojem i zbierać owoce 
swojej ciężkiej pracy. Los 

będzie Ci tak sprzyjać, że chwilami 
będziesz musiała się uszczypnąć, żeby 
uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. 
W uczuciach – zerwij z przeszłością. 
Przyjrzyj się stanowi Twojego kręgo-
słupa – czy nie wymaga wsparcia? 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Listopad nastraja Cię reflek-
syjnie. Zastanawiasz się, czy 
Twoje życie jest satysfakcjo-

nujące, czy robisz to, co Cię spełnia, czy 
jesteś szczęśliwa. Ustal, co chcesz zmie-
nić i zacznij działać, bo inaczej tylko 
stracisz czas na marzenia. W uczuciach 
–  możliwe kłótnie, a nawet rozstanie. 
Uważaj na przeziębienia.
 
SKORPION (24 X – 22 XI) 

Przed Tobą dużo pracy 
i ważne decyzje. Staraj się 
minimalizować wysiłek 

i szukać drogi, którą łatwiej dojdziesz 
do celu. Uaktywnij całą swoją mądrość 
i doświadczenie. Porzuć wszystko to, co 
Ci przeszkadza w rozwoju. Także w sfe-
rze uczuć przemyśl wszystko bardzo do-
kładnie. Starannie dobieraj to, co jesz.

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Sprawy zawodowe będą 
wkrótce wymagały podjęcia 
istotnych decyzji. 

Dobrze żebyś wtedy wiedział, czego 
pragniesz, bo nie będziesz miał zbyt 
wiele czasu na zastanawianie się. 
W uczuciach – czeka Cię trudna roz-
mowa, jeśli będziesz szczery i otwarty, 
sprawy się ułożą. Sprawdź, jak działają 
Twoje nerki.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
W pracy zdenerwują Cię ro-
snące wymagania i presja, 
abyś podnosił kwalifikacje. 

Opanuj humory. Szkolenie będzie Cię 
kosztowało dużo wysiłku, ale kiedyś 
bardzo Ci się przyda. A w obecnej 
pracy przyniesie Ci awans i podwyż-
kę. W uczuciach – harmonia i miłość. 
Zdrowie – w porządku.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) przecinka leśna; 7) tyle, ile da się unieść na rękach; 8) dziejopis na Rusi; 9) brak 
kontaktu z otoczeniem; 10) zawodnicy uprawiający siłowe dyscypliny sportu;  
12) niedorzeczność; 14) rzucany psu; 16) zlepek; 19) drobniutkie pismo; 21) Jo-
achim wśród naszych historyków; 22) szloch; 23) nie martwi się o letnie ubranie.
Pionowo:
1) w jeździectwie: wykonanie pełnego koła; 2) poliamid produkcji USA; 3) płaz 
budzący wstręt; 4) niechęć; 5) przeciwnik Cezara; 6) nożyk kieszonkowy; 11) wóz 
konny z karabinem maszynowym; 13) gazowa perełeczka; 15) witka wierzbowa; 
17) Julian, współtwórca grupy „Skamander”; 18) przyrząd do  ćwiczeń siłowych; 
20) Paul, malarz, rysownik, grafik szwajcarski.
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