
N
AS

ZA

28 stycznia 2019 • Nr 1/2 (470) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 2082-1719 • Rok XXIII 

b Warszawa dla wszystkich b Drony wykryją trucicieli b Nowe zasady segregacji odpadów b

Współpraca ponad podziałami
ROZMOWA Z ARTUREM WOŁCZACKIM  

BURMISTRZEM DZIELNICY WŁOCHY

• Od kilku tygodni jest Pan bur-
mistrzem dzielnicy Włochy. 
Czy zna Pan tę dzielnicę? Jakie 
były Pana wcześniejsze związki 
z Włochami?

– Znam Włochy stosunkowo do-
brze. Przez dwadzieścia lat – całe 
swoje dzieciństwo i lata młodzieńcze 
– mieszkałem przy ulicy Gidzińskie-
go, na Okęciu. W latach później-
szych mieszkałem przy ulicy 1 Sierp-
nia. Z Włochami jestem związany 
osobiście od samego początku. 

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyj-
ne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka 
z o. o. w Warszawie przy ul. Górczew-
skiej 89 uprzejmie informuje, że w dniu  
2 lutego 2019 r. w godz. 1000 – 1400 
kolejny raz organizuje dzień otwarty 
dla pacjentów w ramach wspólnej 
z Polską Unią Onkologii akcji „Dzień 
Drzwi Otwartych” z okazji Świato-
wego Dnia Walki z Rakiem. Motywem 
przewodnim są działania profilaktyczne 
w chorobach onkologicznych u kobiet. 
W projekcie przewidziane są porady le-

karskie i konsultacje specjalistyczne, ba-
dania diagnostyczne, edukacja zdrowot-
na, profilaktyka chorób o charakterze 
społecznym oraz inne przedsięwzięcia 
służące promocji zdrowia.

Akcja skierowana jest do mieszka-
nek Warszawy i regionu Mazowsza.

Szczegółowe informacje dostępne 
są pod tel. 22 321 12 15 oraz na na-
szej stronie internetowej pod adresem: 
www.attis.com pl. 

Serdecznie zapraszamy do skorzy-
stania z oferowanych usług. 

Całoroczny Stok Narciarski 
„Szczęśliwice” jest jednym z najwięk-
szych tego typu ośrodków w Europie. 
Przez cały rok można tu uprawiać nar-
ciarstwo i snowboard oraz organizować 
zawody sportowe, imprezy rekreacyj-
ne, festyny i spotkania integracyjne.

Ze szczytu stoku (na wysokości 
75 m), na który można dotrzeć przy 
pomocy kolejki krzesełkowej, roztacza 
się panorama Warszawy.

Obecnie obowiązują zimowe godzi-
ny otwarcia stoku na Górce Szczęśli-
wickiej. Ośrodek jest czynny codzien-

nie, cały rok (z wyłączeniem świąt), 
w następujących godzinach: codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
11:00-21:00 i w weekendy 10:00-20:00. 
Na czas ferii mazowieckich ośrodek 
jest czynny  w godzinach 10:00-21:00.

Górka Szczęśliwicka

BIAŁA SOBOTA
2 lutego 2019 r.

00 00godz. 10 - 14
ul. Górczewska 89 

Zapraszamy
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PROFILAKTYKA 
W CHOROBACH 

ONKOLOGICZNYCH 
U KOBIET

ZDROWIE KOBIETY
- PIERWSZA W POLSCE 

NOWOCZESNA, KOMPLEKSOWA
OPIEKA ONKOLOGICZNA KOBIET

Biała sobota w ATTIS

Więcej czytaj na str. 2

 Zamawianie ogłoszeń
tel.: 22 877 25 66,  
      22 877 25 67

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz był polskim prawnikiem, po-
litykiem i wybitnym samorządowcem. 
Funkcję prezydenta Gdańska pełnił od 
1998 roku. W niedzielę 13 stycznia 
został zaatakowany przez nożownika 
w trakcie gdańskiego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W nocy 
przeszedł pięciogodzinną operację, ale 
pomimo ogromnych wysiłków lekarzom 
nie udało się go uratować. Rany zadane  
przez bandytę były zbyt liczne i bardzo 
ciężkie. 

Ta zbrodnia wstrząsnęła całą Polską, 
nie tylko ukochanym miastem Pawła 
Adamowicza - Gdańskiem i jego miesz-
kańcami. W wielu miastach Polski – 
także w Warszawie – organizowano 
spontanicznie marsze przeciw przemocy, 
ustawiano symboliczne serca ze zniczy 
pod jego portretami. Pogrzeb zmarłego 
tragicznie prezydenta był wielotysięczną 
milczącą manifestacją.

Od wtorku, 15 stycznia, w sie-
dzibie Urzędu m.st. Warszawy była 
wystawiona księga kondolencyjna 
poświęcona pamięci Pawła Ada-
mowicza, prezydenta Gdańska. Do 
księgi jako pierwszy wpisał się Rafał 
Trzaskowski, prezydent m.st. War-
szawy.

„Żegnam Pawła Adamowicza. Sa-
morząd był jego powołaniem, a Gdańsk 
jego pasją. Innego prezydenta Gdańska 
nie pamiętam – zawsze uśmiechnięty, 

uczynny i blisko ludzi. Będzie nam go 
brakować” – napisał Rafał Trzaskowski.

W kolejne dni żałoby w stolicy, 
w środę i czwartek (16 i 17 stycznia), 
warszawiacy mogli dokonywać wpi-
sów do księgi. 

Prezydenci miast wystosowali apel 
do Prezesa Rady Ministrów, Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, Rady 
Etyki Mediów, Najwyższej Izby Kon-
troli i Rzecznika Praw Obywatelskich 
o rzetelne wyjaśnienie wszystkich oko-
liczności mogących mieć wpływ na 
tragiczną śmierć Pawła Adamowicza. 
Apel trafi za pośrednictwem Związku 
Miast Polskich do innych prezydentów 
i burmistrzów.

– Jako samorządowcy, władza naj-
bliżej mieszkańców i spadkobiercy testa-
mentu Pawła Adamowicza, zawsze mu-
simy stać po stronie prawdy, która jest 
jednym z fundamentów społeczeństwa 
obywatelskiego. Z poczucia tragedii na-
rodziło się poczucie wielkiej solidarności 
między nami wszystkimi. W tym momencie 
najważniejsze jest wyciąganie wniosków 
i podjęcie konkretnych działań. Pytania 
zawarte w apelu kierujemy przede wszyst-
kim do Pana Premiera, ale również do 
innych instytucji, abyśmy mieli jasność 
w przyszłości, na jakie standardy godzimy 
się w państwie polskim niezależnie od 
tego, kto będzie rządził – apeluje Rafał 
Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Zbrodnia, która wstrząsnęła Polską
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Już od 25 stycznia Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Stołecznej Poli-
cji wraz z Wojewódzkim Inspektoratem 
Transportu Drogowego w Radomiu 
Oddział Warszawa rozpocznie kontro-
le autokarów zorganizowanych grup 
wycieczkowych. Organizatorzy wyjaz-
dów i rodzice zawsze mogą poprosić 
kierowców o okazanie protokołu takiej 
kontroli, aby mieć pewność, że dzieci 
będą podróżować sprawnym pojazdem, 
a wiozący je kierowca posiada odpo-
wiednie kwalifikacje.

Kontrole autokarów odbywają się 
na parkingu samochodowym przylega-
jącym do hali widowiskowo-sportowej 
TORWAR przy ul. Łazienkowskiej 
w Warszawie. Policjanci i Inspektorzy 
będą na posterunku w godzinach rannych 
codziennie aż do ostatniego dnia ferii.

Poza tymi dniami i godzinami kon-
trole będą dokonywane na podstawie 
zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Stołecznej Policji pod 
numerami telefonów:
• (22) 603-77-55 (całodobowo) lub
• (22) 603-77-18 (od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8.00-16.00).
Również za pośrednictwem strony 

www.bezpiecznyautobus.gov.pl moż-
na sprawdzać czy autokar, którym pla-
nowana jest podróż, posiada aktualne 
badania techniczne i ważne ubezpie-
czenie OC.

Rodzice dzieci spędzających ferie 
w domu powinni im przypomnieć za-
sady bezpiecznego poruszania się po 
drogach. Będą to również robić po-
licjanci sekcji profilaktyki społecznej 
warszawskiej „drogówki” w trakcie 
zajęć w miejscach zorganizowanego 
wypoczynku. W trakcie „Zimy w mie-
ście” funkcjonariusze organizują spo-
tkania w placówkach oświatowych. 
W formie zabaw i prelekcji przypomną 
o najważniejszych zasadach drogo-
wych, które powinny ustrzec najmłod-
szych uczestników ruchu drogowego 
przed wypadkami drogowymi. Poli-
cjanci będą kłaść duży nacisk na uży-
wanie elementów odblaskowych.

Policjanci ruchu drogowego będą 
prowadzić działania profilaktyczne 
i prewencyjne. Będą uświadamiać za-
grożenia uczestnikom ruchu drogowego 
i kontrolować przestrzeganie przepisów. 
W okresie ferii zimowych zwrócą szcze-
gólną uwagę na stan techniczny pojaz-
dów (zarówno autokarów i samocho-
dów). Sprawdzą trzeźwość kierowców 
i czy nie przekraczają oni dopuszczal-
nych prędkości. Skontrolują zapinanie 
pasów bezpieczeństwa i sposób prze-
wożenia dzieci w pojazdach. W okoli-
cach miejsc wypoczynku najmłodszych 
sprawdzą, czy kierujący i piesi nie po-
wodują dla siebie zagrożenia.

KRP V

Zimowe ferie i kontrole 
autokarów
Ferie zimowe w województwie mazowieckim trwają od 28 stycznia 
do 10 lutego. To czas odpoczynku dzieci i młodzieży od obowiązków 
szkolnych związany między innymi z wyjazdami indywidualnymi i zor-
ganizowanymi. Policjanci warszawskiej „drogówki” jak zawsze dokła-
dają starań, aby podróże były bezpieczne. Sprawdzają stan techniczny 
autokarów, kontrolują także stan samochodów osobowych, trzeźwość 
kierowców i sposób przewożenia dzieci. Zwiększono nadzór nad ru-
chem na trasach wyjazdowych.

Bolące stawy?Bolące stawy? Jest na to ratunek!
Na rynek trafił nowy produkt, który nie tylko zmniejsza
ból związany ze zwyrodnieniem stawów, ale dzięki za-
wartym substancjom pochodzenia naturalnego potrafi je
regenerować.

200 pierwszych 
czytelników „Naszej Gazety”, 
którzy się do nas zgłoszą, otrzyma 
bezpłatną próbkę o wartości 324 zł.
Nie zwlekaj, zadzwoń pod numer 

22 299 18 50
koszt jak zwykłe połączenie lokalne 

(wg stawek operatora) 
pn.–pt. godz. 8.00–20.00, sob.–niedz. 9.00–16.00

Darmowe opakowanie produktu przysługuje przy zamówieniu pełnej kuracji.

DOŁĄCZ DO NICH

Dzięki tabletkom regenerującym stawy już ponad 
86 tysięcy osób w Europie pozbyło się bólu. 

DOŁĄCZ DO NICH

•    W poprzedniej kaden-
cji był Pan wiceburmi-
strzem Bielan, dzielnicy 
o innym charakterze 
i problemach niż Wło-
chy. Czy tamte doświad-
czenia w zarządzaniu 
dzielnicą uda się prze-
nieść wprost do Włoch?

– Przez cztery lata spę-
dzone na Bielanach wy-
konaliśmy wielką pracę, 
zwłaszcza jeśli chodzi o roz-
wój placówek oświatowych. 
Udało się stworzyć kilka 
nowych, a te już istnieją-
ce poddać modernizacji. 
W trakcie mojego urzędo-
wania na Bielanach powsta-
ło pięć nowych przedszkoli 
i jeden żłobek. Mając na 
uwadze fakt, że w naszej 
dzielnicy również będzie-
my kładli nacisk na rozwój 
w dziedzinie oświaty, to 
myślę, że te doświadczenia 
będą procentowały. Poza tym już raz 
przenosiłem swoje doświadczenia 
z jednej dzielnicy na drugą, właśnie 
z Woli na Bielany, więc można po-
wiedzieć, że z tego typu zmianami 
jestem obeznany w praktyce.

•    Jaki Pan ma pomysł na roz-
wój i unowocześnienie dzielnicy 
Włochy? Jakie są Pana priorytety 
w tej dziedzinie?

– Zabrzmi to może trochę para-
doksalnie, ale moim priorytetem jest 
zrównoważony rozwój całej dzielni-
cy, we wszystkich jej aspektach. Na 
ostatniej sesji rady dzielnicy, wraz 
z radnym Konradem Walerzakiem, 
zaproponowaliśmy wprowadzenie 
programu zrównoważonego rozwoju 
dzielnicy Włochy. Konkretne zało-
żenia, detale i plan działania mamy 
zamiar przedstawić na najbliższej 
sesji rady.

•    Ma Pan przed sobą pięć lat ka-
dencji. Czy ma Pan już jakiś plan 
jak je kolejno wykorzystać, aby 

osiągnąć swoje cele, zrealizować 
swoją wizję?

– Tak jak powiedziałem, mam 
pewne założenia, konkretny plan 
kształtuje się teraz, w oparciu o roz-
mowy i dyskusje. Wymieniamy po-
glądy na sprawy dzielnicy podczas 
rozmów z resztą zarządu i radnymi. 
Przy powołaniu na urząd burmistrza 
deklarowałem, że będę współpraco-
wał ze wszystkimi, bez względu na 
deklaracje polityczne. 

•    W ostatnich latach Włochy targane 
były różnymi sporami natury po-
litycznej, a może ambicjonalnej, 
a może jeszcze innej… Czy nie 
obawia się Pan, że taka atmosfera 
– gdyby trwała nadal – może Panu 
utrudnić zarządzanie dzielnicą? 

– Konfliktów nie da się całko-
wicie uniknąć. Nie jest też przecież 
tak, że wszystkie spory są z założe-
nia złe. Mam jednak nadzieję, i będę 
próbował do tego dążyć, żeby były 
to spory na gruncie merytorycznym, 

nie politycznym, czy partyj-
nym. W sprawach lokalnych 
nie ma miejsca na podziały 
znane z polityki krajowej.

•    Jaki jest Pana sposób na 
harmonijną współpracę 
z ludźmi różnych opcji, 
odmiennych poglądów 
i innych priorytetów?

– Moim marzeniem jest 
stworzenie miejsca w któ-
rym możliwa będzie współ-
praca ponad podziałami 
politycznymi. Chciałbym 
by, zarządzając dzielnicą, 
wszyscy zaangażowani sku-
piali się przede wszystkim 
na wypracowywaniu roz-
wiązań, które będą najlepsze 
dla mieszkańców. Na tym 
starajmy się koncentrować 
w chwilach gdy nasze oso-
biste przekonania, czy uczu-
cia, zaczynają zaciemniać 
osąd sytuacji.

•    Czy można jednym zdaniem, 
w kilku czy kilkunastu słowach 
określić cel, jaki Pan chce osią-
gnąć przez najbliższe pięć lat – 
dla siebie i dla dzielnicy, którą 
Pan kieruje?

– Krótko – rozwój Włoch, który 
będzie zrównoważony i przyjazny dla 
mieszkańców. Jest to nadrzędny cel 
zarówno dla dzielnicy, jak i dla mnie. 

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Współpraca ponad podziałami
ROZMOWA Z ARTUREM WOŁCZACKIM  

BURMISTRZEM DZIELNICY WŁOCHY

WYNAJMĘ  
samodzielny pokój

ok. 20 m2  
z aneksem kuchennym i łazienką  

od 1 lutego 2019 r.

Tel. 725 666 866
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Więcej pieniędzy na edukację, trans-
port, kulturę i walkę o czyste powie-
trze. Nowe projekty społeczne – bilans 
dla seniora, nowe szczepienia dla dzieci 
i młodzieży, poprawa bezpieczeństwa na 
moście Poniatowskiego. To dowód na 
realizację obietnic wyborczych Rafała 
Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy.

– Naszym głównym celem jest skon-
centrowanie się na jakości życia w War-
szawie, żeby była miastem przyjaznym. 
Oczywiście, kontynuujemy program in-
westycyjny. Tu mówimy i pokazujemy 
najważniejsze priorytety. Zaczynamy 
ich realizację już w tym roku, na co 
zapewniamy dodatkowe finansowanie. 
Duża część nowych zadań jest już za-
warta w projekcie tegorocznego budżetu. 
Mój program jest przewidziany na całą 
kadencję, więc to dopiero początek reali-
zacji obietnic – mówi Rafał Trzaskowski, 
prezydent Warszawy.

Bezpłatne żłobki od 
września 2019 r.  

W tegorocznym budżecie jak i w ko-
lejnych latach zaplanowaliśmy dodat-
kowo 771 mln zł na opiekę nad naj-
młodszymi warszawiakami. Oznacza to, 
że zgodnie z zapowiedzią, rodzice nie 
będą płacić za pobyt dziecka w miejskim 
żłobku. Przygotowujemy również odpo-
wiednie uchwały, dzięki którym będzie-
my mogli dofinansować rodzicom opiekę 
w prywatnych placówkach, bez względu 
na zarobki. Z tych środków 306 mln zł 
przeznaczyliśmy na budowę 36 nowych 
żłobków w latach 2019-2023 dla 5000 
dzieci.

Jeszcze w tym roku otworzymy pla-
cówki na Mokotowie przy ul. Spartań-
skiej 2, na Woli przy ul. Ciołka 26a, na 
Ursynowie przy ul. Cynamonowej oraz 
w Wesołej – ul. Łaguny 1.

Najmłodsi nauczyciele 
z wyższą pensją

Kolejną obietnicą, którą realizujemy, 
są podwyżki dla nauczycieli kontrakto-
wych i stażystów. W 2019 r. nauczyciele 
kontraktowi z tytułem magistra i przygo-
towaniem pedagogicznym otrzymają 270 
zł brutto podwyżki wynagrodzenia za-
sadniczego, a nauczyciele stażyści z tymi 
samymi kwalifikacjami 250 zł brutto. Na 
ten cel miasto przeznaczyło 39 mln zł, 
a podwyżki obejmą łącznie 9,6 tys. osób. 
Podwyżką dla pracowników administra-
cji i obsługi objęliśmy ponad 7 tys. osób 
w 11 dzielnicach. Już w grudniu ci pra-
cownicy mieli wyższe pensje. Podwyżki, 
w zależności od dzielnicy, wyniosły od 
50 do 268 zł brutto. Z budżetu miasta 
przeznaczyliśmy na wyrównanie pensji 
pracownikom obsługi 17,1 mln zł.

Do 2023 r. planujemy zbudować 19 
nowych przedszkoli dla 3 300 dzieci oraz 
14 nowych szkół dla 10 600 uczniów. 
Jeszcze w tym roku otworzymy placówki 
na Bielanach (ul. Bogusławskiego 8A, ul. 
Conrada 10a i ul. Przy Agorze 12), przed-
szkole specjalne przy ul. Tarchomińskiej 
na Pradze-Północ oraz w Wilanowie przy 
placu Vogla.

Bilans seniora, szczepienia 
6w1 i HPV 

W latach 2019 – 2023 zarezerwowali-
śmy dodatkowe środki w budżecie miasta 
w kwocie 145 mln zł. Wśród prioryteto-
wych działań w zakresie ochrony zdrowia 
można wymienić: program senioralny, 
czyli bilans 70- i 80-latka, szczepienia 
HPV dla dziewczynek i chłopców w wie-
ku 12 lat, szczepienia skojarzone 6w1 dla 
dzieci oraz szczepienia przeciwko grypie 
dla dzieci i kobiet w ciąży. 

Miasto sfinansuje również dodatko-
we dyżury lekarzy internistów i pedia-
trów w dni powszednie – po 2 godziny 
dziennie w jednej przychodni w każdej 
z dzielnic miasta.

Będziemy kontynuować program in 
vitro. Dotychczas skorzystało z niego 
1691 par, a urodziło się już 154 dzieci.

Zadaszenia boisk, więcej 
zajęć sportowych 

Warszawa zwiększy dostępność do za-
jęć sportowych, tak aby więcej dzieci mo-
gło korzystać z zajęć sportowych. Ponadto 
będziemy wspierać udział warszawskich 
drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach li-
gowych w grach zespołowych. W sumie 
na ten cel, w latach 2019 -2023 przezna-
czymy dodatkowe 26 mln zł.

Miasto rozpocznie w tym roku pro-
gram zadaszenia boisk typu „orlik” i „sy-
renka” halami pneumatycznymi. Na ten 
cel zaplanowano 3,2 mln zł.

Oprócz tego będą kontynuowane in-
westycje sportowe, w tym SKRA, Mło-
dzieżowe Centrum Sportu Polonia, Hut-
nik, Ośrodek Namysłowska.

Walka ze smogiem
W latach 2019-2021 Warszawa zli-

kwiduje wszystkie kopciuchy w domach 
komunalnych. Wymiana pieca średnio 
kosztuje 12 tys. zł, dlatego do tej kwoty 
zostanie podniesiona wysokość dotacji 
dla osób indywidualnych. Nie będzie 
już kryterium dochodowego. Każdy 
warszawiak będzie mógł liczyć na stu-
procentowy zwrot kosztów. W tym roku 
miasto przeznaczy 30 mln zł na walkę 
ze smogiem. W 2020 r. kwota będzie 
dwa razy wyższa – 60 mln zł, a w ko-
lejnych dwóch latach – łącznie 210 mln 
zł. Pieniądze przeznaczone są m.in. na 
likwidację starych pieców, przyłączenie 
kolejnych budynków do miejskiej sieci 
ciepłowniczej i gazowej oraz dofinanso-
wywanie odnawialnych źródeł energii. 
Dodatkowo szczególną uwagę będziemy 
poświęcać edukacji mieszkańców i kon-
troli palenisk.

Więcej zieleni na 
warszawskich ulicach

Stołeczne ulice zyskają nowe, zie-
lone oblicze. W ramach kompleksowe-
go projektu „Zielone ulice Warszawy” 
metamorfozę przejdzie 76 dużych war-
szawskich arterii. Nadal będziemy pie-
lęgnowali warszawskie drzewa, krzewy 
i sadzili ozdobne kwiaty, nie zapomina-
jąc o parkach i osiedlowych skwerach. 
Dodatkowo miasto przekaże warszaw-
skim lasom miejskim nowe tereny pod 

zalesienia. W latach 2019-2023 Warsza-
wa przeznaczy dodatkowo 25 mln zł na 
pielęgnację zieleni i nowe nasadzenia 
przyulicznych roślin oraz na lasy miej-
skie.

Kultura
W kolejnych latach kontynuowane 

będą inwestycje, a wśród nich: mo-
dernizacja zabytkowych obiektów oraz 
budowa sali koncertowej przy ul. Gro-
chowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfo-
nia Varsovia; budowa pracowni Prze-
wrotu Kopernikańskiego w Centrum 
Nauki Kopernik; rozbudowa Muzeum 
Powstania Warszawskiego; moderniza-
cja Teatru Baj; budowa Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej oraz budowa Teatru Roz-
maitości. 

Komunikacja  
i usuwanie barier

Kontynuujemy prace związane z do-
kończeniem II linii metra – w sumie 14 
stacji oraz stacja techniczno-postojowa 
Karolin – łącznie 14 km. Do roku 2023 
w 20 lokalizacjach planujemy budo-
wę lub przebudowę przystanków, zatok 
oraz pętli autobusowych. Powstanie 
również parking „Parkuj i jedź” przy 
PKP Żerań.

W 2019 r. rozpoczynamy prace nad 
budową III linia metra. Na I etap przezna-
czono 12,5 mln zł.

Ruszają także prace przygotowawcze 
przy budowie układu drogowego towa-
rzyszącego linii tramwajowej na Gocław 
i zieloną Białołękę. W planach jest budo-
wa drogi na odcinku od ul. gen. T. Bora-
-Komorowskiego do al. Stanów Zjedno-
czonych oraz budowa drogi na odcinku 
od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek.

Dodatkowo w latach 2019-2023 
Warszawa będzie kontynuowała budowę 
i modernizacje dróg ogólno miejskich, 
dzielnicowych, placów miejskich, prze-
budowę i budowę sygnalizacji świetlnych 
i oświetlenia, usuwanie barier architek-
tonicznych czy rozwój sieci tras rowe-
rowych.

Warszawa bezpieczna 
Zadbamy o bezpieczeństwo wszyst-

kich uczestników ruchu drogowego na 
moście Poniatowskiego. Na dostoso-
wanie przeprawy do ruchu rowerowego 
w ramach programu budowy tras rowe-
rowych zaplanowaliśmy 3 mln zł. Dodat-
kowo miasto zakupi system do odcinko-
wego pomiaru prędkości i bezpłatnie uży-
czy go Inspekcji Transportu Drogowego 
z przeznaczeniem na zainstalowanie go 
na moście. Do tego czasu opłacimy stałą 
obecność policji drogowej.

Tylko w 2019 r. na sfinansowanie 
w Warszawie 20 tys. służb ponadnor-
matywnych policji zaplanowaliśmy 4,6 
mln zł.

Budujemy miejskie 
mieszkania

W latach 2019-2023 na program roz-
woju budownictwa społecznego zarezer-
wowaliśmy 272 mln zł. W ramach tych 
środków wybudujemy nowe mieszkania 
komunalne, zmodernizujemy istnieją-
ce budynki komunalne, ale też będzie-
my partycypować w budowie mieszkań 
w systemie TBS.

Miejskie bloki  
– program budowy wind 
W latach 2019-2021 zarezerwowali-

śmy 30 mln zł na program budowy wind 
w budynkach mieszkalnych należących 
do miasta, po to aby w Warszawie osoby 
starsze czy z niepełnosprawnościami nie 
były tzw. więźniami czwartego piętra. 
Realizacja programu poprzedzona będzie 
szczegółową identyfikacją potrzeb oraz 
opracowaniem koncepcji określających 
uwarunkowania techniczne i finansowe 
poszczególnych zadań.

Warszawiacy mogą dołączyć 
do zbiórki poświątecznych choinek 
„Ciepło z natury”, która rozpoczę-
ła się 7 stycznia. Wszystkie natural-
ne drzewka pozostawione w altanie 
śmietnikowej bądź pojemniku na 
odpady wielkogabarytowe zostaną 
przemienione w ekologiczne paliwo. 

- Z zebranych choinek pozyskamy 
bioenergię, która jest bardzo przyja-
zna środowisku. Myślę, że uda nam 
się pobić ostatni rekord 1 200 ton ze-
branych drzewek. Taka liczba pozwala 
ogrzać w ciągu całego roku około 700 
mieszkań o powierzchni 60 m2, bez za-
nieczyszczania powietrza. To znacznie 
bardziej ekologiczne rozwiązanie, niż 
palenie drzewa w tradycyjnym komin-
ku. Teraz wystarczy, że mieszkańcy zo-
stawią swoją choinkę w wyznaczonym 
miejscu, niedaleko swojego domu. Ten 
mały gest pozytywnie wpłynie na ota-

czającą nas przyrodę – mówi Justyna 
Glusman, dyrektorka koordynatorka 
ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni 
m.st. Warszawy.

Tegoroczna akcja obejmuje wszyst-
kie dzielnice. Operatorzy odbierają 
drzewka, które są oczyszczone z ozdób, 
lampek i stojaków. Przekazane choinki 
staną się wysokoenergetyczną zieloną 
energią, wykorzystywaną do ogrzewa-
nia domów i produkcji prądu. Zbiórka 
potrwa do 29 marca. 

Zielona energia powstaje z bioma-
sy – spalana w specjalnych kotłach, 
przy wysokiej temperaturze, emituje 
mniej gazów cieplarnianych niż węgiel. 
Pod względem energetycznym 2 tony 
biomasy równoważne są 1 tonie węgla 
kamiennego. 

W ciągu siedmiu edycji projektu 
„Ciepło z natury” mieszkańcy przeka-
zali 3418 ton ekologicznego paliwa. 

Realizujemy obietnice 

Warszawa dla wszystkich

Oddaj choinkę do recyklingu

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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– Zgodnie z moimi zapowiedziami 
wprowadzamy kolejny etap działań na 
rzecz lepszej jakości powietrza w sto-
licy. Straż miejska otrzymała drony, 
by móc weryfikować wszystkie zgło-
szenia nielegalnych palenisk. Referat 
kontroli środowiska będzie wspierany 
przez strażników z oddziałów tereno-
wych. Powiększony zespół pozwoli 
na kompleksową czujność w całym 
mieście – mówi Rafał Trzaskowski, 
prezydent m.st. Warszawy. – Liczy-
my, że nowy sprzęt, nasilenie kon-
troli i zaostrzone procedury zwięk-
szą skuteczność eliminowania źródeł 
zanieczyszczenia powietrza – dodaje 
prezydent stolicy.

Dwa nowe drony są wykorzystywa-
ne do codziennej pracy patroli od poło-
wy stycznia.  Wyposażone są w czujni-
ki zanieczyszczeń, dzięki którym straż-
nicy będą mogli w czasie rzeczywistym 
obserwować poziom emisji trujących 
związków. Mierniki pokazują także 
stężenie formaldehydu czy cyjanowo-
doru oraz pyłów PM2,5 oraz PM10 
powstających przy spalaniu odpadów. 
Urządzenia mają wbudowaną kamerę 
wizyjną i termiczną, co pozwala bardzo 
precyzyjnie i szybko namierzyć źródło 
trującego dymu. 

Szybsza, kompleksowa 
kontrola

Zdarza się, że do straży miejskiej 
zgłaszane są fałszywe sygnały o nie-
legalnych paleniskach. Dzięki użyciu 
dronów kontrole nie będą wymagały 
wejścia na posesję i przyspieszy to pro-
ces weryfikacji wszystkich podejrzeń 
przestępstw. Oprócz trujacego zady-

mienia, zagrożeniem dla środowiska są 
składowane na posesjach śmieci, a tak-
że zużyty olej, który jest wykorzysty-
wany do niezgodnego z prawem ogrze-
wania warsztatów samochodowych. 
Obecnie funkcjonariusze szczegółowo 
spisują protokoły kontroli i przekazują 
je jednostkom odpowiedzialnym za go-
spodarkę odpadami.

Patrole używają pięciu mobilnych 
laboratoriów, za pomocą których 
sprawdzają jakość powietrza w okoli-
cy gospodarstw. Zarejestrowany przez 
drony obraz i pomiary przekazywane 
są do smogowozu oraz pozostałych 
punktów obserwacyjnych. Strażnicy 
posiadają również podręczne higrome-
try, czyli urządzenia do pomiaru wil-
goci. Podczas kontroli sprawdzają, czy 
pieńki do kominka lub pieca spełniają 

przyjęte standardy. Funkcjonariusze 
mają prawo wejść na posesję i nałożyć 
karę grzywny, gdy stwierdzą wykro-
czenie związane z zanieczyszczaniem 
powietrza. 

Program „Walka ze 
smogiem”

Warszawa w ciągu najbliższych 
czterech lat przeznaczy około 300 mln 
zł na walkę ze smogiem. Pieniądze 
przeznaczone są m.in. na likwidację 
tzw. kopciuchów, przyłączenie kolej-
nych budynków do miejskiej sieci cie-
płowniczej i gazowej oraz dofinanso-
wywanie odnawialnych źródeł energii. 
Inwestycje zaplanowane w budżecie 
miasta obejmują także rozwój trans-
portu publicznego a także zazielenianie 
stolicy.  

W tym celu przebadano 681 cho-
rych na raka płuca, z których 439 było 
obecnymi albo byłymi palaczami pa-
pierosów, zaś 242 nigdy ich nie paliło. 
Na podstawie miejsca zamieszkania 
oszacowano narażenie na zanieczysz-
czenie powietrza dla poszczególnych 
osób od 1996 roku. W tym celu zba-
dano stężenie PM 2,5 (pył zawieszo-
ny o średnicy mniejszej niż 2,5 µm 
uznany przez Światową Organizację 
Zdrowia za najbardziej szkodliwy dla 
zdrowia składnik zanieczyszczonego 
powietrza). 

Oszacowano, że średnie naraże-
nie na zanieczyszczenie powietrza dla 
wszystkich chorych wynosiło w przy-
padku PM 2,5 – 7,1/m3. Spośród osób 
palących lub palących w przeszłości 
u 6,1 proc. PM 2,5 wynosiło >10 µg/
m3, a spośród niepalących – u 15,1 
proc. Wśród chorych na raka płuca 
z wysokim narażeniem na zanieczysz-
czenie powietrza (PM 2,5 > 10 µg/m3) 
73 proc. stanowiły kobiety, w więk-
szości pochodzenia azjatyckiego. Nie 
wykazano natomiast, aby zanieczysz-
czenie powietrza stanowiło czynnik 
ryzyka raka płuca dla niepalących 
mężczyzn. 

– Zanieczyszczenie powietrza na 
pewno odgrywa swoją rolę w zacho-
rowaniach na raka płuca, bo wdy-

chamy toksyczne substancje, które 
nie mogą pozostawać obojętne na 
stan naszego zdrowia. Powodują 
miejscową reakcję zapalną w pęche-
rzykach płucnych, a ta przyczynia 
się do zwiększonej proliferacji komó-
rek, co może powodować powstanie 
zmian zapalnych, również w postaci 
komórek nowotworowych – mówi 
prof. Dariusz Kowalski z Kliniki No-
wotworów Płuca i Klatki Piersiowej 
w Centrum Onkologii – Instytut im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warsza-
wie. 

Zaznacza przy tym, że bardzo 
ciężko odnieść się do tego donie-
sienia, bo nie ma szerszych danych 
statystycznych na ten temat. – Nie 
chciałbym jednak, aby została prze-
sunięta siła ciężkości z konieczno-

ści zaprzestania palenia tytoniu na 
rzecz zanieczyszczenia środowiska. 
Czynnik sprawczy raka płuc i innych 
nowotworów tytoniozależnych jest 
znany – jest nim tytoń, a szczegól-
nie węglowodory aromatyczne i inne 
szkodliwe substancje, które znajdu-
ją się w spalanym dymie. To one 
w 95 proc. są odpowiedzialne za 
występowania raka płuca. Pozostałe 
5 proc. to wszystko inne co możemy 
sobie wyobrazić – poczynając od za-
każeń wirusami, poprzez zaburzenia 
genetyczne, których nie potrafimy 
zdefiniować, kończąc na szeroko ro-
zumianej diecie i zanieczyszczeniu 
środowiska – podkreśla specjalista.

 
Źródło informacji:  

PAP Monika Wysocka 

W ubiegłym roku leśnicy wraz 
z mieszkańcami posadzili ponad 
35 tys. drzew i krzewów. W war-
szawskich lasach można zoba-
czyć też wyremontowane ścieżki, 
trasy biegowe oraz nowe miejsca 
do rekreacji. Już wkrótce leśne 
tereny powiększą się o dodatko-
we hektary. 

Lasy Miejskie Warszawa podliczyły 
efekty ubiegłorocznych prac. Leśnicy 
we współpracy z mieszkańcami za-
sadzili 32 030 drzew i 3 390 krze-
wów. Nowe rośliny odświeżyły oblicze 
lasów na Bielanach, Bemowie, Białołę-
ce oraz w Wawrze.

– Zależy nam, by zieleń towarzy-
szyła warszawiakom na każdym kroku. 
Przekażemy dodatkowe hektary ziemi 
pod opiekę Lasów Miejskich Warsza-
wa, w których pojawią się tysiące 
nowych drzew. Więcej roślin w stoli-
cy sprawi, że mieszkańcy będą oddy-
chać czystszym powietrzem. Będziemy 
otwierali też kolejne skwery, w któ-
rych dzieci i dorośli mogą odpocząć 
czy też aktywnie spędzić wolny czas 
w otoczeniu natury. Kolejne nowości 
w stołecznych lasach zobaczymy już 
wiosną – zapowiada Justyna Glusman, 
dyrektorka koordynatorka ds. zrów-
noważonego rozwoju i zieleni m.st. 
Warszawy.

W Lesie Bemowskim, na polanie 
rekreacyjnej przy ul. Kutrzeby pojawiły 
się drewniane stoły i ławy oraz nowe 
urządzenia do ćwiczeń. Mieszkańcy 
mogą również przejść się tam ułożo-
nym pomostem, który jest doskonałym 
punktem widokowym. Podobne zestawy 

są ustawione w Lesie Bielańskim w po-
bliżu ul. Marymonckiej, w lesie przy ul. 
Wóycickiego, przy ul. Klasyków, Ebro 
i Korkowej. Wraz z większą liczbą re-
kreacyjnych miejsc poprawia się dostęp-
ność leśnych ścieżek. Obok rezerwatu 
im. Króla Jana Sobieskiego pojawiła 
się wyremontowana nawierzchnia, która 
przypadła do gustu miłośnikom biega-
nia. W trosce o bezpieczeństwo leśnicy 
odnowili też drogę pożarową w Lesie 
Bemowskim. Z kolei w Lesie Kabac-
kim zostały wyremontowane dwie leśni-
czówki, które od następnego roku staną 
się również placówkami z warsztatami 
edukacyjnymi.

Pielęgnacja i kontrola
Latem i jesienią miejscy leśnicy 

usuwali suche konary leżące przy 
ścieżkach a także martwe i uszkodzone 
drzewa. W kilku miejscach ścięte drew-
no pozostawiono na miejscu, by mogło 
naturalnie zasilić ziemię w cenne mine-
rały. Prace dotyczyły 3517 drzew.

– Na bieżąco oceniamy stan roślin. 
Wycinki są ostatecznością, gdy zagrożo-
ne jest życie bądź mienie warszawiaków. 
W tym roku reagowaliśmy na znisz-
czenia spowodowane silnym wiatrem 

a także szkodnikami, takimi jak korniki. 
W miejscu, gdzie byliśmy zmuszeni usu-
nąć drzewa pojawią się nowe sadzonki 
– mówi Andżelika Gackowska, wicedy-
rektor Lasów Miejskich Warszawa.

Od listopada trwają specjalistycz-
ne badania 380 drzew rosnących przy 
duktach, ulicach i w pobliżu budynków. 
Dendrolodzy analizują wygląd roślin 
i oceniają ich stan zdrowia za pomocą 
tomografu, rezystografu i prób obciąże-
niowych. Specjaliści ustalają, czy stare 
drzewa są stabilne, jednocześnie dobie-
rając odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. 

– W ramach działań o dobrą kon-
dycję lasów wykonujemy też cięcia pie-
lęgnacyjne – to standardowe działania, 
by zapobiec zamieraniu roślin. W 2018 
roku wykonaliśmy trzebieże na 152,47 
ha, a dochód ze sprzedaży pozyskanego 
drewna zasilił budżet miasta – mówi 
Andżelika Gackowska, wicedyrektor 
Lasów Miejskich Warszawa. 

Zielona edukacja
Najmłodsi warszawiacy odkrywają 

świat warszawskiej przyrody podczas 
edukacyjnych warsztatów w Centrum 
Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy  
ul. Rydzowej 1a. Zajęcia cieszą się 
coraz większą popularnością – w ubie-
głym roku udział w nich wzięło ponad 
22 tysiące uczniów i przedszkolaków. 
Poznawali tajemnice lasu podczas lek-
cji stacjonarnych i zajęć w terenie.

Pomoc dzikim mieszkańcom
W Warszawie spotkać można nie 

tylko sarny i dziki, ale także łosie, 
bobry, kuny, lisy czy borsuki. Dlatego 
poza dbałością o drzewostan, leśnicy 

troszczą się również o miejskie ssaki 
i ptaki. Szczególną opiekę sprawuje 
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Ma-
rysieńka”. Weterynarze i opiekunowie 
zajmują się tam dzikimi zwierzętami, 
które z powodu wypadków i innych 
zdarzeń losowych wymagają opieki, 
leczenia i rehabilitacji. W 2018 roku 
miasto udzieliło pomocy 705 pod-
opiecznym, w tym 1 łosiowi, 32 sarnom, 
18 lisom, 37 zającom, 34 kunom, 127 
wiewiórkom, 218 jeżom i 231 nietope-
rzom. Od początku swojego istnienia 
ośrodek odwiedziło 5862 pacjentów. 
Pracownicy Lasów Miejskich uczestni-
czyli w blisko 2,5 tys. interwencji zwią-
zanych z pojawieniem się leśnych zwie-
rząt na ulicach lub w pobliżu osiedli. 

Lasy w stolicy zajmują blisko 8 tys. ha, 
co stanowi około 15% powierzchni mia-
sta. Rozmieszczone są głównie na obrze-
żach stolicy w 27 kompleksach. Warszawa 
jest jedną z niewielu stolic europejskich, 
w której lasy znajdują się w granicach 
miasta i zajmują znaczne obszary. Tereny 
te mają szczególne znaczenie dla ochro-
ny środowiska, zarówno fauny, flory, jak 
również czystego powietrza. Są też jednym 
z ulubionych miejsc warszawiaków do wy-
poczynku i rekreacji. 

Lasy Miejskie 
podsumowały rok

Drony wykryją trucicieli
Stolica zaostrza walkę ze smogiem i trucicielami. Funkcjonariusze straży miejskiej zostali wyposażeni 
w drony wykrywające miejsca spalania szkodliwych substancji. Nowe urządzenia przyspieszą kontrole 
i umożliwią interwencję w trudno dostępnych miejscach. Przewidziane są też dodatkowe patrole.

Smog zwiększa ryzyko raka płuca 
W badaniu przedstawionym na Światowej Konferencji Raka Płuca w Toronto przeanalizowano wpływ 
zanieczyszczenia powietrza na występowanie raka płuca u niepalących osób. 

Ochota na Kota

Potrzebni wolontariusze
Schronisko Na Paluchu  poszukuje 

wolontariuszy do opieki nad kota-
mi – informuje Ochota na Kota. „Praca 
wolontariusza to duża odpowiedzial-
ność. Wymaga regularności i konse-
kwencji w działaniu. Zanim wyślesz 

zgłoszenie, uważnie przeczytaj, jakie 
czekają Cię zadania, i zastanów się, 
czy jesteś gotowy do podjęcia tego 
wyzwania. Stawiamy na długofalową 
współpracę” – ostrzegają pracownicy 
punktu.
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Dominuje w tym czasie chęć zaba-
wy, oderwania się od rzeczywistości, 
złamania konwencji, i odwrócenia ról. 
Ludzie przebierają się i zakładają ma-
ski, wcielając się w kogoś zupełnie in-
nego. Organizowane są wspaniałe bale 
a lud bawi się na ulicach. Popularnym 
zwyczajem są paradne przejazdy uli-
cami miasta przystrojonych wozów, 
pełnych kukieł i przebranych postaci. 

Widowiska takie organizowane 
są w wielu niemieckich, francuskich 
i włoskich miastach. Sławne są karna-
wałowe parady w Viareggio i Wero-
nie, ale najsłynniejsze – to Karnawał 
Kwiatowy w Nicei, barwne Święto 
Cytryn w Mentonie oraz bajkowy 
Karnawał w Wenecji. 

Włosi zawsze umieli się bawić 
i to nie tylko w czasie karnawału. 
Karnawał to jednak, nawet we Wło-
szech okres wyjątkowy szczególnie dla 
mieszkańców Wenecji. 

To jedyne w swoim rodzaju miasto 
z dziesiątkami kanałów i setkami ma-
lowniczych mostków, którego place 
otaczają fantazyjne domy, koronkowe 
pałace i kościoły. Wenecja wygląda 
jak wspaniała teatralna dekoracja i  
jakby zaprasza do przebierania się 
w karnawałowe maski i  kostiumy. 
Kiedy jej ulice i place, z najpiękniej-
szym Placem świętego Marka wypeł-

niają się tysiącami postaci w stylo-
wych, często bogatych strojach, ma 
się wrażenie, że czas cofnął się tu 
o kilka stuleci. 

Wenecki karnawał ma długą tra-
dycję. Już w 1094 roku doża Faledro 
zezwolił ludowi na świętowanie przed 
Wielkim Postem.

Karnawał rozpoczynał się tu 26 
grudnia zabawami na placach mia-
sta, w tym na największym Placu 
Świętego Marka, otoczonym przez 
najwspanialsze weneckie budowle: 

Pałac Dożów i Bazylikę Świętego 
Marka, gmachy biblioteki i muzeów, 
ze wznosząca się nad tym wszyst-
kim strzelistą Kampanillą. Kulmina-
cją karnawałowych zabaw był Tłusty 
Czwartek. Obchodzono go wyjątkowo 
uroczyście na pamiątkę zwycięstwa 
na Ulrykiem, patriarchą Akwilei, któ-
ry zmuszony został do składania co-
rocznej upokarzającej daniny z byka 
i dwunastu wieprzy, które to zwierzęta 
symbolizować miały patriarchę i jego 
kanoników. 

Najbardziej typowym karna-
wałowym strojem było bauto, na 
które składał się czarny, jedwabny 
kaptur i koronkowa peleryna, którą 
uzupełniały wielka kapa (tabarro), 
trójgraniasty kapelusz i biała ma-
ska zasłaniająca niemal całkowicie 
twarz. W takim stroju można się 

było poruszać po mieście nie będąc 
rozpoznanym. 

Karnawałowe przebrania i maski 
niwelowały różnice społeczne w prze-
ciwieństwie do surowo przestrzega-
nego rytuału oficjalnych świąt pań-
stwowych. Niewielkie place (campi) 
i  dziedzińce stawały się teatralnymi 
scenami, na których można było tań-
czyć, śpiewać, bawić się i ucztować. 

„Całe miasto przywdziało maskę. 
Grzech i cnota zmieniły stroje, na-
zwę i obyczaje. Plac Świętego Mar-
ka pełen jest kuglarzy. Cudzoziemcy 
i kurtyzany z każdego zakątka Europy 
ściągają do Wenecji. Panuje ogólne 
poruszenie i zamęt. Rzec by można, 
że świat nagle zwariował.” – pisał 
w swoich wspomnieniach XVIII-
-wieczny podróżnik Misson. 

Maski wróciły do Wenecji w 1980 
roku. W rozpoczynającą karnawał 
niedzielę, punktualnie o godzinie 12 
w południe po linie zawieszonej po-
między Kampanillą a  Pałacem Do-
żów spływa biała gołębica, z której 
sypie się deszcz konfetti. Plac Święte-
go Marka i okoliczne ulice wypełnia 
tłum ludzi przebranych we wspaniałe 
często kostiumy, których twarze za-
krywają maski. Każdy może włączyć 
się w korowód przebierańców i odtań-
czyć radosny pląs na posadzce tego 
„najpiękniejszego salonu świata”, jak 
wenecki Plac Świętego Marka nazwał 
Napoleon. Przez cały okres trwania 

karnawału odbywają się bale, przed-
stawienia i zabawy ludowe. Ostat-
niego dnia, jak nakazuje tradycja na 
Placu Świętego Marka tłum pali kukłę 
karnawału.

Łacińskie carnem levare oznacza 
pożegnanie z  obfitymi, mięsnymi po-
trawami – ostatki, po których przy-
chodzi czas na post, skupienie, modli-
twę i refleksje.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła 

Wędrówki z Naszą Gazetą

Szlakiem karnawałowych zabaw
Karnawał zaczyna się zwykle po święcie Trzech Króli. Jego długość jest różna, w  zależności od kraju 
i regionu. Na południu Europy tradycyjnie za początek karnawału uważa się dzień św. Antoniego Opata 
(opiekuna zwierząt), a szczyt szaleńczej zabawy przypada w Tłusty Czwartek i ostatnie dni karnawału. 

Wiktorek urodził się z wrodzoną 
cytomegalią, w wyniku której choruje 
na Mpd czterokończynowe i padaczkę 
lekooporną.

Jako mama walczę o to, aby Wik-
tor odzyskał choć część utraconego 
zdrowia. Dziś Wiktorek jest już prawie 
8-letnim chłopcem, dla którego reha-
bilitacja i walka o sprawność jest chle-
bem powszednim. Niedawno Wiktor 
został zakwalifikowany do terapii ko-
mórkami macierzystymi. Przed nami 
jeszcze trzy podania, a koszt jednego to 
10 tys. zł. Niestety nie posiadam takich 
pieniędzy. 

Wiktor dużo rozumie i możemy się 
porozumiewać za pomocą komunika-
tora, choroba zamknęła go w słabym, 
schorowanym ciele, a ja - matka zro-
bię wszystko, żeby go stamtąd choć 
w części uwolnić. Wiktor jest już po 
przyjęciu dwóch serii komórek, szcze-
gólnie ta druga pokazała, że idziemy 
w dobrym kierunku.

Z całego serca zwracam się z proś-
bą o wsparcie nas w walce o lepsze 
jutro.

Można nas wesprzeć wchodząc na 
stronę fundacji „Sie pomaga” i wy-
szukując Wiktora Plichtowskiego 
lub wpłacając darowiznę na konto 

Fundacji Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym Słoneczko nr konta  
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
z dopiskiem: darowizna na rzecz 
Wiktora Plichtowskiego symbol: 
193/P, a także przekazując 1% po-
datku wpisując w zeznaniu podat-
kowym: Cel Szczegółowy: Wiktor 
Plichtowski lub symbol 193/P.

Codzienne menu słonia, litry majo-
nezu, które wypijają polarne niedźwie-
dzie czy też historie losów dyrektorów 
warszawskiego ogrodu zoologicznego, 
to tylko część ciekawostek zawartych 
w nowym przewodniku. Czytelnicy 
znajdą w nim również opisy zwierząt 
zagrożonych wyginięciem i praktyczne 
informacje, takie jak godziny otwarcia 
czy dane kontaktowe. Treść specjal-
nego wydania pokrywa się z wersją 
tradycyjną. Obie pozycje sprzedawane 
są w cenie 25 zł.

Przewodnik może być uzupełnie-
niem ścieżki edukacyjnej wytyczonej 
w zoo, która jest dedykowana osobom 
z niepełnosprawnością wzroku. Trasa 
składa się z 11 rzeźb przedstawiają-
cych zwierzęta z danego wybiegu wraz 
z ich opisami w alfabecie Braille’a. 

W kwietniu rozpocznie się cykl 
zajęć dla osób niewidomych i niedowi-
dzących. Uczestnicy spotkań najpierw 
przejdą się specjalną ścieżką z rzeź-
bami mieszkańców zoo, a następnie 
w sali edukacyjnej będą mogli dotknąć 
węża, jaszczurkę i niektóre patyczaki 
oraz posłuchać gadającej papugi. Zapi-
sy prowadzone są w dziale dydaktycz-
nym ogrodu zoologicznego.

Osoby z każdym stopniem niepeł-
nosprawności wraz z opiekunem mają 
prawo do nieodpłatnego wstępu do 
warszawskiego zoo. Na powierzchni 
40 ha ogrodu mieszka obecnie ponad 
12 000 zwierząt, należących do 543 
gatunków, z których 47 jest objętych 
programami ratowania zwierząt zagro-
żonych wyginięciem.

Samotna matka walczy o zdrowie syna 

Pomóżmy Wiktorkowi
Przewodnik zoo  
w alfabecie Braille’a
W ogrodzie zoologicznym jest już dostępny przewodnik o zwierzętach 
wydrukowany w alfabecie Braille’a. Osoby niewidome i niedowi-
dzące znajdą w nim m.in. historię zoo i ciekawostki na temat jego 
mieszkańców. Książkę można kupić w Punkcie Obsługi Klienta przy 
ul. Ratuszowej 1/3.
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Jeśli pociąg spóźni się więcej niż 
godzinę, pasażer może uzyskać od-
szkodowanie w wysokości 1/4 lub 
połowy ceny biletu – przypomina 
PKP Intercity. Zasady te dotyczą po-
ciągów dalekobieżnych, a wynikają 
z unijnego rozporządzenia.

Jak przypomina spółka, w przypad-
ku opóźnienia pociągu od 60 do 119 
minut pasażer ma prawo do odszko-
dowania w wysokości 25 proc. ceny 
biletu. W przypadku opóźnienia wy-
noszącego 120 minut lub więcej jest to 
50 proc. ceny biletu. Są to minimalne 
kwoty rekompensaty, które reguluje art. 
17 Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007, 
dotyczący praw i obowiązków pasaże-
rów w ruchu kolejowym.

Jakich przewoźników dotyczy 
rozporządzenie?

Przepisy unijnego rozporządzenia 
obowiązują w Polsce tylko w niektó-
rych przypadkach. Dotyczą pociągów 
dalekobieżnych kategorii: Express In-
terCity Premium (EIP), Express In-
terCity (EIC), InterCity (IC), Twoje 
Linie Kolejowe (TLK), interREGIO 

(IR) oraz wszystkich międzynarodo-
wych pociągów w przejazdach pomię-
dzy krajami UE.

Natomiast – na podstawie prze-
pisów unijnych dających taką możli-
wość – Polska bezterminowo wyłą-
czyła stosowanie tych rekompensat 
dla pociągów miejskich, podmiejskich 
i regionalnych. Przepisy nie dotyczą 
zatem wszystkich przewoźników sa-
morządowych, m. in. takich jak: Koleje 
Mazowieckie, Szybka Kolej Miejska 
w Warszawie, Warszawska Kolej Do-
jazdowa, pociągi REGIO Przewozów 
Regionalnych.

Kto i jak może złożyć reklamację?
Jak poinformowała rzecznik praso-

wy PKP Intercity Agnieszka Serbeńska, 
każdy pasażer ma prawo i możliwość 
złożenia reklamacji. Wniosek można 
złożyć w jednej z wyznaczonych do 
tego kas biletowych, znajdujących się 
na największych stacjach w kraju, na 
poczcie lub za pomocą formularza 
na stronie przewoźnika – intercity.pl. 
Składając reklamację, należy podać 
dane osobowe, dołączyć bilet oraz opi-
sać zdarzenie.

Każda reklamacja rozpatrywana 
jest indywidualnie, w terminie do 30 
dni. Odszkodowanie przyznawane jest 
w postaci bonu. Na pisemny wniosek 
pasażera może być wypłacone w for-
mie pieniężnej. Informacje odnośnie 
odszkodowań zawiera m.in. „Regula-
min przewozu osób, rzeczy i zwierząt 
przez Spółkę PKP Intercity”.

Czego może dotyczyć reklama-
cja?

Reklamacja może dotyczyć każdej 
sytuacji, którą pasażer uzna za niewypeł-
nienie umowy przewozu czy obowiąz-
ków przewoźnika. W takim wypadku sy-
tuację trzeba szczegółowo opisać. Należy 
też udokumentować poniesione straty, 
gdy takie zaistnieją np. z powodu opóź-
nienia pociągu. Pasażerowie wszystkich 
rodzajów pociągów mogą dochodzić 
odszkodowań z tytułu naprawy szkody 
powstałej w wyniku opóźnienia.

Informacje na temat reklamacji 
można znaleźć na stronach interneto-
wych przewoźników i Urzędu Trans-
portu Kolejowego.

źródło: PAP 

Od 1 stycznia dotychczasowi 
użytkownicy wieczyści gruntów 
miejskich stali się ich właścicielami. 
Warszawiacy otrzymają 98-procen-
tową bonifikatę od opłaty jedno-
razowej i zaświadczenia potwier-
dzające przekształcenie z urzędów 
dzielnic. 

– Mieszkańcy powinni teraz spo-
kojnie czekać na zaświadczenia. Otrzy-
mają je bezpłatnie z urzędów dziel-
nic. Do czasu otrzymania tego doku-
mentu nie muszą wykonywać żadnych 
dodatkowych działań – mówi Robert 
Soszyński, zastępca Prezydenta m.st. 
Warszawy. 

Przekształcenie z mocy prawa na-
stąpiło 1 stycznia 2019 r. 

Mieszkańcy, w ciągu 12 miesięcy, 
bezpłatnie i bez konieczności składa-
nia jakichkolwiek wniosków, otrzyma-
ją zaświadczenia od urzędów dziel-
nic. W dokumencie będzie informacja 
o wysokości opłaty przekształceniowej. 

Po otrzymaniu zaświadczenia miesz-
kańcy, którzy będą chcieli skorzystać z bo-
nifikat i wnieść opłatę jednorazową muszą 
zgłosić taki zamiar do urzędu dzielnicy, 
który w ciągu 14 dni poinformuje ich 
o wysokości opłaty jednorazowej. 

Po wniesieniu opłaty jednorazowej, 
mieszkańcy w ciągu 30 dni otrzymają 
z urzędu dzielnicy zaświadczenie, po-
twierdzające spłatę należności. 

Natomiast na warszawskich grun-
tach należących do skarbu państwa, 

zgodnie z obowiązującą ustawą z lipca 
2018 r., mieszkańcy otrzymają zaled-
wie 60-procentową bonifikatę.

Uwaga: Zaświadczenia – bez pod-
jęcia dodatkowych czynności – nie 
będą mogły zostać wydane w przypad-
ku tzw. nieruchomości mieszanych, 
zabudowanych budynkiem mieszkal-
nym i np. pawilonem handlowym (ko-
nieczność podziału), gdy właścicie-
lem lokalu użytkowego np. w parterze 
budynku mieszkalnego jest cudzozie-
miec (uzyskanie zgody od MSWiA na 
nabycie nieruchomości) i w przypad-
ku toczącego się postępowania o prze-
kształcenie w trybie ustawy z 2005 r. 
(zaświadczenie zostanie wydane po 
31 marca). 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązu-
je nowy, 5-pojemnikowy system segre-
gacji odpadów komunalnych (metale i 
tworzywa sztuczne, papier, bio, szkło, 
zmieszane). Zmiany, które czekają 
mieszkańców Warszawy, to nie tylko 
zwiększenie ilości zbieranych frakcji, 
celem jeszcze dokładniejszej segrega-
cji, ale także pojawienie się zupełnie 
nowej frakcji bioodpadów, rozumia-
nych jako resztki kuchenne, ale bez 
pochodzenia zwierzęcego,tłuszczu czy 
kości. 

Nowe zasady segregacji odpadów w 
Warszawie będą wdrażane stopniowo. 
Znaczna część pojemników, które są 
obecnie używane, zostanie oznaczona 
na nowo – prosimy o zwracanie uwagi 
na naklejki z opisem frakcji znajdującej 
się na pojemnikach. Dopóki w alta-
nach śmietnikowych są trzy pojemniki, 
mieszkańcy mogą segregować według 
dotychczasowego systemu. Przejście 
na nowy system może potrwać parę 
tygodni.

W nowym systemie segregacji od-
pady, które do tej pory trafiały do czer-
wonego pojemnika lub worka na „se-
gregowane suche” zostają podzielone 
na dwie frakcje: 
• papier – pojemnik z niebieską na-

klejką lub worek, 
• metale i tworzywa sztuczne – po-

jemnik z żółtą naklejką lub worek. 
Natomiast odpady, które trafiały do 

czarnego pojemnika na odpady „zmie-
szane”, będą podzielone na:

• odpady, które mogą trafić do frakcji 
bio – pojemnik z brązową naklejką 
lub worek,

• odpady zmieszane – których nie 
możemy wrzucić do żadnego inne-
go pojemnika, a nie są odpadami 
niebezpiecznymi (pojemnik z czar-
ną naklejką lub czarny worek).  
System odbioru odpadów do pięciu 

pojemników – podział szczegółowy:
• papier – naklejka niebieska (czyste 

opakowania z papieru i tektury, ga-
zety, czasopisma i ulotki, kartony, 
zeszyty, papier biurowy),

• metale i tworzywa sztuczne – na-
klejka żółta (puste opakowania, 
zgniecione butelki plastikowe, za-
krętki od butelek i słoików, plasti-
kowe opakowania, torebki, worki 
foliowe, kartony po sokach i mleku 
(tzw. tetrapaki), zgniecione puszki 
po napojach i żywności),

• szkło – naklejka zielona (puste opa-
kowania szklane, butelki szklane, 
słoiki, szklane opakowania po ko-
smetykach, puste szklane opakowa-
nia po lekach),

• bio – naklejka brązowa (odpadki wa-
rzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy 
po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty 
oraz rośliny doniczkowe, resztki je-
dzenia bez mięsa, kości oraz tłusz-
czów zwierzęcych),

• zmieszane – naklejka czarna (resztki 
mięsne oraz kości, mokry lub zabru-
dzony papier, zużyte materiały higie-
niczne, w tym pieluchy jednorazowe, 

żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, 
potłuczone szkło i lustra, tekstylia); 
do pojemnika na odpady zmieszane 
wrzucamy tylko to, czego nie udało 
sią rozdzielić do wymienionych po-
jemników na odpady segregowane 
lub czego nie można oddać do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych, tzw. PSZOK.
Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku, na te-
renie nieruchomości należy selektywnie 
zbierać odpady zielone (szara naklejka 
na pojemniku bądź szary worek) oraz od-
pady wielkogabarytowe (pomarańczowa 
naklejka na pojemniku bądź wyznaczone 
miejsce w altanie śmietnikowej).

Na stronie www.czysta.um.warsza-
wa.pl mieszkańcy mogą znaleźć wiele 
cennych informacji m.in. kontakty i stro-
ny operatorów, którzy odbierają odpady, 
regulamin zbiórki odpadów segregowa-
nych, gdzie i kiedy odbierane są np. 
choinki czy odpady niebezpieczne czyli 
takie, których nie należy wyrzucać do ko-
sza. Poprzez całodobowe Miejskie Cen-
trum Kontaktu Warszawa 19115 (numer 
19115, bezpłatna aplikacja Warszawa 
19115, portal www.warszawa19115.pl 
lub e-mail kontakt@um.warszawa.pl), 
można zgłosić nieprawidłowości doty-
czące odbioru odpadów komunalnych, 
przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska 
czy palenie odpadami w piecach. Dzięki 
temu odpowiednie służby mogą reago-
wać szybko i skutecznie. W Warszawie 
zorganizowaliśmy całodobowe Interwen-
cyjne Pogotowie Porządkowe, które usu-
wa nagłe zanieczyszczenia.

Wystawa zorganizowana przez 
Muzeum Łazienki Królewskie w War-
szawie, poświęcona polskim orderom 
i odznaczeniom – w tym bezcennemu 
diamentowemu i rubinowemu garni-
turowi Orderu Orła Białego – kończy 
się już w niedzielę, 3 lutego 2019 r. 

Ekspozycja „Blask orderów 
w 100-lecie niepodległości” to niepo-
wtarzalna okazja, aby poznać historię 
tzw. znaków zaszczytnych od XVIII 
wieku do współczesności. 

Ponad tysiąc eksponatów 
na niepowtarzalnej 

wystawie 
Ordery i odznaczenia, mundury, doku-

menty, portrety wybitnych Polaków, uho-
norowanych za zasługi dla kraju – w su-
mie ponad tysiąc eksponatów z polskich 
i zagranicznych muzeów, nigdy wcześniej 
nie prezentowanych na wspólnej przekro-
jowej wystawie – można do 3 lutego obej-
rzeć w Łazienkach Królewskich. 

Najcenniejszymi prezentowanymi na 
wystawie eksponatami są: 
• wypożyczone ze Staatliche Kunst-

sammlungen w Dreźnie Ordery Orła 
Białego z garnituru diamentowego 
i rubinowego Augusta II oraz szpada 
pochodząca z tegoż garnituru rubino-
wego; 

• Order Orła Białego Józefa Wybickie-
go, twórcy Mazurka Dąbrowskiego, 
z kolekcji Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie; 

• krzyż Orderu Virtuti Militari z nu-
merem „1”, którym marszałek Józef 
Piłsudski odznaczył Lwów, pocho-
dzący z Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu; 

• ordery po marszałku Ferdynandzie 
Fochu z Muzeum Armii w Paryżu; 

• Order Orła Białego papieża Jana 
Pawła II ze zbiorów Ośrodka Doku-
mentacji i Studium Pontyfikatu Jana 
Pawła II w Rzymie. 

Niezwykła opowieść 
o polskiej historii 

Narracja wystawy rozpoczyna się od 
czasów króla polskiego, elektora saskie-
go Augusta II i ustanowionego przez nie-
go odznaczenia – Orderu Orła Białego, 
obrazuje czasy panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego oraz historię 
Orderów Świętego Stanisława i Virtuti 
Militari. 

Historia najwyższych nagród ho-
norowych, ich zmieniające się odzna-
ki i okoliczności nadawania, ukazują 
skomplikowane dzieje Polski: od cza-
sów przed zaborami, trzech rozbiorów, 
walki o niepodległość, II RP, działal-
ności władz polskich na obczyźnie, 
aż po odzyskanie wolności w XX w. 
i symboliczne przekazanie przez ostat-
niego prezydenta RP na uchodźstwie 
demokratycznie wybranemu prezyden-
towi RP insygniów Wielkiego Mistrza 
Orderu Orła Białego i Orderu Odrodze-
nia Polski. 

Wystawa przybliża także historię po-
szczególnych znaków zaszczytnych, ich 
symbolikę i znaczenie. Istotną rolę odgry-
wają także elementy strojów orderowych, 
dyplomy, legitymacje, oryginalne pudła 
i etui oraz zachowane zdjęcia i filmy. 

Historii ciąg dalszy – 
odznaczenia w III RP 

W środę 23 stycznia 2019 r., w ra-
mach wykładu towarzyszącego wysta-
wie, prof. Juliusz S. Tym z Akademii 
Sztuki Wojennej opowiedział o odzna-
czeniach za misje wojskowe w III RP. 

Uczestnicy mieli niepowtarzalną 
okazję poznać historię współczesnego 
porządku orderów i odznaczeń, przy-
wróconego ustawą z 1992 roku, odwo-
łującego się do tradycji funkcjonującej 
w II Rzeczypospolitej i ustanawiającej 
nowe ordery i odznaczenia: Order Krzy-
ża Wojskowego oraz grupy odznaczeń 
wojskowych. 

Naukowiec z ASW opowiedział po-
nadto o polityce odznaczeniowej w III 
Rzeczypospolitej, kształtowanej przez 
kolejnych prezydentów, oraz o działal-
ności kapituł orderowych. 

Wystawę „Blask orderów 
w 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści” oglądać można od wtorku do 
niedzieli (godz. 10:00-18:00) w Pała-
cu na Wyspie, Pałacu Myślewickim 
oraz w Podchorążówce. Wstęp: bilet 
normalny – 10 zł, ulgowy – 5 zł. Opro-
wadzanie po wystawie w cenie biletu 
na ekspozycję: 2 lutego, godz. 11:00 
(zbiórka przed Pałacem na Wyspie). 

Źródło informacji: Łazienki Królewskie 
w Warszawie 

W 2019 r. mija 400 lat od ukończe-
nia przebudowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie, podjętej na zlecenie króla 
Zygmunta III. Obecny kształt rezydencji 
królewskiej przypominający pięciobok, 
a także charakter fasady od strony placu 
Zamkowego i Wieżę Zegarową zawdzię-
czamy przemianie architektonicznej z 
tego okresu. 

O szczegółach tego spektakularne-
go przedsięwzięcia wiemy m.in. dzięki 
niezwykłemu dokumentowi, który 4 lu-
tego 1619 r. zamieszczono na szczycie 
zamkowej wieży. Zapis tam zawarty 
dowodzi ukończenia zasadniczych prac 
przy przebudowie Zamku Królewskiego, 
podjętych pod koniec XVI w. Umiesz-
czenie dokumentu w gałce spiżowej 
wieży jest zatem symboliczną cezurą 
czasową, oznaczającą oddanie gmachu 
do użytku w formie architektonicznej 

znanej obecnie. Od tego momentu pię-
ciobok wazowski pełnił także funkcję 
głównej rezydencji królewskiej i siedzi-
by władz centralnych. 

W związku z wyjątkową rocznicą 
2019 rok zyskał miano Roku Wazow-
skiego. Wśród propozycji wspólne-
go świętowania znajdują się koncerty, 
przedstawienia, sesje naukowe, wykła-
dy, warsztaty, a przede wszystkim – 
prezentacja czterech okolicznościowych 
wystaw: „Król się żeni! Rolka sztok-
holmska: – skarb Zamku Królewskiego 
w Warszawie”; „Rządzić i olśniewać. 
Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i 
XVII w.”; „Poczet królów Polski. Wize-
runki władców na medalach i monetach” 
oraz „Świat polskich Wazów. Przestrzeń 
– ludzie – sztuka”. 

Źródło informacji: Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu Blask orderów w 100-lecie odzyskania 
niepodległości

Ostatnie dni wystawy 

Warszawiacy otrzymają zaświadczenia

Nowe zasady segregacji odpadów

Plany Zamku Królewskiego na 2019 r.
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•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 
odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

MONTAŻ i SERWIS INSTALACJI: elektrycznych, sanitarnych, kanaliza-
cyjnych, p.poż, alarmowych, prace ogólnobudowlane. Kontakt: 516-710-485

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

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

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54

w lutym: 
•  4 lutego (poniedziałek) godz. 16.00 

(sala klubowa) – Warsztaty poetyc-
kie w Klubie Literackim „Metafo-
ra”. Prowadzenie Anna Rykowska 
i Zbigniew Kurzyński. Wstęp wol-
ny

•  9 lutego (sobota) godz. 17.00 (gale-
ria „AD-Hoc”) – Wernisaż wystawy 
malarstwa Grażyny Kostawskiej pt. 
„Pejzaże”. Ekspozycja czynna do 3 
marca. Wstęp wolny

•  10 lutego (niedziela) godz. 12.30 
(sala widowiskowa) – Bajka dla 
dzieci (3-8 lat) pt. „Przygody Ku-
leczki czyli o wielkiej sile marzeń” 
w wykonaniu aktorów Teatru „Pta-
sie Melodie”. Cena biletu 10 zł

•  15 lutego (piątek) godz. 18.00 
(sala widowiskowa) – Koncert Ju-
bileuszowy zespołu operetkowego 
„Belcanto” z okazji 15.lecia działal-
ności. Reżyseria i prowadzenie Olga 
Romaszko-Niewiadomska. W pro-
gramie arie operetkowe i przeboje 
musicalowe. Wstęp wolny

•  21 lutego (czwartek) godz. 18.00 
(sala kameralna) – Premierowy wy-
stęp grupy kabaretowej „Pół serio”. 
Reżyseria Wanda Stańczak. Wstęp 
wolny

•  22 lutego (piątek) godz. 19.00 (sala 
widowiskowa) – Premiera spektaklu 
komediowego „Kariera po polsku” 
z udziałem: A. Biedrzyńskiej, P. Bur-
czyka, A. Dziurmana, A. Zaborskie-
go. Ceny biletów 50 zł i 60 zł

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

Tel. 22 867 63 95
www.kolorowa.arsus.pl

w lutym:
•  9 lutego (sobota) godz. 16.00 – 

Mistrz i uczniowie – wernisaż wy-
stawy prac uczestników pracowni 
plastycznej z Wolskiego Centrum 
Kultury. Wstęp wolny

•  13 lutego (środa) godz. 18.00 – 
Koncert Walentynkowy w wykona-
niu zespołu operetkowego „Belcan-
to”, piętnastolecie zespołu. Wstęp 
wolny

•  17 lutego (niedziela) godz. 16.30 
– Koncert z cyklu Niedzielne Spo-
tkania z Muzyka Kameralną – „Na 
romantyczna nutę” w wykonaniu 
Trio Deciso. Wstęp wolny

•  22 lutego (piątek) godz. 18.00 – 
Premiera przedstawienia teatralne-
go teatrzyku „Kurtynka” z DK Ko-
lorowa. Wstęp wolny

•  24 lutego (niedziela) godz. 12.30 
– Poranek muzyczny dla dzieci 
„W krainie kwitnącej wiśni” w wy-
konaniu japońskich muzyków. 
Wstęp wolny

•  26 lutego (wtorek) godz. 19.00 – 
Koncert gitarowy uczestników sekcji 
gitary DK Kolorowa. Wstęp wolny

Ogłoszenia drobne

WODNIK (21 I – 19 II)
Przed Tobą dobre tygodnie. 
Nawet jeżeli coś Cię drę-
czy, nie będziesz miał kie-

dy się nad Tym zastanawiać. Nawał 
obowiązków zawodowych zmusi cię 
do koncentracji na tej sferze życia.  
Jeśli się postarasz, możesz liczyć na 
awans i podwyżkę. Dla równowagi 
także Twoje sprawy prywatne ruszą 
z miejsca.  

RYBY (20 II – 20 III)
To dobry czas dla przedsię-
wzięć zawodowych i finan-
sowych. Powinnaś jednak 

bardziej wierzyć w siebie i nie tylko re-
alizować się w pracy, ale także bardziej 
zadbać o swoje finanse.. W uczuciach 
– zmienne nastroje, ale gwiazdy sprzy-
jają raczej rozwiązywaniu konfliktów. 
Nie martw się o zdrowie – wszystko 
w porządku.

BARAN (21 III – 20 IV)
Najbliższe tygodnie upłyną 
Ci raczej na sprawach za-
wodowych. Będziesz dużo 

pracować i poczujesz przedsmak speł-
nienia. Niestety nie finansowego. Ale 
jeżeli uda Ci się dalej mądrze po-
kierować swoimi sprawami w pracy, 
zostaniesz doceniony także materialnie. 
W sprawach uczuć raczej zastój. 

BYK (21 IV – 20 V)
Będziesz chciał teraz skupić 
się na swoich problemach 
i jak zwykle sam  je rozwią-

zać. Może tym razem pozwolisz jednak 
sobie pomóc? Odcinanie się od bliskich 
i ich wsparcia nikomu nie wychodzi na 
dobre. Zastanów się tylko, czego ocze-
kujesz.  Będzie Ci łatwiej otworzyć się 
przed bliskimi. Zdrowie w normie. 
 
BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)

Nie licz na spokój i wytchnie-
nie. Czekają Cię raczej za-
skakujące sytuacje i dużo 

zamieszania. Aby nie ponieść strat, 
musisz działać systematycznie i niczego 
nie odkładać na później. Stosuj tę za-
sadę zarówno do spraw zawodowych, 
jak i sercowych, towarzyskich, domo-
wych. Wykorzystuj każą wolną chwilę 
na relaks.
   
RAK (22 VI – 22 VII)

Najbliższe dni przysporzą 
Ci nieco kłopotów. Nie bę-
dziesz w stanie skupić się 

na działaniu i rozwiązywaniu swoich 
problemów. W efekcie będziesz zajęty, 
ale osiągnięcia raczej mizerne. Może 
to prowadzić do konfliktów z bliskimi 
i współpracownikami. Nie ma wyjścia 
– trzeba to przeczekać. Finanse bez 
większych zmian. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Na pierwszy plan wysuną 
się sprawy finansowe. Sta-
niesz przed trudnym wybo-

rem: zaryzykować inwestując duże pie-
niądze z nadzieją na duży zysk, czy po-
woli i bezpiecznie powiększać swój stan 
posiadania. Uważaj, by wszystkiego nie 
stracić. Świetny interes może okazać się 
pułapką. W uczuciach – nowe rozdanie. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Czekają Cię dobre tygo-
dnie –  gwiazdy Ci sprzyja-
ją i możesz wiele osiągnąć. 

Wykorzystaj swoją mądrość życiową 
i doświadczenie. Jeżeli skupisz się na 
konkretnym celu, jednej sferze życia, 
gwarantowany sukces i stabilizacja. 
Także w sferze materialnej. Możliwe 
ważne rodzinne wydarzenia. Zatroszcz 
się o swoje zdrowie.   

WAGA (23 IX – 23 X)
Twoja uwaga powinna się 
teraz koncentrować na spra-
wach zawodowych. Zrezy-

gnuj ze wszystkiego, co okazało się 
nierealne i tylko zajmuje Ci czas, nie 
wróżąc sukcesu i korzyści. W pozosta-
łych projektach zwróć się po pomoc do 
przyjaciół. W uczuciach – dobre dni. 
Jest nadzieja, że na dłużej. Zdrowie 
w porządku.   
 
SKORPION (24 X – 22 XI)

W kwestiach zawodowych los 
chwilowo raczej ci nie sprzy-
ja. Jeżeli więc masz w pla-

nach jakieś poważne zmiany lub pod-
jęcie nowych działań, odłóż to na na-
stępny miesiąc. Zwłaszcza jeśli dotyczą 
pieniędzy. Teraz powinieneś dokończyć 
rozpoczęte prace, dopracować pomysły. 
W uczuciach dobre dni pełne harmonii. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Masz teraz szansę na awans 
i rozwój zawodowy, ale też 
pojawi się możliwość dodat-

kowego zarobku, który rozwiąże Twoje 
bieżące problemy finansowe. Śmiało 
więc wcielaj w życie swoje plany i się-
gaj po to, czego pragniesz. W uczu-
ciach również same miłe niespodzianki. 
Zdrowie bez większych zmian.
 
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)

Wiele spraw uda Ci się do-
prowadzić do szczęśliwego 
finału. Niestety nie tę jedną, 

na której naprawdę Ci bardzo zależy. 
Musisz uzbroić się w cierpliwość. Do 
końca miesiąca nic się nie wyjaśni. 
W pracy – nowe obowiązki i zaskaku-
jące Cię odkrycia. Natomiast w uczu-
ciach możesz się spodziewać kłótni lub 
cichych dni. 

Horoskop
od 28 stycznia do 16 lutego 2019 r.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) żeton; 7) terminarz; 8) sylaba; 9) bóg wina; 10) złota na drzewie;  
12) historia powstania; 14) miasto we Francji znane z produkcji markowego koniaku; 
16) kolega Tytusa; 19) otacza demonstrantów; 21) osada polska w Turcji, w pobliżu 
Stambułu, założona w 1842 r.; 22) element w łyżwiarstwie figurowym; 23) przybrzeż-
na wyspa szwedzka na Bałtyku.

Pionowo: 1) błękit; 2) tkanina do przykrywania zwłok; 3) raz, dwa lewa, raz, dwa 
lewa; 4) rzeka w Niemczech, lewy dopływ Dunaju; 5) Boris N., prezydent Rosji;  
6) miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc; 11) nauka o racjonalnym gospodarowaniu; 
13) podium; 15) zdobi koszulkę; 17) podobny do motoroweru pojazd jednośladowy; 
18) ciernik; 20) pakt wojskowy z 1949 r. 
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N
AS

ZA 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-
-Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

WYNAJMĘ  
garaż + pawilon

ok. 80 m2  
pod nieuciążliwą działalność 

gospodarczą  
od 1 marca 2019 r.

Tel. 725 666 866




