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b  Mądrze zaplanuj przyszłość  b  Co nagle to po diable b  Odzyskaj sprawność mocą twojego ciała  b

Gala Misji Społecznej Hali Wola
W pobliżu przyszłej  stacji metra 

Płocka  powstanie  mural  upamięt-
niający  mamuta  lub  słonia  leśnego, 
którego  szczątki  zostały  odnalezio-
ne  podczas  budowy metra. Obecnie 
dzielnica szuka dokładnej lokalizacji 
dla tego wyjątkowego muralu.

Wspólnie z Marią Pawlak i Piotrem 
Hummelem, społecznikami z inicjaty-
wy WAWstep szukamy sposobu upa-
miętnienia mamuta lub słonia leśnego, 
którego szczątki zostały odnalezione 
podczas budowy stacji metra Płocka. 
Według wstępnych szacunków szczątki 
te mogą pochodzić sprzed nawet 120 tys. 
lat. – Uważamy, że wspaniale byłoby 
pokazać mamuta szerszej publiczności, 
podczas codziennych przejażdżek me-
trem. Chcielibyśmy aby szczątki ma-
muta były wyeksponowane na samej 
stacji, przy której zostały znalezione. 
Jeżeli pokazanie oryginalnych szcząt-
ków nie byłoby możliwe, dobrym po-
mysłem mogłoby być stworzenie kopii 
lub innej formy artystycznej, bądź in-
stalacji multimedialnej – mówi Piotr 
Hummel z WAWstep. 

Ta inicjatywa została wsparta 
przez dzielnicę Wola. - Zwróciłem się 
już do Metra Warszawskiego z prośbą 
o analizę możliwości wyeksponowania 
tego wyjątkowego znaleziska archeolo-
gicznego na terenie stacji metra Płoc-
ka – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. W poniedziałek Metro 
Warszawskie przesłało pozytywną od-
powiedź, w której informuje, że podję-
te zostały działania zmierzające do wy-
eksponowania znaleziska w przestrzeni 
przyszłej stacji metra.  

Równolegle dzielnica chce aby 
w okolicy przyszłej stacji metra Płocka 
powstał mural upamiętniający to nie-
zwykłe znalezisko archeologiczne. – 
Obecnie najważniejsze jest aby spraw-
nie dokończyć budowę metra, dlatego 
upamiętnienie mamuta lub słonia le-
śnego nastąpić może już po otwarciu 
podziemnej kolejki. Wcześniej możemy 
jednak ozdobić jeden z wolskich bu-
dynków muralem. W tej chwili szu-
kamy lokalizacji, a wkrótce będziemy 
ogłaszali konkurs – mówi Krzysztof 
Strzałkowski.

Mamut na muralu

Orzeł powrócił nad Wisłę
Bielik, który był rehabilitowany 

w Ptasim Azylu przy warszawskim 
zoo, wyfrunął na nadrzeczne łęgi. Ptak 
odzyskał sprawność po 11 miesiącach 
terapii. To już drugi orzeł w tym roku, 
który odzyskał siły, dzięki pomocy sto-
łecznych weterynarzy i specjalistów. 

Postrzelona samica orła bielika, przy-
wieziona spod Tomaszowa Lubelskie-
go, trafiła postrzelona do Ptasiego Azylu 
w marcu 2018 roku. W jej skrzydłach 
zostały znalezione dwa śruty, które po-
chodziły z broni zazwyczaj używanej 
przez myśliwych i kłusowników. Rany 
spowodowały, że w jednej z łap orła czę-

ściowo zanikły mięśnie. Ptak na początku 
miał też problemy z przyjmowaniem po-
karmu, gdyż najprawdopodobniej zjadł 
truciznę. Po leczeniu i intensywnej reha-
bilitacji, warszawscy specjaliści uznali, 
że zwierzę jest już sprawne i może ćwi-
czyć rozlatywanie w szerokiej wolierze. 
Dzięki zapewnionej opiece, drapieżnik 
znów będzie radził sobie ze zdobywa-
niem pożywienia np. płoci czy małych 
karpi. Bielik został dziś wypuszczony 
w Pieńkowie, przy wale nad Wisłą. 

W sobotę, 2 lutego, do naturalne-
go środowiska powrócił też młodszy 
samiec bielika. Ptak został znaleziony 

pod koniec ubiegłego roku przy stawach 
hodowlanych, niedaleko Siedlec. Ubru-
dził się polując na martwe ryby leżące 
w opróżnionym zbiorniku wody. Skle-
jone skrzydła nie pozwoliły mu odlecieć 
i osłabiony trafił do stołecznej placówki. 
Ponieważ drapieżnik nie miał poważ-
nych urazów, w Ptasim Azylu dostał 
tylko leki na odrobaczenie. Teraz orzeł 
znów cieszy się wolnością. 

Ratujemy dzikie ptaki
Ptasi Azyl działa przy Miejskim 

Ogrodzie Zoologicznym w Warsza-
wie. W placówce specjaliści przyjmu-
ją corocznie blisko 6 tys. skrzydlatych 
pacjentów, wspierając ochronę zagro-
żonych gatunków. Chore bądź zra-
nione dzikie zwierzęta przyjmowane 
są całodobowo. Doświadczeni pracow-
nicy ogrodu zoologicznego edukują tam 
przyszłych lekarzy weterynarii, specjali-
zujących się w chorobach ptaków.

Miejski Ogród Zoologiczny w War-
szawie zaprasza rodziny z dziećmi, 
turystów, uczniów i przedszkolaków. 
Codziennie prowadzone są tu warsztaty 
edukacyjne, gdzie najmłodsi mieszkań-
cy uczą się, jak ważna jest troska o przy-
rodę. Na powierzchni 40 ha zoo ekspo-
nowanych jest ponad 12 000 zwierząt, 
należących do 543 gatunków, z których 
47 jest objętych programami ratowania 
zwierząt zagrożonych wyginięciem.

W ostatnią środę, 20 lutego, w sali koncertowej Bemowskiego Centrum Kultury odbyła się kolejna – osiemnasta już – Gala Misji Społecznej Hali 
Wola. W czasie uroczystego koncertu wystąpili laureaci tegorocznej edycji. Na zdjęciu: tańczy Zespół Metrum ze Szkoły Podstawowej nr 301 przy 
u. Brygadzistów 18.

Być bliżej mieszkańców
ROZMOWA Z URSZULĄ KIERZKOWSKĄ 

BURMISTRZEM DZIELNICY BEMOWO
• Od dwóch miesięcy jest Pani bur-

mistrzem Bemowa. Czy zna Pani 
tę dzielnicę? 

– Dzielnica jest mi bardzo dobrze 
znana, ponieważ już trzecią kadencję 
pracuję również jako radna Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. Tę rolę 
powierzyli mi właśnie, między innymi, 
mieszkańcy Bemowa i z tym miejscem 
jestem związana. 
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• Od dwóch miesięcy jest Pani bur-
mistrzem Bemowa. Czy zna Pani 
tę dzielnicę? 

– Dzielnica jest mi bardzo dobrze 
znana, ponieważ już trzecią kadencję 
pracuję również jako radna Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. Tę rolę 
powierzyli mi właśnie, między in-
nymi, mieszkańcy Bemowa i z tym 
miejscem jestem związana. Bemowo 
jest dzielnicą zróżnicowaną. Mamy 
tu osiedla zarówno z okresu PRL, jak 
i nowe osiedla, liczne tereny zielone, 
a także elementy historii, jak 
np. Fort Bema czy Boernero-
wo. Bemowo jest dzielnicą 
dość młodą, pełną różnorod-
ności i zasilaną energią swo-
ich mieszkańców. To defini-
tywnie cały szereg walorów, 
które nadają dzielnicy poten-
cjał i stwarzają pozytywną 
motywację do codziennej 
pracy.

• W poprzedniej  kadencji 
była  Pani  burmistrzem 
Ursusa,  dzielnicy  o  in-
nym charakterze    i pro-
blemach  niż  Bemowo. 
Czy  tamte  doświadcze-
nia  przydadzą  się  Pani 
w  zarządzaniu  Bemo-
wem?

– Każda dzielnica 
ma swój lokalny charakter 
i pewną specyfikę, czym wy-
różnia się na tle innych części 
Warszawy. Jednakże niektóre 
zagadnienia są podobne. Nie 
ma dzielnicy w Warszawie, 
która nie miałaby problemów 
z miejscami w szkołach, 
przedszkolach czy akty-
wizacją osób starszych. 
Chciałabym, aby część 
z tych kwestii udało się 
rozwiązać jak najszybciej
i możliwie najsprawniej, a do tego do-
świadczenie samorządowe, z całą pew-
nością, jest bardzo przydatne.

• Jaki jest Pani pomysł na Bemowo, 
na  jego  rozwój  i  poprawę  atrak-
cyjności  dla mieszkańców?  Jakie 
są  Pani  priorytety  w  tej  dziedzi-
nie?

– Zapewnienie dobrych wa-
runków do edukacji, sportu 
i bezpieczeństwa dla dzieci i mło-
dzieży to te obszary, na które chcę 
szczególnie zwrócić swoją uwagę. 
Pamiętajmy jednak o innych istot-
nych sprawach:  zbudowanie  no-
woczesnego Bemowskiego Centrum 
Kultury, pływalni, boisk i ośrodków 
sportowych, bezpiecznych przejść dla 
pieszych, wielopoziomowych parkin-
gów, centrach aktywności lokalnej. 
Oczywiście należy pamiętać o innych 
zagadnieniach, gdyż najważniejszy 
jest zrównoważony rozwój dzielnicy. 
Bemowo zawsze było liderem nie 
tylko w Warszawie, ale również dla 
samorządów w całej Polsce, w zakre-
sie innowacyjności wdrażanych roz-
wiązań zbliżających do siebie miesz-

kańców i urząd, usuwaniu wszelkich 
barier komunikacyjnych, budowie 
szerokorozumianego społeczeństwa 
obywatelskiego. Zachowanie tej po-
zycji to  odpowiedzialność, ale przede 
wszystkim ambitne wyzwanie.
• Przed Panią pięć lat kadencji. Czy 

ma Pani  już  plan,  jak  je  kolejno 
wykorzystać,  aby  osiągnąć  swoje 
cele, zrealizować swoją wizję?

– Najbliższe 5 lat dla Bemowa po-
winno być nowym impulsem, by stało 
się jeszcze bardziej wyróżniającym 

elementem Warszawy. Jej wizytów-
ką łączącą to, co nowoczesne z tym, 
co odwołuje się do czasów minio-
nych. Chciałabym także skorzystać 
z doświadczeń naszego węgierskie-
go partnera Óbudy – dzielnicy o po-
dobnym charakterze. Może są tam 
rozwiązania, które warto wprowadzić 
w naszej dzielnicy. Dużą wagę przy-
kładam do sugestii i głosu miesz-
kańców Bemowa, ponieważ to oni 
są najważniejsi w mojej pracy. Nato-
miast jednym z największych zadań 
inwestycyjnych, jakie dotyczy tej ka-
dencji, jest budowa metra. Obecnie 
Metro Warszawskie wraz z inwesto-

rem przejmuje tereny pod inwesty-
cje. Urząd dzielnicy już teraz pilnuje, 
by wykonawca tworząc plany inwe-
stycyjne pamiętał, żeby budowa była 
jak najmniej uciążliwa dla mieszkań-
ców dzielnicy.    

• W  ostatnich  latach  Bemowo  tar-
gane  było  różnymi  sporami  na-
tury politycznej, a może ambicjo-
nalnej,  w  nieskończoność  trwały 
przerwy w pracach rady, co ogra-
niczało  także  pracę  zarządu… 
Czy  nie  obawia  się  Pani,  że  taka 

atmosfera – gdyby trwała 
nadal – może Pani utrud-
nić  zarządzanie  dzielni-
cą? 

– Najważniejsze jest 
to, czy chce się rozmawiać 
i poszukiwać konsensusu. 
Podkreślę, że dwa miesią-
ce współpracy pomiędzy 
koalicjantami na Bemowie 
– Platformą Obywatelską 
oraz Stowarzyszeniem 
Wybieramy Bemowo – 
pokazują, że koalicja jest 
możliwa i w okresie naj-
bliższych 5 lat powinna 
przyczynić się do poprawy 
warunków życia miesz-
kańców Bemowa. To jest 
właśnie podstawowe dzia-
łanie samorządu. Być 
blisko mieszkańców 
i budować porozumienia 
na rzecz rozwoju naszej 
Małej Ojczyzny bez wy-
kluczania z niej kogokol-
wiek.

• Czy  można  jed-
nym  zdaniem,  w  kilku 
czy  kilkunastu  słowach 
określić  cel,  jaki  Pani 
chce  osiągnąć  przez  naj-
bliższe pięć  lat  – dla  sie-
bie i dla Bemowa?

– Jak już wspomniałam, jest 
kilka dziedzin, które są dla mnie 
priorytetem. Bemowo wyróżnia się 
na tle innych dzielnic. W poprzed-
nich latach nasze imprezy kulturalne, 
sportowe, a także obejmujące profi-
laktykę prozdrowotną, cieszyły się 
dużą popularnością wśród mieszkań-
ców dzielnicy, dlatego chcielibyśmy 
je kontynuować. Pragnę wsłuchiwać 
się w głos mieszkańców Bemowa, 
poznać ich potrzeby i wspólnie two-
rzyć przyjazną przestrzeń wokół nas.

Rozmawiała Danuta Wieluńska

Być bliżej mieszkańców
ROZMOWA Z URSZULĄ KIERZKOWSKĄ

BURMISTRZEM DZIELNICY BEMOWO
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Na Wolskich podwórkach pojawiły 
się nowe, estetyczne altany śmietniko-
we. Wolski ZGN ustawił 32 nowocze-
sne obiekty przeznaczone do groma-
dzenia odpadów komunalnych. Kon-
strukcja wiat oparta jest na systemie 
modułowym i przystosowane są one 
do obsługi pięciofrakcyjnej zasady se-
gregacji śmieci. 

Wolski Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami zmodernizował 
oraz postawił łącznie 32 nowe altany 
śmietnikowe. Ich prosta, nowoczesna 
forma bardzo dobrze komponuje się za-
równo z historyczną jak i nowoczesną 
architekturą dzielnicy. – Systematycznie 
staramy się poprawiać wygląd wolskich 
podwórek i zwiększać estetykę prze-
strzeni publicznej. Dla naszych miesz-
kańców to są niezwykle istotne sprawy, 
dlatego na kilkudziesięciu podwórkach 
powstały nowoczesne altany śmietni-
kowe – mówi Krzysztof Strzałkowski, 

burmistrz Woli.Konstrukcja wiat oparta 
jest na systemie modułowym, a żelbe-
tonowe ścianki z paneli cegiełkowych 
wzmocnione zostały dodatkowym 
zbrojeniem. Teren pod altanami został 
utwardzony i odwodniony. Wykonane 
zostały także dojścia. Wszystkie wiaty 
zostały czytelnie oznaczone adresem 
nieruchomości użytkownika oraz na-
zwą ZGN Wola. Przystosowane są one 
do obsługi pięciofrakcyjnej zasady se-
gregacji śmieci. W chwili obecnej trwa 
sukcesywne udostępnianie altan miesz-
kańcom poszczególnych budynków. – 
Obowiązek  utrzymania  należytego  
wyglądu  danego  obiektu budowlanego 
wynika z ustawy Prawo budowlane, 
jednak przede wszystkim zależy nam 
na podniesieniu komfortu użytkowa-
nia naszych obiektów, także tych, które 
stanowią niezbędne, a często także nie-
doceniane, zaplecze – mówi Mateusz 
Matejewski, dyrektor ZGN Wola.

Przestępcy  działający  metodą 
„na policjanta” wciąż oszukują star-
sze  osoby. Wczoraj  ich  ofiarą padła 
mieszkanka Bielan, która na  fałszy-
we  konto  wpłaciła  310  000  złotych. 
Pamiętajmy  oszuści  są  bezwzględni 
i  wyłudzają  pieniądze,  które  czę-
sto  stanowią  wszystkie  oszczędno-
ści  seniorów.  Nie  bądźmy  obojęt-
ni  i  ostrzeżmy  naszych  krewnych, 
że mogą  do  nich  telefonować  osoby 
podszywające  się  pod  członków  ro-
dziny lub policjantów.

Policjanci ponownie przestrze-
gają przed oszustami wyłudzającymi 
od starszych osób pieniądze metodą 
na tzw. policjanta. Przestępcy są czę-
sto zatrzymywani dzięki pomocy osób, 
które mają świadomość tego, że mogą 
zostać oszukane. Niestety wciąż je-
steśmy informowani o kolejnych po-
krzywdzonych. Kiedy starsza osoba 
odbiera telefon od rzekomego „poli-
cjanta” z prośbą o pomoc w zatrzyma-
niu oszustów, często przekazuje prze-
stępcom oszczędności całego życia. 
Właśnie tak stało się na Bielanach. Po-
krzywdzona w ciągu kilku dni wpłaciła 
na fałszywe konto  310 000 złotych.

Pamiętajmy! Oszuści najczęściej 
dzwonią najpierw na numer stacjonar-
ny i nawiązując rozmowę ze starszą 
osobą, często podszywają się pod któ-
regoś z członków rodziny. Po chwili 
jednak przerywają połączenie. Bardzo 
szybko telefon ponownie dzwoni. Tym 
razem przestępca podaje się za poli-
cjanta, funkcjonariusza CB.

Oszust przekonuje starszą osobę, 
że rozpracowuje zorganizowaną grupę 

przestępczą i prosi, aby mu w tym po-
móc. Twierdzi, że dzięki temu będzie 
można zatrzymać przestępców oszuku-
jących starsze osoby i zapobiec utra-
cie oszczędności np. zdeponowanych 
na bankowej lokacie. Pomoc ma polegać 
na przekazaniu gotówki lub pozostawie-
niu pieniędzy we wskazanym miejscu.

Po przekazaniu pieniędzy lub wpła-
ceniu ich na wskazane przez oszusta 
konto, wszelki kontakt z przestępcami się 
urywa. Z reguły wówczas pokrzywdzony 
orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

Oszuści często informują starsze 
osoby, aby udając się do banku wy-
płacić pieniądze, nie mówili kasjerom 
i obsłudze placówek bankowych, w ja-
kim celu to robią. Oszuści starają się 
przekonać starsze osoby, że pracow-
nicy banków również należą do grupy 
przestępczej i dlatego nie wolno ich 
o niczym informować.

Pamiętajmy, że zasada ograniczone-
go zaufania do nieznajomych obowiązu-
je nie tylko dzieci. Dorośli często o niej 
zapominają, stając się ofiarami własnej 
łatwowierności i braku rozwagi. Niespo-
dziewane telefony osób podających się 
za policjantów, od dawno niewidzianych 
wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie 
muszą zakończyć się naszą finansową 
porażką, jeżeli będziemy pamiętać o  
dwóch podstawowych zasadach:

Policjant  nigdy  nie  zadzwoni 
z  informacją  o  prowadzonej  akcji.
Policja nigdy nie poprosi Cię o prze-
kazanie  komuś  pieniędzy,  przelaniu 
ich na konto lub pozostawienie w ja-
kimś miejscu!

KRP V

Na Woli

Nowe altany śmietnikowe 

Nie daj się oszukać na policjanta! 

Ostrzeż inne osoby
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Za nami bardzo pracowity rok. 
Zapewne uwadze naszych Czytelni-
ków nie uszły zmiany we wszystkich 
placówkach, a także otwarcie nowego 
punktu bibliotecznego na Chrzanowie. 
Staraliśmy się nie zawieść, bo na Was 
– Naszych Czytelników zawsze można 
liczyć. 

To Was, którzy coraz liczniej od-
wiedzacie nasze wypożyczalnie i czy-
telnie słuchamy. Zgodnie z Waszymi 
sugestiami stale uzupełniamy i wzbo-
gacamy księgozbiór. 

Cieszymy się, kiedy przychodzi-
cie do nas całymi rodzinami – do-
łożymy wszelkich starań, żeby Nasz 
Najmłodszy Czytelnik świetnie bawił 
się w bibliotecznym teatrze, dowie-
dział się ciekawych rzeczy w trakcie 
warsztatów Doroty, czy zrelaksował 
się na umuzykalniających zajęciach 
Marzeny. Zawsze możecie też liczyć 
na nieocenioną Anię, dla której książki 
nie mają tajemnic – ona chętnie zdra-
dzi je wszystkie tym, którzy zechcą 
przyjść i posłuchać. 

Mamy też coś dla nastolatków – je-
żeli jeszcze nie jesteście pewni, czy bi-
blioteka jest cool zajrzyjcie do Gabrysi 
i Bogusi – nie zauważycie, kiedy minie 
godzina świetnej gry bibliotecznej – 
escape roomu czy pasjonujących roz-
grywek w planszówki.  A może wolicie 
komiks? – polecamy Radka – pokaże 

Wam, jak wykonać go samodziel-
nie! Maciek czeka, jeżeli Waszą pasją 
są pojazdy sterowane radiem – gwaran-
tujemy świetną zabawę! 

Nie zapominamy, że biblioteka 
to przede wszystkim słowo – dlatego  
Joanna nie ustaje w staraniach, aby 
mogli się Państwo spotkać ze swoimi 
ulubionymi autorami. 

Nasi bibliotekarze to prawdziwa 
skarbnica wiedzy – można się o tym  
przekonać podczas lekcji bibliotecz-

nych, na które zapraszamy do każ-
dej placówki. Jeżeli jeszcze u nas nie 
byliście – koniecznie trzeba to nad-
robić! 

Dziękujemy za Państwa codzienną 
obecność. To ona nas inspiruje i moty-
wuje do stawania się Waszym ulubio-
nym miejscem na Bemowie. 

Adoptuj 
warszawiaka!

Psiaki  ze  Schroniska  Na  Palu-
chu  znów  opanują  stolicę  w  poszu-
kiwaniu  nowego  właściciela.  Piąta 
edycja  akcji  Adoptuj  warszawiaka 
rusza w niedzielę, 24 lutego, w parku 
Skaryszewskim,  przy  rondzie  Wa-
szyngtona.  Mieszkańcy  w  godz. 
13.00-15.00 będą mogli porozmawiać 
o  adopcji  i  bezpłatnie  zaczipować 
zwierzę.

Warszawiacy kolejny raz mają oka-
zję poznać podopiecznych Schroniska 
Na Paluchu oraz porozmawiać z ich 
tymczasowymi opiekunami na temat 
adopcji. Podczas spotkania otwarte 
będzie także stoisko bezpłatnego zna-
kowania zwierząt. Właściciele, którzy 
chcą zaczipować swojego pupila, pro-
szeni są o wzięcie książeczki zdrowia 
czworonoga. Więcej informacji na stro-
nie www.napaluchu.waw.pl.

Czytelniku bemowskiej biblioteki

Zapraszamy do naszych placówek!
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Warsztaty dla dorosłych
Już od marca w bemowskiej biblio-

tece ruszają bezpłatne warsztaty prze-
znaczone dla osób dorosłych. W ofercie 
na pewno znajdą coś dla siebie zain-
teresowani nauką szycia na maszynie, 
wizażem czy majsterkowaniem. Wśród 
propozycji aktywnego spędzania czasu 

są również kursy tańca: salsy kubań-
skiej oraz warsztaty samoobrony dla 
pań i panów. Szczegółowe informacje 
dostępne są na www.bibliotekabemo-
wo.pl. Wszystkie warsztaty realizowa-
ne są w ramach budżetu partycypacyj-
nego. 
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Już za chwilę ósmoklasiści i ostat-
ni gimnazjaliści staną przed trudnym 
wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. 
Teraz powinni sprawdzić, która byłaby 
dla nich najlepsza.

Warszawa oferuje 161 publicznych 
szkół: 95 liceów ogólnokształcących, 
45 techników i 21 branżowych szkół 
I stopnia. Jak widać wybór jest duży, 
ale równie duża jest konkurencja, 
bo do szkół będzie aplikować podwój-
ny rocznik. 

– Z myślą o warszawskiej mło-
dzieży przygotowaliśmy dodatkowe 
działania, które mam nadzieję, po-
mogą w wyborze szkoły. Nowością 
są dni otwarte doradztwa zawodowe-
go oraz poradnik nie tylko dla nasto-
latków, ale też dla ich rodziców. Za-
chęcam do skorzystania z ułatwień, 
jakie przygotowaliśmy – mówi Rena-
ta Kaznowska, wiceprezydent m.st. 
Warszawy i dodaje – już teraz wi-
dzimy większe zainteresowanie kon-
sultacjami u doradców zawodowych. 
Dlatego zatrudniliśmy dodatkowych 
doradców i zorganizowaliśmy wię-
cej dyżurów. Miesięcznie z porady 
u doradców zawodowych korzysta 
ok. 500 młodych ludzi.  

– Każdy i każda z nas chce, aby 
nasze dzieci dostały się do wymarzo-
nej szkoły. Chcemy zapewnić im jak 
najlepszy start w dorosłość. Jako sa-
morządowcy robimy wszystko, aby 
młodzi warszawiacy i warszawianki 
realizowały marzenia i plany w wybra-
nej przez siebie szkole – mówi Dorota 
Łoboda, przewodnicząca Komisji Edu-
kacji w Radzie Warszawy.

Doradcy czekają na 
warszawskich uczniów

Już w najbliższy weekend (23-24 lu-
tego, godz. 10.00-15.00) zapraszamy 
uczniów ósmych klas i gimnazjalistów 
do Pałacu Młodzieży (PKiN, wejście 
od ul. Świętokrzyskiej) na Warszaw-
skie Dni Doradztwa Zawodowego. 

Podczas tych dni otwartych będzie 
można zapisać się na spotkania z do-
radcami w ramach dyżurów w Pałacu 
Młodzieży. Można uzyskać informacje 
o ofercie szkół czy harmonogramie. 

Poradź się specjalisty
Trwają dyżury doradców zawodo-

wych we WCIES przy ul. Starej 4 oraz 
w Pałacu Młodzieży we wtorki i piąt-
ki, w godz. 14.00–19.00 oraz w soboty 

w godz. 9.00–13.00. Spotkania są moż-
liwe po wcześniejszym umówieniu się 
poprzez stronę Warszawskiego Centrum 
Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń.

Dodatkowe konsultacje są również 
w poradniach psychologiczno-peda-
gogicznych, organizowane są licz-
ne spotkania doradców zawodowych 
z uczniami i rodzicami w szkołach.

Doradca zawodowy podczas in-
dywidualnej rozmowy z nastolatkiem 
pomaga w dokonaniu wyboru szkoły, 
poprzez analizę zainteresowań, predys-
pozycji, czy też szczególnych osiągnięć, 
wskazuje możliwości podejmowania 
dalszej edukacji. Z wykorzystaniem spe-
cjalistycznych testów, kwestionariuszy 
i wielu innych narzędzi pomaga w okre-
śleniu mocnych i słabych stron ucznia. 
Pomaga w ocenie predyspozycji zawo-
dowych. Udziela informacji na temat 
oferty edukacyjnej, ścieżki kształcenia, 
rynku pracy. Bardzo ważne jest okre-
ślenie warunków zdrowotnych i ogra-
niczeń związanych z przyszłą pracą, 
a nawet możliwości dojazdu do szkoły.

Sprawdź ofertę i terminy 
Z myślą o rodzicach i uczniach 

przygotowaliśmy nowy poradnik „Jak 

mądrze wybierać i wspierać?”, w któ-
rym są informacje dotyczące rekru-
tacji, ważnych terminów, możliwości 
wyboru ścieżki edukacyjnej, jak rów-
nież rady dotyczące tego, jak wesprzeć 
dziecko i pomóc mu w dokonaniu wła-
ściwego wyboru. 

Nowością w tym roku jest również 
zniesienie limitu szkół, które wybierają 
uczniowie. Do tej pory było to osiem 
placówek, teraz młodzież może zazna-

czyć dowolną liczbę szkół, a w nich 
dowolną liczbę oddziałów. 

Natomiast na platformie projektu 
„Bliżej rynku pracy – Zintegrowany 
System Doradztwa Edukacyjno-Za-
wodowego ZIT WOF” http://brp.
edu.pl znajduje się wyszukiwarka 
szkół oraz tzw. „symulator mocy”, 
czyli przeliczanie osiągnięć na punk-
ty, informator o szkołach zawodo-
wych, kalendarium absolwenta (har-
monogram działań) oraz informacje 
na temat rekrutacji. 

Natomiast na stronie www.eduka-
cja.warszawa.pl są: wykaz dni otwar-
tych w szkołach i nowy poradnik dla 
rodziców, informator o szkołach za-
wodowych, lista szkół i ich oferta, ka-
lendarium absolwenta (harmonogram 
działań).

Mądrze zaplanuj przyszłość  
– uczniowie przed wyborem szkoły
Spotkania z doradcami zawodowymi, dni otwarte w szkołach, targi edukacyjne, nowy poradnik dla uczniów i rodziców oraz symulator mocy. 
To pomoc, jaką oferuje Warszawa ósmoklasistom i gimnazjalistom przy wyborze szkoły.

WARSZAWSKIE DNI OTWARTE  
DORADZTWA ZAWODOWEGO

(Ogród Zimowy, Pałac Młodzieży, PKiN, wejście od ul. Świętokrzyskiej)
Sobota-niedziela, 23-24 lutego w godz. 10.00 – 15.00
Sobota-niedziela, 30-31 marca w godz. 10.00 – 15.00
Indywidualne rozmowy z doradcami, punkt informacyjny o szkołach,
zawodach, zasadach i harmonogramie rekrutacji.
Natomiast od 5 do 9 marca, również w PKiN będą przedłużone Targi
Edukacyjne m. st. Warszawy z oddzielną ofertą dla absolwentów szkół
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

PRZEDŁUŻONE TARGI EDUKACYJNE  
m.st. WARSZAWY

(PKiN IV piętro)
5-6 marca dla ósmoklasistów
7-8 marca dla gimnazjalistów
9 marca dla uczniów i ich rodziców
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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!

Przy niewielkiej, bocznej uliczce 
Na Hradě w Ołomuńcu na Morawach 
stoi, przyciągająca uwagę pięknem 
architektury, neobarokowa kaplica 
św. Jana Sarkandra. Jest to dzie-
ło arch. Eduarda Sochora, a zara-
zem miejsce najbardziej związane 
z życiem tego czeskiego i polskie-
go świętego Kościoła katolickiego. 
Urodził się on 20 grudnia 1576 roku 
w Skoczowie na Śląsku Cieszyń-
skim. Był synem Grzegorza Macieja 
Sarkandra i Heleny z domu Góreckiej 
herbu Kornicz oraz bratem Wacława, 
Pawła i Mikołaja. Jako 13-latek stra-
cił ojca, a matka z rodziną przeniosła 
się do miasta Přibor na Morawach. 
I od tego momentu przyszły święty 
związany był z tym regionem. Jako 
15-latek trafił do szkoły katolickiej 
w Ołomuńcu.

Później ukończył tam kolegium 
jezuickie, studiował filozofię w tam-
tejszej akademii, a następnie na Uni-
wersytecie Karola w Pradze, gdzie 
w 1603 r. otrzymał tytuł doktora nauk 
filozoficznych. Jezuickie studia teo-
logiczne kontynuował od następnego 
roku na uniwersytecie w Grazu w Sty-
rii. Przerwane po ślubie z luteranką 
Anną Placherską w 1606 r. i wzno-
wione po jej śmierci w rok później. 
Ukończone w 1607 r. ze stopniem 
doktora nauk teologicznych. Po czym 
Jan Sarkander szybko przyjął niższe 
święcenia kapłańskie – subdiakona-
tu, a w następnych latach diakonatu 
i prezbiteratu.

Kapłan i torturowany 
więzień

I pracował jako wikary oraz za-
stępca proboszcza w dwu kościołach 

w małych miejscowościach. W 1609 r. 
został aresztowany po raz pierwszy 
wraz z dwoma braćmi za pomoc 
w ucieczce z więzienia trzeciemu, 
Mikołajowi, też księdzu, ale uwi-
kłanemu w sprawy polityczne. Przez 
8 miesięcy przebywał w więzieniu 
w Kromierzyżu, gdzie po uwolnieniu 
został proboszczem. Następnie był 
nim w kilku kolejnych miejscowo-

ściach, a od 1616 r. w Holeszowie. 
Tam popadł – szczegóły pomijam 
– w konflikt z ewangelikiem. Był 
to okres walki dwu odłamów zachod-
niego chrześcijaństwa i przeddzień 
wojny trzydziestoletniej.

W 1620 r. uratował Holeszów przed 
atakiem lisowczyków, wychodząc 
przeciw nim z procesją z monstrancją, 
by pokazać, że miasto jest katolickie. 
Stało się to pretekstem do aresztowania 

go w tydzień później przez protestan-
tów z zarzutem sprowadzenia na Mo-
rawy polskiego wojska i zdradę sta-
nu. Osadzono go w więzieniu w Oło-
muńcu, gdzie był torturowany m.in. 
na tzw. kole-skrzypcu, rozciąganiem 
ciała z wyrywaniem ścięgien i stawów, 
przypalaniem płonącymi pochodniami 
oraz ściskaniem stalową obręczą gło-
wy. Zmuszano go też, bezskutecznie, 

do zdrady tajemnicy spowiedzi wielko-
rządcy Moraw.

Pośmiertne losy
Opis tych tortur pochodzi z rela-

cji naocznego świadka, którego kaci 
zmusili do udziału w nich. Tortu-
ry spowodowały gangrenę i śmierć 
więźnia w dwa miesiące później. 
Jego pogrzeb odbył się tymczasowo 
w kaplicy w kościele Marii Panny 

Śnieżnej w Ołomuńcu, a następnie 
w 1794 r. tamże w kościele św. Mi-
chała. Na początku XVIII w. dwaj 
kolejni ołomunieccy kardynałowie 
podejmowali próby beatyfikacji mę-
czennika. W 1720 r. otworzono jego 
trumnę stwierdzając doskonały stan 
zwłok. Równocześnie, już po po-
chówku w ołomunieckiej katedrze, 
napływały informacje o „cudownych 
uzdrowieniach” dzięki wodzie z wię-
ziennej studni, z której korzystał też 
Jan Sarkander.

Beatyfikowany został w 1859 r. 
w Rzymie przez papieża Piusa IX. 
Jego szczątki w 1860 r. spoczęły, 
z czaszką wyeksponowaną w specjal-
nej przeźroczystej gablocie, w bocz-
nym ołtarzu ołomunieckiej katedry 
św. Wacława. Po potwierdzeniu jed-
nego z „cudów” przez komisję le-
karską i procesie kanonizacyjnym, 
został on kanonizowany w Ołomuńcu 
w trakcie pielgrzymki tam Jana Pawła 
II 21 maja 1995 r. Głównym obiektem 
kultu tego świętego, obok ołomuniec-
kiej katedry, stało się miejsce jego 
męczeństwa i śmierci.

Tamtejsze więzienie odnowiono 
i uporządkowano w roku 1661. Zacho-
wała się izba tortur oraz wspomniane 
koło-skrzypiec, którego po jego śmierci 
zabroniono używać. Zachowały się tak-
że inne narzędzia tortur.

Kaplice i miejsca kultu
Najpierw, w 1672-1673 r. w wię-

zieniu powstała niewielka kaplica. 
W latach 1703-1704 na miejscu tej 
kaplicy wybudowano nową, publiczną. 
Przebudowano ją gruntownie w latach 
1721-1724, na mały kościółek z 5 ołta-
rzami, w tym głównym Jana Sarkandra. 

Do byłego więzienia i tzw. Czarnej 
Izby – dawnej piwnicy tortur, można 
było wchodzić z ulicy. W 1842 r. ta ka-
plica – kościółek została filią pobliskie-
go kościoła św. Michała. Pierwszych 
poważnych zmian dokonano w niej 
w 1860 r. 

Usunięto wówczas stare ołtarze 
– główny trafił do Muzeum Sztuki 
w Ołomuńcu, zachowano cebulastą 
sygnaturkę z wieżyczką i 30 kilogra-
mowym dzwonem. Po wybudowaniu 
nowej miejskiej kanalizacji do kaplicy 
zaczęła jednak przeciekać woda grun-
towa. Podjęto więc decyzję o rozebra-
niu budynku i wzniesieniu na jego 
miejscu nowego, obecnego. Z niena-
ruszaniem piwnicy – izby tortur z jej 
wyposażeniem oraz dawnej więzien-
nej studni. Rozebrano także sąsiednie 
budynki, na miejscu których powstał 
nowy, duży Sarkandrinum. W zamie-
rzeniu muzeum, ale skończyło się 
na kamienicy czynszowej i przytułku 
dla starych księży. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Czechy – Ołomuniec na Morawach i jego święty

Co to jest PRP?
Osocze bogatopłytkowe (po angiel-

sku Platelet Rich Plasma, PRP) jest 
koncentratem krwinek płytkowych 
uzyskanym z własnej krwi pacjenta. 
Występują one w dużych ilościach 
w PRP.

Czy to terapia dla mnie?
Jeśli jesteś po urazie lub z in-

nego powodu występują u ciebie 
przewlekłe bóle w okolicach stawów 
lub kręgosłupa, szczególnie, gdy 
po zastosowaniu leków przeciwbó-
lowych ból przechodzi na jakiś czas, 

a potem powraca w tym samym 
miejscu i nasila się w czasie ruchu 
lub ucisku.

Wskazania do stosowania PRP 
Osocze bogatopłytkowe stosuje 

się z dużym powodzeniem w orto-
pedii w leczeniu chorób zwyrod-
nieniowych stawów oraz w stanach 
pourazowych.
Kolano:  Tendinopatia więzadła 
rzepki – kolano skoczka; świeże 
i zastarzałe uszkodzenia łąkotek; 
uszkodzenia więzadeł krzyżowych 
i pobocznych.

Staw kolanowy i stopa: Uszkodzenia 
Achillesa; zapalenie rozcięgna pode-
szwowego – „ostroga piętowa”
Bark: Pourazowe uszkodzenie barku
Biodro:  Przewlekłe zapalenie kaletek 
biodra
Kręgosłup: Zespoły bólowe kręgosłupa
Staw  łokciowy: Łokieć tenisisty i ło-
kieć golfisty
Nadgarstek  i  dłoń:  Przewlekłe nad-
wyrężenie kciuka

Jak  wygląda  zabieg  z  wykorzy-
staniem zestawów GLO PRP?

Krew pobiera się od pacjenta do spe-
cjalnej probówki, a następnie poddaje się 
obróbce w celu oddzielenia płytek krwi, 
krwinek białych i surowicy od krwinek 
czerwonych. Krew poddaje się dwukrot-
nemu odwirowaniu z odpowiednią pręd-
kością, aby nie uszkodzić krwinek. Z dol-
nej części probówki pobiera się osocze 
bogatopłytkowe oraz kożuszek leukocy-
tarno-płytkowy zawierający krwinki białe 
i płytki krwi. Uzyskane w ten sposób PRP 
wstrzykuje się w chore miejsce. W zależ-
ności od stanu i długości trwania scho-
rzenia zaleca się podanie 1-3 zastrzyków. 
Zazwyczaj schorzenia i urazy przewlekłe 
wymagają podania więcej niż jednego 
wstrzyknięcia PRP. W każdym przypadku 
terapia PRP może być stosowana w skoja-
rzeniu z fizjoterapią, aby zwiększyć powo-
dzenie leczenia. Po wykonaniu zastrzyku 
może pojawić się bolesność. Należy zwró-
cić uwagę na to, aby po podaniu PRP nie 
podawać leków przeciwzapalnych.

ODZYSKAJ SPRAWNOŚĆ MOCĄ TWOJEGO CIAŁA 
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Do końca lutego mieszkańcy 
mogą głosować na Ochotę na 
Kota w plebiscycie Sfinksy 2018. 
Placówka ma szansę uzyskać 
miano Inicjatywy społecznej 
roku. 

Punkt adopcyjno-informacyjny 
Ochota na Kota działa od sierpnia 
2018 roku przy ul. Grójeckiej 79. 
Na co dzień mieszka w nim kil-
kanaście mruczących czworonogów 
Schroniska Na Paluchu. W loka-

lu znajdują się domowe kanapy, 
drapaki i zabawki. Koty korzysta-
ją również z licznych zakamarków 
i legowisk. Wybryki pupili można 
obserwować zza witryny lokalu jak 
również transmitowane w Interne-
cie. Zainteresowani wchodzą też 
do środka, by osobiście poznać i po-
głaskać zwierzęta. Wszystkie koty 
są gotowe do adopcji – na miejscu 
mieszkańcy dokonują wszystkich 
formalności. Dodatkowo, w pla-
cówce odbywają się edukacyjne 

warsztaty dla dzieci i młodzieży. 
Najmłodsi poznają codzienne nawy-
ki czworonogów i zgłębiają wiedzę 
na temat kocich potrzeb. Prowadzą-
cy warsztaty opowiada o odpowie-
dzialności związanej z opieką nad 
zwierzakiem, a także o niezbędnych 
przedmiotach w domu i metodach 
zapobiegania bezdomności. 

Teraz Ochota na Kota może 
zdobyć tytuł Inicjatywy społecznej 
roku w plebiscycie Sfinksy 2018. 
Mieszkańcy mogą oddać swój głos 
na stronie www.sfinksy.pl do 28 
lutego. 

Rekordowe adopcje 
Na Paluchu

Ochota na Kota cieszy się coraz 
większą popularnością. Od momentu 
otwarcia zaadoptowano już 34 koty, 
z czego jeden, odnaleziony, powrócił 
do właściciela. Tylko w zeszłym roku 
kochający dom znalazło 1144 kotów 
i 1671 psów z Palucha. Teraz na adop-
cję czeka 712 podopiecznych placów-
ki. Dzięki aktywnej promocji Schro-
niska Na Paluchu, akcji bezpłatnego 
czipowania, a także edukacji najmłod-
szych warszawiaków, liczba psów 
i kotów przebywających w Schronisku 
od 2011 r. spadła o blisko 70 proc.

Czworonogi z Ochoty na Kota liczą na głosy

W poprzednim artykule, który uka-
zał się w Naszej Gazecie 14 grudnia 
2018 r., pisałam Państwu o dwóch 
częstych sytuacjach życiowych, kiedy 
to nie warto pochopnie podejmować de-
cyzji – zawieraniu ugody z ubezpieczy-
cielem i rozwiązywaniu umowy o pracę 
za porozumieniem stron. A oto kolejna 
sytuacja życiowa, w której dla naszego 
dobra powinniśmy dobrze przemyśleć 
sprawę, zanim podejmiemy decyzję.

Darowizna mieszkania 
Często, będąc już w dojrzałym wie-

ku, chcemy rozdysponować nasz ma-
jątek, czasem namawiają nas do tego 
bliscy argumentując, że dzięki temu 
unikniemy sytuacji walki o ten majątek 
po naszej śmierci prowadzonej przez na-
sze dzieci, małżonka czy wnuki (co nie-
stety prawdą nie jest – zapominamy 
bowiem często o instytucji w prawie 
tzw. zachowku -ale to już temat na inny 
artykuł).  Problem z tego typu daro-
wizną jest taki, że trudno ją odwołać, 
nawet jeśli obdarowana przez nas osoba, 
np. wnuczek, następnie przestanie nas 
odwiedzać tak często, jak dotychczas, 
czy też przestanie nam sprawiać drobne 
przyjemności, jakie czynił nam zanim 
dostał od nas darowiznę, np. zabierać 
nas na spacery, wycieczki za miasto czy 
przynosić co niedzielę obiad, czekoladki 
i kwiaty. W takiej sytuacji, gdy czu-
jemy się coraz bardziej zaniedbywani 
przez obdarowaną osobę, gdy zaczy-
namy czuć się oszukani, rozczarowani 
całą tą sytuacją – zwykle przychodzi 
nam do głowy, aby odwołać darowiznę. 
Niestety, o ile darowiznę uczynić jest 
łatwo, o tyle trudniej ją odwołać z po-
wodu niewdzięczności obdarowanego 
– polskie prawo przewiduje bowiem, 
że odwołać darowiznę można tylko 
z powodu „rażącej”, a nie jakiejkol-
wiek niewdzięczności obdarowanego. 

Jest to zatem tzw. kwalifikowana po-
stać niewdzięczności i zwykle bardzo 
trudno wykazać ją darczyńcy w sądzie 
(bo tam zwykle kończą się tego typu 
sprawy). Sądy bardzo ostrożnie pod-
chodzą do tego zagadnienia i badają, 
czy faktycznie dane zachowanie obda-
rowanego można uznać za „rażącą nie-
wdzięczność”. Niestety, nie jest takową 
sytuacja, w której obdarowany rzadziej 
odwiedza obdarowanego, rzadziej spra-
wia mu niespodzianki, czy nawet odma-
wia zrobienia dla darczyńcy zakupów 
czy też podwiezienia go do lekarza. 
W takiej sytuacji darczyńcy pozostaje 
zwykle rozgoryczenie, rozczarowanie – 
a więc nic miłego na stare lata.

Ponadto może również się okazać, 
że po dokonaniu darowizny popadniemy 
nieoczekiwanie w niedostatek, na przy-
kład z powodu nagłej i drogiej w lecze-
niu choroby – naszej lub bliskiej nam 
osoby oraz że majątek, którym wcze-
śniej obdarowaliśmy inną osobę, teraz 
bardzo by nam się przydał. W takim 
wypadku obdarowany ma obowiązek, 
w granicach istniejącego jeszcze wzbo-
gacenia, dostarczyć darczyńcy środków, 
których mu brak do utrzymania odpo-
wiadającego jego usprawiedliwionym 
potrzebom albo do wypełnienia ciążą-
cych na nim ustawowych obowiązków 
alimentacyjnych. Tu jednak pojawiają 
się schody – bo po pierwsze, obdarowa-
ny może nie być chętny do wypełnienia 
tego obowiązku i trzeba będzie wyto-
czyć sprawę w sądzie przeciwko ob-
darowanemu (co wiąże się z upływem 
czasu, zanim coś być może wyegze-
kwujemy), a druga sprawa – to koniecz-
ność wykazania przed sądem przez nas 
wszystkich przesłanek uzasadniających 
żądanie od obdarowanego finansowego 
wsparcia naszej osoby, czyli musimy 
wykazać, że jest on nadal wzbogaco-
ny, że nam faktycznie brakuje środków 

na utrzymanie, a nasze potrzeby są rze-
czywiście usprawiedliwione. Co więcej, 
jeśli obdarowany nie będzie już wzbo-
gacony, bo np. wyzbył się nieodpłatnie 
otrzymanej od nas darowizny, to w ogó-
le nie będzie zobowiązany do udzielenia 
nam pomocy.

Dlatego gdy chcemy kogoś szczo-
drze obdarować, dobrze przemyślmy 
sprawę, czy nie lepiej obdarowywać 
tę osobę stopniowo, drobnymi kwo-
tami, podarunkami, a kwestię podzie-
lenia się naszym majątkiem pozosta-
wić jednak samym naszym bliskim. 
W takim wypadku nasi bliscy podzielą 
pozostały po naszej śmierci majątek 
na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym (tzw. dziedziczenie ustawo-
we) lub też możemy sami uregulować 
sposób, w jaki zostanie podzielony 
nasz majątek po naszej śmierci po-
przez spisanie testamentu – najlepiej 
u notariusza; koszt takiej usługi nie 
jest wielki, a pewność, że zrobiło się 
to dobrze u fachowca, jest bezcen-
na. Z pewnością takie rozwiązanie jest 
lepsze, niż zawsze istniejące w przy-
padku dokonania darowizny ryzyko, 
że jeszcze za naszego życia będziemy 
żałować przedwczesnego rozdania na-
szego majątku.

W kolejnym artykule przedstawię 
inne istotne sytuacje życiowe, w któ-
rych nie warto pochopnie  podejmo-
wać decyzji.

Radca prawny 
Katarzyna Księżniak-Kosmala

INSOLENS 
Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Erazma Ciołka 13 lok. 402, 
Warszawa

tel. 881 303 215
www.insolens.pl, k.ksiezniak-

kosmala@insolens.pl

I  Oddział  ZUS  w  Warszawie 
zaprasza  przedsiębiorców,  pracow-
ników  działów  kadr  oraz  wszystkie 
zainteresowane  osoby  na  bezpłatne 
szkolenia. Poprowadzą je eksperci 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
specjalizujący się w danych zagadnie-
niach. Poniżej mogą się Państwo zapo-
znać z tematami szkoleń w pierwszym 
półroczu 2019 r.

Szkolenia  odbywają  się w  trzech 
lokalizacjach:
• I Oddział  ZUS w Warszawie,  ul. 

Senatorska 6/8, wejście od ul. Mio-
dowej 5, sala konferencyjna nr 117;

• Inspektorat  Warszawa-Żoliborz, 
ul.  Kasprowicza  151, sala konfe-
rencyjna nr 227;

• Inspektorat  Warszawa-Ochota, 
ul.  Goleszowska  2, sala konferen-
cyjna nr 139.

Liczba miejsc na szkolenia jest 
ograniczona. Szczegółowa informacja 
na  temat  terminów, dodatkowe pyta-
nia oraz zapisy: Emil Wratny, tel. (22) 
528-20-27, emil.wratny@zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zaprasza w sposób szczególny na szko-
lenie  z  projektu  e-Akta: elektroni-
zacji akt pracowniczych i możliwości 
skrócenia okresu ich przechowywania. 
Zmiany w prawie dotyczące tego za-
gadnienia weszły w życie 1 stycznia 
2019 r. Szkolenia z e-Akta odbędą się 
w siedzibie I Oddziału ZUS w War-
szawie w godz. 9:00-11:00 w następu-
jących dniach: 28  lutego,  21  marca, 
12 kwietnia, 16 maja oraz 4 czerwca.

Nasz prawnik radzi

Co nagle to po diable… 
Bezpłatne szkolenia w ZUS

Tematy bezpłatnych szkoleń w 2019 r.:
1. E-Akta – elektronizacja akt pracowniczych.
2.  Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynika-

jących z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r.
3. Interaktywny Płatnik Plus.
4.  Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości 

dotyczących kont ubezpieczonych.
5.  Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w komple-

tach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową.
6.  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie ustawodawstwa 

właściwego.
7. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców.
8. e-składka - nowy wymiar rozliczeń.
9.  Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie pod-

stawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pra-
cowników.

10.  Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla 
płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników.

11.  Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: 
emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, 
rent rodzinnych).

12.  Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nie-
składkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy 
wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia 
świadczeniobiorców.

13.  Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych 
(szkolenie dla lekarzy).

14.  Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych 
(szkolenie dla  asystentów medycznych).

cz. 2
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•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

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

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

 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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Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy

www.bpwola.waw.pl

w lutym:
•  22 lutego (piątek) w godz. 17.30-19.30 

– „Odolanka” ul. Ordona 12F – „Bi-
blioterapia” – warsztat biblioterapeu-
tyczny dla dorosłych „Magia czy moc 
słowa”. W jaki sposób kształtujemy 
własny wizerunek, dokonania, poczu-
cie szczęścia”

•  26 lutego (wtorek) godz. 13.00 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych i Młodzie-
ży nr 80 ul. Redutowa 48 – Spotkanie 
w ramach cyklu Chwila dla Ciebie. 
Irena Kwiatkowska – Kobieta Pracu-
jąca – prelekcja Ewy Andrzejewskiej

•  26 lutego (wtorek) godz. 14.00 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych, Młodzie-
ży i Dzieci nr 11 „Na Kole” ul. Ciołka 
20 – „Kolorowe wtorki” – warsztaty 
manualne dla seniorów

•  28 lutego (czwartek) godz.17.00 – 
Wypożyczalnia zbiorów Obcojęzycz-
nych nr 115 „Poliglotka” ul. Nowoli-
pie 20 – „Filmowe czwartki” – luty 
koncertowo

•  28 lutego (czwartek) godz. 18.00 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 51 ul. Bielskiego 3 
– Spotkanie w Klubie Podróżnika. Te-
matem spotkania będzie „Parki naro-
dowe USA i słynne miasta na zacho-
dzie kraju. Pokaz slajdów i prelekcję 
z podróży przedstawi Tomek Tułak

w marcu:
•  1 marca (piątek) godz. 17.00 – Bi-

blioteka dla dzieci i Młodzieży nr 25 
ul. Żytnia 64 – „Wiosenne czytanki 
i rebusy w Bibliotece” – warsztaty li-
terackie „Literackie piątki” dla dzieci 
w wieku 6-12 lat 

•  5 marca (wtorek) godz. 14.00 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 14 ul. Młynarska 35a – 
„W tiurniurach i riuszkach” opowieść 
o modzie i kobietach 2 połowy XIX 
wieku”. Prelekcja Małgorzaty Wi-
śniewskiej-Ruszyk w ramach Klubu 
Czytelniczego dla seniorów „Godzin-
ka w dobrym towarzystwie”

•  5 marca (wtorek) godz. 17.00 – „Odo-
lanka” ul. Ordona 12F – „Pierw-
sza pomoc” – spotkanie kierowane 
do dzieci i ich opiekunów w czasie 
którego pracownicy Straży Miejskiej 
będą uczyli zasad udzielania pierw-
szej pomocy

•  7 marca (czwartek) w godz. 12.00 
– 17.00 – Wypożyczalnia dla Do-
rosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 
– „Na Kole” ul. Ciołka 20 – Badanie 
stężenia glukozy we krwi i mierzenie 
ciśnienia przez studentów WUM pod 
kierunkiem dr Anny Zery

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

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

Poziomo:  ) kreseczka na zastanowienie; 7) dyżur majtka; 8) lew z głową kozy 
i wężem w miejscu ogona; 9) soczysta gruszka; 10) jednostka budowy kości; 
12) autor „Kolumbów”; 14) tam szpital w Pruszkowie; 16) kategoria gramatycz-
na; 19) mech na sarnim porożu; 21) pochyłe wyrobisko w kopalni; 22) konse-
kwencja; 23) biblijny prorok, syn Amosa.

Pionowo: 1) gra podobna do bakarata; 2) podobny do gwizdu; 3) dyletant; 4) głos 
kaczki; 5) kraina historyczna w Grecji; 6) „... z Tyrolu” – operetka Karla Zellera; 
11) najmniejsza z występujących w Polsce sów; 13) manewr na szachownicy; 
15) żołnierska dokładka; 17) strofa w poezji starogreckiej; 18) czasem pod maską; 
20) brwiowe
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WODNIK (21 I – 18 II)
Postaraj się zrozumieć, 
na czym polega problem 
w pracy i skoncentruj 

się na wypracowaniu rozwiązania. 
Efektowny pomysł może przyspie-
szyć Twoją karierę. Finanse – nie 
największe, lecz stabilne. W uczu-
ciach pojawi się coś nowego, za-
skakująco odświeżającego. Jeśli 
chcesz poprawić stan zdrowia, po-
myśl o diecie.

RYBY (19 II – 20 III)
Wszystko będzie się ukła-
dać po Twojej myśli. Po-
winnaś jednak nastawić 

się na zmiany – ważne i pozytywne. 
Dotkną one całego Twojego życia, 
również spraw osobistych. Na szczę-
ście będziesz miała dość siły i zdro-
wia, żeby to znieść. Będziesz w coraz 
lepszej formie – nie zmarnuj tego. 
Zażywaj dużo ruchu na świeżym po-
wietrzu.

BARAN (21 III – 20 IV) 
Przed Tobą wielka szan-
sa. Jeśli ją wykorzystasz, 
uda Ci się naprawdę wiele 

zmienić w życiu – swoim i bliskich 
Ci osób. Jak na zamówienie będziesz 
w doskonałej kondycji psychicznej 
i fizycznej. Nie pozostaje Ci nic inne-
go, jak zacząć działać. W uczuciach 
– wiele głębokich i poruszających 
chwil.

BYK (21 IV – 21 V) 
Z dnia na dzień będziesz 
się czuł coraz lepiej – wstą-
pi w Ciebie nowa energia,   

wzrosną możliwości, poczujesz, 
że możesz pokonać wszystkie prze-
szkody. Jednocześnie spojrzysz 
na wiele spraw z innej niż do-
tychczas perspektywy. Ucieszy Cię 
również nieoczekiwane zwiększe-
nie stanu konta. W uczuciach – 
czas na zmiany.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Przełom lutego i marca 
to będą dni dość trudne. 
Dużo obowiązków w pracy 

i trudności z koncentracją doprowa-
dzą do konfliktów ze współpracow-
nikami i problemów ze zdrowiem. 
Postaraj się schodzić z linii ognia, 
robić, co do Ciebie należy i po prostu 
przeczekać. W tym czasie w każdej 
wolnej chwili regeneruj siły.

RAK (22 VI – 22 VII)
Los właśnie postanowił 
wesprzeć Cię na drodze 
do dojrzałości. Zaskoczą 

Cię własne umiejętności – pozytyw-
ne nastawienie do świata i empatia 
w stosunku do ludzi. W uczuciach 
również czas na dojrzałe decyzje. 
Dość przelotnych znajomości, przy-
szła pora na poważne zobowiązania. 
Zdrowie – bez zarzutu. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Marzec rozpoczniesz 
w doskonałym zdrowiu 
i świetnej kondycji. Bę-

dziesz mógł je wykorzystać, ponie-
waż przyjdzie Ci realizować pewien 
poważny plan. Odważnie weź się 
do dzieła, nie zwlekaj. Wszystko Ci 
sprzyja. W uczuciach – poważne 
zmiany. Finanse – bardziej zależne 
od Twoich działań niż zwykle. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Starasz się znieść 
ze spokojem wszystko, 
co Cię spotyka. Jednak, 

co za dużo, to niezdrowo. Ratuj 
się przed niekontrolowaną reakcją 
psychiki lub organizmu. Przemyśl 
sytuację,  dostosuj plany i zamie-
rzenia do realiów oraz własnych 
możliwości. Z wiosną wróć do po-
rzuconej aktywności fizycznej i, je-
śli to konieczne, diety. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Nie marnuj czasu i energii. 
Na horyzoncie pojawiła 
się okazja, żeby całkowicie 

zmienić życie zawodowe. Musisz jed-
nak wytężyć wszystkie siły.  
W uczuciach – możliwy kryzys i ro-
mans, jednak nie podejmuj pochop-
nych decyzji. Zacznij się więcej ru-
szać i zrzuć zbędne kilogramy – odzy-
skasz dawny wigor i zdrowie.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W najbliższych dniach 
sprawy duchowe będą 
dla Ciebie równie ważne 

jak kwestie materialne. Skupisz się 
na sobie i swoim wnętrzu. Będziesz 
rozmyślać i analizować. Zaufaj re-
fleksjom i wnioskom, do których Cię 
doprowadzą. Wykorzystaj sytuację 
i idź za ciosem: zadbaj o zdrowie 
i stan psychiczny, usuń konflikty 
w relacjach. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
To nie będą łatwe dni. 
Zbiegnie się w czasie 
wiele trudności – niechęć 

do pracy i kłopoty uczuciowe będą 
z nich najdotkliwsze. Zajmij się ra-
towaniem związku. Najlepszą, ale 
i najtrudniejszą drogą będzie po-
ważna, przyjazna rozmowa. Dla po-
prawy stanu zdrowia rozpocznij die-
tę oczyszczającą lub przynajmniej 
ogranicz używki.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
W pracy będzie spokojnie, 
może dlatego Twoje myśli 
będą krążyć wokół pienię-

dzy. Nic w tym złego, może nawet uda 
Ci się pomnożyć oszczędności. Będzie 
Cię za to trapić niejasny niepokój 
związany ze sferą uczuć. Postaraj się 
bardziej zadbać o relację, a wkrótce 
oboje będziecie zadowoleni. Zdrowie 
– doskonałe.

Horoskop
od 24 lutego do 16 marca 2019 r.
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