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Na Bemowie

Przyjazna biblioteka

Na Woli

Nowy żłobek już gotowy!

W ramach wsłuchiwania się w gło-
sy  i  sugestie  naszych  Czytelników 
z  przyjemnością  zapowiadamy  udo-
godnienia w naszej bibliotece.

Tym  razem  chcemy  ułatwić  do-
stęp  do  naszego  bogatego  księgo-
zbioru  osobom,  które  –  ze  względu 
na wiek  lub niepełnosprawność – nie 
mają możliwości odwiedzania naszych 
placówek.  To  dla  Was,  drodzy  Czy-
telnicy,  uruchamiamy  usługę  „książ-

ka do domu”.  Kierujemy  ją  przede 
wszystkim  do  osób  starszych  (70+) 
i osób z ograniczoną możliwością po-
ruszania się.

Już od kwietnia we wszystkich pla-
cówkach bibliotekarze czekają na tele-
fony od zainteresowanych osób lub ich 
opiekunów. Przez telefon należy podać 
numer karty bibliotecznej lub dane nie-
zbędne  do  jej  założenia,    adres,  pod 
który książka ma być dostarczona oraz 

jej  tytuł. Dzwoniący mogą oczywiście 
liczyć  na  pomoc  w  wyborze  lektury. 
Zgłoszenia będziemy zbierać w każdy 
wtorek,  a  w  każdy  czwartek  Emil  – 
pracownik  biblioteki  –  z  uśmiechem 
i dobrym słowem zrealizuje wszystkie 
zamówienia i dostarczy książki. 

Po szczegóły zapraszamy na naszą 
stronę www.bibliotekabemowo.pl oraz 
profil na FB. 

Budowa nowego żłobka na Woli do-
biegła końca. Nowoczesny budynek 
zlokalizowany przy ul. Ciołka 26a 
przechodzi właśnie niezbędne od-
biory, po uzyskaniu których będzie 
mógł przyjąć 131 dzieci. Inwestycja 
kosztowała ponad 9,5 mln zł. 

Mieszkańcy Ulrychowa  już wkrótce 
będą mogli posłać swoje najmłodsze 
pociechy  do  nowoczesnego  żłobka, 
zlokalizowanego przy ul. Ciołka 26a. 
Po  uzyskaniu  odbiorów  najmłodsi 
mieszkańcy  naszej  dzielnicy  będą 
mogli  korzystać  z  tego  nowocze-
snego obiektu. Budowa żłobka w tej 
części Woli była wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom młodych  rodzin,  któ-
rych  na  Ulrychowie  systematycznie 
przybywa.

Inwestycja  przy  ul. Ciołka  26a  była 
realizowana  z  miejskiego  budżetu 
i  kosztowała  ponad  9,5  mln  zł.  Po-
wstał całkowicie nowy, 3-kondygna-
cyjny  budynek  żłobka.  Wyburzony 
został budynek starej garbarni, który 
wcześniej znajdował się na tym tere-
nie,  a  także  zagospodarowany  teren 
wokół  budynku.    5-oddziałowy  bu-
dynek będzie mógł przyjąć 131 ma-
luchów. Co bardzo ważne, cały budy-
nek został zaprojektowany i wybudo-
wany tak, aby osoby niepełnospraw-
ne mogły w pełni z niego korzystać. 
Żłobek  powstał  z  wykorzystaniem 
naturalnych  materiałów,  takich  jak 
cegły  i  drewno  w  kolorze  brązu  na 
elewacji  piętra.  W  piwnicy  znajdu-
ją  się  pomieszczenia  magazynowe, 
w  pełni  wyposażone  zaplecze  ku-

chenne,  pomieszczenia  techniczne 
oraz  gospodarcze.  Na  parterze  oraz 
piętrze  powstało  w  sumie  5  sal  za-
baw dla dzieci, przewijalnie, toalety, 
magazyny czy pomieszczenia socjal-
ne. W sumie powierzchnia całkowita 
budynku wynosi 1715 m kw. Zadba-
no  również  o  teren  na  zewnątrz  bu-
dynku. Powstały nowe szlaki komu-
nikacyjne,  zbudowano  plac  zabaw, 
zasadzono nową zieleń,  a  także wy-
budowano  elementy  małej  architek-
tury,  jak  ławki, kosze na  śmieci  czy 
betonowe donice. 
Obecnie  prowadzone  są  odbiory  in-
westycji.  Po  uzyskaniu  pozwolenia 
na użytkowanie żłobek zostanie prze-
kazany  Zespołowi  Żłobków  m.st. 
Warszawy,  który  będzie  zarządzał 
placówką.

b  100 dni prezydenta  b  Zabezpiecz mieszkanie i dom przed włamaniem b  Veturilo powraca na ścieżki  b
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Zbliża  się  zakończenie  prac  przy  bu-
dowie  kolejnych  trzech  stacji  wolskiego 
odcinka II  linii metra. Już wkrótce miesz-
kańcy będą mogli korzystać z nowych sta-
cji – Księcia  Janusza, Młynów oraz Płoc-
ka.  Mając  na  względzie  dobro  i  komfort 
okolicznych  mieszkańców  wolski  urząd 

postuluje,  aby  rozszerzyć  strefę  płatnego 
parkowania  niestrzeżonego.  –  Uważamy, 
że otwarcie stacji Płocka, Młynów oraz 
Księcia Janusza zasadniczo zmieni sytuację 
komunikacyjną w tej części miasta. Trans-
port publiczny stanie się jeszcze bardziej 
atrakcyjny dla mieszkańców, a to pozwoli 

na podjęcie działań, które zmniejszą napływ 
samochodów na Wolę i dalej do centrum – 
mówi  Krzysztof  Strzałkowski,  burmistrz 
Woli. – Chcemy postawić na preferencje dla 
mieszkańców i grzecznie zachęcać „przyby-
szów” do przesiadki do komunikacji miej-
skiej, dlatego chcemy, aby strefa płatnego 
parkowania obejmowała teren do al. Pry-
masa Tysiąclecia, jak również okolice stacji 
Księcia Janusza – dodaje. Obecnie granica 
strefy  po  zachodniej  stronie Woli  kończy 
się  na  ul. Towarowej  i Okopowej. Biorąc 
pod  uwagę  dynamikę  rozwoju  dzielnicy 
i  fakt,  że  to  na Woli  obecnie  otwiera  się 
najwięcej biur,  rozszerzenie  strefy  jest za-
sadną decyzją.

Inną  niezwykle  istotną  kwestią  jest 
ochrona  przestrzeni  publicznych  znaj-
dujących  się  w  bezpośredniej  bliskości 
nowych  stacji  metra.  –  Często jest tak, 
że mieszkańcy Woli wracając z pracy nie 
mają gdzie zaparkować, bo ich podwórka 
i ulice są zastawiane przez samochody, 
pozostawione przez pracowników oko-
licznych biur  –  mówi  Dariusz  Puścian, 
wolski  radny.  –  Kierując się zasadą, 
że najważniejsi są nasi mieszkańcy, chce-
my, aby funkcjonowanie płatnego par-
kowania było maksymalnie wydłużone. 
Dzięki temu mieszkańcy będą mogli spo-
kojnie wrócić z pracy w pobliżu swoje-
go domu.  –  dodaje.  Dzielnica  w  piśmie 
do ZDM postuluje aby płatne parkowanie 
obowiązywało w godz. 8:00-20:00. 

W  połowie  grudnia  ubiegłego  roku 
ruszył proces wydawania identyfikatorów 
mieszkańcom  podwórek,  które  zostały 
objęte  pilotażowym  programem  mają-
cym na celu uporządkowanie parkowania. 
Do tej pory do ZGN Wola po identyfikatory 
zgłosiła się zaledwie część mieszkańców. 
W  związku  z  tym  podjęta  została  decy-
zja o przedłużeniu terminu wprowadzania 
nowych organizacji ruchu. – Chcemy dać 
mieszkańcom więcej czasu na wyrobie-
nie identyfikatora, który będzie pozwalał 
na wjazd i parkowanie na podwórku. Bez 
identyfikatora nie będzie to możliwe, dla-
tego zachęcam do składania stosownych 
wniosków  –  mówi  Krzysztof  Strzałkow-
ski,  burmistrz  Woli.  Każdy  mieszkaniec 
podwórek  objętych  pilotażem  otrzymał 
do skrzynki pocztowej szczegółową infor-
mację o terminie wprowadzenia nowej or-
ganizacji ruchu oraz sposobie otrzymania 
identyfikatora.

Identyfikatory,  na  których  będą  mo-
gły  znaleźć  się  numery  rejestracyjne 
maksymalnie  dwóch  pojazdów,  wydaje 
wolski  Zakład  Gospodarowania  Nieru-
chomościami.  Stosowne  wnioski  moż-
na  składać w  siedzibie  ZGN Wola  przy 
ul.  Bema  70  oraz  w  odpowiednim  dla 
danego podwórka terenowym zespole ob-
sługi mieszkańców. Wnioski są dostępne 
w internecie oraz siedzibach ZGN Wola. 
Wydanie identyfikatora jest bezpłatne.

Celem  pilotażowego  programu  jest 
likwidacja  zjawiska  zamiany  podwórek 
w bezpłatne parkingi. – Na podwórkach 
pojawią się wyznaczone miejsca postojo-
we, z których korzystać będą mogli tylko 
mieszkańcy oraz najemcy lokali użytko-
wych. Z kolei przy wjazdach, zostaną 
ustawione znaki zakazu ruchu – tłumaczy 
burmistrz Krzysztof Strzałkowski.

Możliwość wjazdu,  zatrzymania  się 
i  parkowania  na  podwórkach  objętych 

pilotażem będą miały osoby posiadające 
specjalny  identyfikator,  służby miejskie 
oraz usługodawcy i dostawcy świadczą-
cy usługi dla mieszkańców bądź najem-
ców  lokali  użytkowych.  Identyfikatory 
będą  mogły  otrzymać  osoby  które  po-
siadają meldunek w obrębie danego po-
dwórka; posiadają  tytuł prawny do nie-
ruchomości  znajdującej  się  w  obrębie 
danego  podwórka;  prowadzą  wspólne 
gospodarstwo  domowe  z  osobą  posia-
dającą  tytuł  prawny  do  lokalu;  prowa-
dzące  działalność  gospodarczą  i  posia-
dające  tytuł  prawny  do  lokalu. W  tym 
ostatnim przypadku identyfikatory będą 
wydawane  na  okres  nie  przekraczający 
12 miesięcy. 

O przestrzeganie nowych zasad dbać 
będzie straż miejska oraz policja. – Wpro-
wadzany przez nas pilotaż ma służyć 
mieszkańcom. Sprawi, by zaparkowanie 
samochodu w obrębie miejsca zamieszka-
nia nie stanowiło tak dużego kłopotu, jak 
to ma miejsce teraz. Jeżeli te rozwiązania 
sprawdzą się w praktyce, to program 
będzie rozszerzany na kolejne podwórka 
– mówi Krzysztof Strzałkowski. 

Parkowanie na Woli

Rozszerzona płatna strefa
Wola chce rozszerzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. 
Takie rozwiązanie ma chronić mieszkańców dzielnicy przed zbyt du-
żym napływem samochodów, które będzie miało miejsce po otworze-
niu nowych stacji wolskiego odcinka II linii metra.

Pilotaż na podwórkach
Od marca na kilkunastu wolskich podwórkach parkować można 
tylko na podstawie specjalnego identyfikatora. 

Zabezpiecz technicznie:
–  wyposaż drzwi i okna w odpowiednie 

zamki patentowe;
–  doskonałym  zabezpieczeniem  jest 

system alarmowy; 
–  w drzwiach zamontuj również zabez-

pieczenie przeciwwyważeniowe;
–  w  mieszkaniach  w  bloku  warto  jest 

obić  blachą  standardowe  drzwi, 
lub  zamontować  drugie  dodatkowe 
drzwi;

–  zainstaluj  w  drzwiach  wejściowych 
łańcuch oraz wizjer;

–  dbaj o to, aby zawsze działało oświe-
tlenie przed drzwiami wejściowymi;

–  mieszkania na parterze  i najniższych 
piętrach  są  najbardziej  narażone 
na włamanie przez drzwi balkonowe 
– warto  zamontować w  nich  klamki 
zamykane na klucz;

–  doskonałym  zabezpieczeniem  są  do-
mofony.

Jeżeli mieszkasz w domku 
jednorodzinnym:

–  zabezpiecz  go  poprzez  okratowanie 
okienek piwnic,  tarasów i drzwi bal-
konowych, zwłaszcza tych z tyłu bu-
dynku;

–  zabezpiecz  drzwi  garażowe  oraz 
inne pomieszczenia gospodarcze, po-
przez  które  łatwo  można  dostać  się 
do domu;

–  zadbaj o oświetlenie ciemnych obsza-
rów wokół  domu –  złodziej  nie  lubi 
światła.

Zanim otworzysz drzwi 
nieznajomemu:

–  spójrz przez wizjer kto stoi za drzwia-
mi,  jeżeli  jest  to  nieznana  Ci  oso-
ba  –  spytaj  o  cel  wizyty  i  poproś 
o okazanie dokumentu, tak abyś mógł 
przeczytać  nazwisko  (policjant  też 
ma  obowiązek  wylegitymować  się). 
Osoba o uczciwych zamiarach zrozu-
mie Twoją ostrożność i nie obrazi się;

–  na  ogół  znasz  „swojego”  listonosza, 
inkasenta  lub  dzielnicowego.  Zacho-
wuj  się  szczególnie  ostrożnie,  jeżeli 
pojawi się nieznana Ci osoba podają-
ca  się  za  pracownika  tych  instytucji. 
Jeżeli  obawiasz  się  nieznajomego, 
nie wpuszczaj go, nie każdy kto puka 
do twoich drzwi ma uczciwie zamiary!

Wychodząc z domu:
–  zamknij wszystkie okna i drzwi;
–  nie  zostawiaj  kluczy  w  „dobrych 

schowkach”;
–  dziecko  z  kluczami  do  mieszkania 

na szyi, to równie fatalny pomysł;
–  zamknij  również  okienka  piwniczne 

i innych pomieszczeń gospodarczych;
–  wychodząc wieczorem z domu zacią-

gnij zasłony lub opuść żaluzje i pozo-
staw w pokoju włączone światło – 
stwórz pozory, że w domu ktoś jest;

–  nie pozostawiaj w drzwiach żadnych 
kartek  typu  „wyszłam  do  Krysi”, 
włamywacz  bardzo  lubi  gwarancje, 
że mieszkanie jest puste;

–  wychodząc – nawet na krótko, po list 
do  skrzynki  czy  wyrzucić  śmieci  – 
zamykaj drzwi na klucz. 

Poznaj swojego sąsiada:
Dobrze  znający  się  i  zorganizowani 

sąsiedzi  mogą  skutecznie  przeciwstawić 
się  włamaniom,  kradzieżom,  rozbojom 
i  chuligaństwu.  Porozmawiaj  z  Twoim 
sąsiadem  o  bezpieczeństwie  w Waszym 
miejscu  zamieszkania,  ustalcie  jak  za-
chować  „sąsiedzką  czujność”.  Dzwoń 
na policję:
–  kiedy  zauważysz  cokolwiek, 

co wzbudzi Twój niepokój w miejscu 
zamieszkania;

–  kiedy usłyszysz hałasy w mieszkaniu 
sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy wyje-
chali;

–  jeżeli  zobaczysz  nieznajomego,  pró-
bującego  otwierać  drzwi  u  sąsiada, 
a wiesz, że nie ma go w domu;

–  jeżeli  zauważysz  podejrzanie  za-
chowujące  się osoby na klatce  scho-
dowej,  na  ulicy  lub  na  parkingu; 
–  jeżeli  przypadkowo  staniesz  się 
świadkiem  napadu  lub  zauważysz, 
że  komuś  może  grozić  niebezpie-
czeństwo.

Opuszczając  na  dłuższy  czas miesz-
kanie  (urlop,  pobyt  w  szpitalu),  zostaw 
znajomemu  sąsiadowi  klucze  do  miesz-
kania i poproś o:
–  zapalanie codziennie chociaż na kilka 

minut światła w różnych pomieszcze-
niach;

–  wyjmowanie  ze  skrzynki Twojej  ko-
respondencji.
To  wszystko  stworzy  wrażenie, 

że w mieszkaniu stale ktoś przebywa.

Nie ryzykuj niepotrzebnie:
–  unikaj  przechowywania  w  domu 

znacznych  kwot  pieniędzy  i  war-
tościowej  biżuterii.  Nie  opowiadaj 
o swoim majątku w miejscach, gdzie 
mogą Cię słyszeć obcy;

–  jeżeli wyjeżdżasz  na  dłużej,  przekaż 
do  przechowania  cenne  dla  Ciebie 
rzeczy osobom godnym zaufania;

–  zapisz  numery  fabryczne  warto-
ściowych  przedmiotów,  oznakuj 
je  w  indywidualny,  trwały  sposób, 
niewidoczny  dla  złodzieja;  sporządź 
listę,  a  jeżeli  to  możliwe,  również 
dokumentację  fotograficzną  cennych 
przedmiotów – w przypadku kradzie-
ży  zwiększy  to  znacznie  szansę  ich 
odzyskania.

Nie ma systemów antywłamaniowych 
i  alarmowych  gwarantujących  w  100 
proc. zabezpieczenie posiadanego mienia 
przed  złodziejami. Równoległe  z  zabez-
pieczeniem mieszkania w zamki, alarmy, 
podwójne drzwi itp. nie zapomnij o jego 
ubezpieczeniu  w  firmie  ubezpieczenio-
wej, aby w przypadku włamania zrekom-
pensować poniesione straty.

KRP V

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

Zabezpiecz mieszkanie 
i dom przed włamaniem
Dom lub mieszkanie, w którym zgromadzony jest dorobek wielu lat 
pracy, stanowi łakomy kąsek dla złodzieja. Trzeba zrobić wszystko, aby 
do minimum ograniczyć ryzyko włamania do domu i kradzież naszej 
własności. Policjanci radzą jak można uniknąć takiego zagrożenia.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 9ac ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – dalej jako utk, informuję że na wniosek 
inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla inwestycji pn.: 

Budowa przystanku osobowego Warszawa Powązki zlokalizowanego na linii 
kolejowej nr 20 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga, na terenie Miasta 
Stołecznego Warszawy:

w jednostce ewidencyjnej Dzielnica Wola, na działkach ewidencyjnych: 
• nr 5, nr 9, nr 79/2 i nr 1 z obrębu 6-03-01, 
• nr 27 z obrębu 6-03-03 oraz

w jednostce ewidencyjnej Dzielnica Żoliborz, na działkach ewidencyjnych:
• nr 2 i nr 4 z obrębu 7-03-03,
• nr 2 z obrębu 7-03-06.

Ponadto informuję, że w dniu 21 lutego 2019 r. zostało wydane, na podstawie art. 35 
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) 
postanowienie Nr 186/SAAB/2019 nakładające na wnioskodawcę obowiązek uzupełnienie 
nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym.

Akta sprawy, zgodnie z przepisami art. 10 § 1 k.p.a., który mówi że „organy 
administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co 
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, pokój 7 (POK), gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w przedmiotowej 
sprawie, do czasu wydania rozstrzygnięcia. Przyjęcia interesantów: poniedziałki godz.  
13–16, środy i piątki godz. 8–12.

Zgodnie z przepisami art. 9ac ust. 1 i 1a utk wojewoda wysyła zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii 
kolejowej wnioskodawcy a pozostałe strony zawiadamia o wszczęciu tego postępowania 
w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach dzielnic właściwych ze 
względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych dzielnic oraz urzędu 
wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie  
14 dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie 
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Przedmiotowe obwieszczenie 
zostało opublikowane w dniu 15 marca 2019 r.

W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony 
postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 
§ 1 k.p.a.
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Specjaliści z Politechniki Warszaw-
skiej  opracowali  unikalny  na  skalę 
światową system informatyczny, który 
wspomaga uczniów i nauczycieli w na-
uczaniu matematyki. Specjalna platfor-
ma  internetowa  zawiera  zestawy  in-
teraktywnych zadań o zróżnicowanym 
poziomie trudności. Jedną z głównych 

zalet  jest  spersonalizowana  edukacja. 
System  sam  dostosowuje  się  do  po-
ziomu  danego  ucznia.  –  Dzięki temu 
narzędziu uczniowie oraz nauczyciele 
mają możliwość prowadzenia indy-
widualnego toku nauczania. Podczas 
rozwiązywania poszczególnych zadań 
system na bieżąco ocenia umiejętno-
ści ucznia i dostosowuje odpowiedni 
poziom trudności do jego aktualnych 
możliwości  –  mówi  Artur  Jackowski 
kierujący  zespołem  odpowiedzialnym 
za  zeszyt.online. To  pozwala  na  opty-
malne wykorzystanie czasu ucznia, po-
święcanego na naukę.

Ponadto  system  współpracuje 
z uczniem pomagając mu samodzielnie 
dojść do prawidłowego rozwiązania da-
nego zadania.  – Inne dostępne na ryn-
ku narzędzia edukacyjne w przypadku 
popełnionego błędu co najwyżej podają 
poprawny wynik. Nasz system nato-
miast sprawia, że uczeń samodzielnie 
dochodzi do prawidłowego rozwiąza-
nia. System stara się wykrywać pro-
blemy uczniów i tak kieruje doborem 
spersonalizowanych zadań, aby uczeń 
sam był w stanie zrozumieć przyczynę 
swojego błędu i się poprawić, jak rów-
nież samodzielnie rozwiązać zadanie, 
które wcześniej było dla niego za trud-
ne – dodaje Artur Jackowski. 

System  otwiera  również  zupełnie 
nowe możliwości dla nauczycieli. Nie 
muszą  oni  tracić  czasu  na  sprawdza-
nie, czy uczeń terminowo i poprawnie 
rozwiązał zadania domowe. To jest re-
alizowane  automatycznie.  Nie  muszą 
też sami układać  indywidualnych pro-
gramów  nauczania  dla  uzdolnionych. 

Nauczyciel  za  pomocą  dedykowane-
go  panelu  może  zobaczyć  wszystkie 
osiągnięcia  poszczególnych  uczniów. 
Nauczyciel wie z czym uczniowie mają 
największy problem, może analizować 
wyniki  poszczególnych  osób  i  odpo-
wiednio  dostosować  proces  naucza-
nia  do  aktualnych  umiejętności  swo-
ich  podopiecznych. – Teraz dokładnie 
wiem z jaką partią materiału ma pro-
blem dany uczeń i mogę skoncentrować 
się na pracy nad konkretnymi zagad-
nieniami. Sami uczniowie też chętnie 
korzystają z tego narzędzia  –  mówi 
Ewa  Stuczyńska,  nauczycielka  mate-
matyki w Szkole Podstawowej nr 225. 
System ułatwia  również wychwycenie 
tych uczniów, którzy mają ponadprze-
ciętne umiejętności. 

– Dotychczas prowadziliśmy za-
mknięte ćwiczenia w klasach zaprzy-
jaźnionych nauczycieli, którzy współ-
pracują przy rozwoju platformy oraz 
wśród dzieci pracowników naszej 
uczelni. Rezultaty były bardzo obiecu-
jące. Teraz poszerzamy grono użytkow-
ników. W obcych nam środowiskach 
sprawdzamy jak skuteczny jest nasz 
zeszyt.online i jak jest odbierany. Do-
stajemy wiele cennych uwag od na-
uczycieli, uczniów i rodziców, za które 
dziękujemy. Staramy się na bieżąco 

dostosowywać do potrzeb i oczekiwań. 
Na pewno czeka nas jeszcze wiele pra-
cy, aby stworzyć wymarzony system, 
ale już teraz, po ponad miesiącu pilo-
tażu uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki. 
Na razie to za mała próba, aby już 
mówić o sukcesie. Jeśli jednak wyniki 
utrzymają się przez kolejne miesiące, 
w których dołączą kolejni uczniowie, 
to naprawdę będziemy mieli czym się 
pochwalić. To będzie potwierdzony 
przełom względem dostępnych obecnie 
pomocy dydaktycznych – cieszy się Ar-
tur Jackowski.

Obecnie  na Woli  trwa pilotaż  tego 
nowatorskiego  projektu.  W  projekcie 
„Matematyka – wstęp do kariery wyna-
lazcy” bierze udział 100 uczniów klas 
czwartych z pięciu wolskich podstawó-
wek. Wola jest pierwszym samorządem 
w  Polsce,  który  ma  dostęp  do  tego 
innowacyjnego rozwiązania.

Projekt  jest  finansowany  ze  środ-
ków  Unii  Europejskiej,  a  dzielnica 
podpisała  umowę  o współpracy  z  Po-
litechniką  Warszawską,  która  będzie 
obowiązywała  do  końca  lipca  br.  Na-
uczyciele  i  uczniowie  z  wybranych 
szkół  otrzymali  dostęp  do  platformy 
oraz  będą  mogli  uczestniczyć  w  za-
jęciach  warsztatowych  realizowanych 
na Politechnice Warszawskiej.

– Wysłaliśmy zaproszenia do kliku 
gmin. Warszawska Wola natychmiast 
zainteresowała się projektem dostrze-
gając potencjał systemu –  mówi  Łu-
kasz  Błaszczyk,  kierownik  projektu 
„Matematyka  – wstęp  do  kariery wy-
nalazcy”  – Nie ukrywam, że wspar-
cie organizacyjne, które otrzymaliśmy 
na Woli, bardzo ułatwiło nam pracę 
przy pierwszym wdrożeniu. Zdobyte 
doświadczenie pozwoliło też lepiej roz-
planować starty w kilku innych zapro-
szonych dzielnicach i podwarszawskich 
gminach.

Wolskie  szkoły  biorące  udział 
w  pilotażu,  to:  Szkoła  Podstawowa 
nr  25  im.  Komisji  Edukacji  Narodo-
wej,  ul.  Grzybowska  35;  Szkoła  Pod-
stawowa nr 132 im. Sandora Petöfiego, 
ul.  Grabowska  1;  Szkoła  Podstawo-
wa  nr  221  z  Oddziałami  Integracyj-
nymi  im.  Barbary  Bronisławy  Czar-
nowskiej, ul. Ogrodowa 42/44; Szkoła 
Podstawowa  nr  236  z  Oddziałami  In-
tegracyjnymi  im.  Ireny  Sendlerowej, 
ul.  Elekcyjna  21/23  oraz  Szkoła  Pod-
stawowa nr 225 im. Józefa Gardeckie-
go, ul. J. Brożka 15. 

Skrzyżowanie Okopowej z al. Soli-
darności jest jednym z najruchliwszych 
na Woli, którym codziennie przejeżdża-
ją tysiące pojazdów. Duże natężenie ru-
chu, połączone z kilkoma krzyżującymi 
się  ulicami  i  torami  dla  tramwajów 
sprawiają, że to miejsce należy również 
do  najtrudniejszych  i  najniebezpiecz-
niejszych  na  drogowej  mapie  Woli. 
Skrzyżowanie ma nietypowo załamaną 
geometrię na ciągu Towarowa - Okopo-
wa. Pasy ruchu prowadzące z ul. Towa-
rowej  nie  przechodzą  płynnie  w  pasy 
prowadzące w ul. Okopową. Naturalna 

w tym miejscu dla kierowców jest jaz-
da  na  wprost  lub  po  ruchu  kołowym, 
a  wszelkie  inne  załamania  toru  jazdy 
mogą wprowadzać kierowców w błąd. 
Zwłaszcza, kiedy są zmęczeni lub przy 
słabej  widoczności.    Efekty  nietypo-
wo  załamanej  geometrii  tego  skrzy-
żowania możemy  obserwować  prawie 
codziennie.  Jedna  chwila  nieuwagi, 
a kierowcy  lądują nawet na  torowisku 
tramwajowym. Dotyczy to szczególnie 
lewoskrętu z ul. Wolskiej w ul. Okopo-
wą. – Mając na uwadze bezpieczeństwo 
kierowców uzgodniłem z ZDM i Tram-

wajami Warszawskimi pakiet zmian, 
które mają poprawić bezpieczeństwo 
ruchu w tym newralgicznym punkcie 
–  mówi  Krzysztof  Strzałkowski,  bur-
mistrz Woli.

Aby poprawić bezpieczeństwo tego 
skrzyżowania  potrzebne  jest  jego  do-
kładniejsze  oznakowanie.  –  Obecne 
oznakowanie jest prawidłowe, jednak 
warto pomyśleć nad jeszcze dokład-
niejszym. Chcemy wprowadzić duże ta-
blice informacyjne oraz pulsujące znaki 
poziome i pionowe  – mówi Krzysztof 
Strzałkowski. 

Zmiany na rondzie Kercelak

Na Woli

Wstęp do kariery wynalazcy
W wybranych wolskich szkołach podstawowych realizowany jest projekt „Matematyka - wstęp do karie-
ry wynalazcy”, w ramach którego prowadzony jest pilotaż informatycznego systemu wsparcia nauczania 
matematyki. Wola jest pierwszym samorządem w Polsce, z którym Politechnika podjęła współpracę do-
tyczącą testów.
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WARSZAWA DLA UCZNIÓW

Budujemy szkoły 
Przyspieszyliśmy  budowę  szkół 

i  przedszkoli.  W  tej  chwili  powstaje 
15  nowych  szkół  podstawowych  dla 
ponad  10  tys.  uczniów.  Za  kilka  dni 
podpiszemy umowy na budowę dwóch 
kolejnych. Istniejące szkoły rozbudowu-
jemy. Na 12 największych modernizacji 
wydamy blisko 190 mln zł. Od początku 
kadencji oddaliśmy trzy przedszkola.

Podwyżki dla nauczycieli  
Wprowadzamy  zapowiadane  pod-

wyżki  dla  nauczycieli  –  250  zł  dla 
stażystów z tytułem magistra i przygo-
towaniem pedagogicznym oraz 270 zł 
dla nauczycieli kontraktowych z tymi 
samymi  kwalifikacjami.  Podwyżki 
otrzymają  też nauczyciele mianowani 
z  najniższą  płacą  zasadniczą.  W  su-
mie:  9,6  tys.  nauczycieli. W  grudniu 
2018 r. podnieśliśmy zarobki pracow-
ników obsługi szkół.

 100 zł rocznie dla stołecznych 
uczniów na kulturę i sport

Dzięki  naszej  decyzji  w  marcu 
2019 r. dyrektorzy warszawskich szkół 
dostaną 15 mln zł na opłacenie udzia-
łu  uczniów w wydarzeniach  kultural-
nych, naukowych,  sportowych, odby-
wających  się  poza  szkołą.  Pieniądze 
będą  dzielone  na  klasy  -  na  każdego 
warszawskiego ucznia będzie przypa-
dało 100 zł na rok.

 Dłużej działające świetlice
Już w 106 szkołach świetlice działa-

ją do godz. 18.00. Tylko w osiemnastu 
szkołach świetlice są otwarte do godz. 
17.00. W  nowym  roku  szkolnym  po-
dejmiemy decyzję o przedłużaniu czasu 
pracy w kolejnych świetlicach.  

 Indywidualne doradztwo dla nasto-
latków 

Zwiększyliśmy  liczbę  doradców 
i  ich  dyżurów.  Organizujemy  War-
szawskie Dni Doradztwa Zawodowe-
go w Pałacu Młodzieży.  

 Przygotowujemy szkoły na 
podwójny rocznik 

Przygotowaliśmy  awaryjny  plan 
na  podwójny  rocznik  uczniów  idą-
cych  do  szkół  ponadpodstawowych. 
Wszystkim  damy  możliwość  nauki: 
stworzyliśmy  w  warszawskich  szko-
łach rekordowe 43 tys. miejsc.

 Pilotażowy program finansowania 
zajęć dodatkowych  

W marcu  2019  r.  rusza  przygoto-
wany  na  początku  roku,  pilotażowy 
projekt  finansowania  zajęć  pozalek-
cyjnych  dla  warszawskich  uczniów 
szkół podstawowych.

WARSZAWA DLA ZIELENI 
I POWIETRZA

Drony dla Straży Miejskiej 
Straż Miejska kupiła dwa specjalne 

drony do kontrolowania  emisji  z pie-
ców. Maszyny już pracują i pomagają 
strażnikom skutecznie interweniować. 
Sfinalizowaliśmy  zakup  pięciu  elek-
trycznych  samochodów  patrolowych 
dla eko-patrolu.

Kompleksowy program wymiany 
pieców  

Podwyższamy  dotację  do  12  tys. 
zł,  upraszczamy wniosek  i  rozszerza-
my  zakres  kosztów  kwalifikowanych 
(dofinansowanie  obejmie  także  prace 
projektowe).  Przy  obecnych  cenach 
dofinansowanie  wystarczy  na  sfinan-

sowanie  całości  lub  zdecydowanej 
większości  kosztów  wymiany  pieca. 
W kolejnym etapie wprowadzimy do-
datkowe  uproszczenia: wnioski  przez 
Internet  i  możliwość  jednoczesnego 
wnioskowania o wsparcie zakupu pa-
liwa ekologicznego. 

Zielone ulice 
Zrealizowaliśmy  projekt  „Zielona 

ściana  wzdłuż  ul. Wawelskiej”:  obsa-
dzenie  krzewami,  bylinami,  pnączami 
i kwiatami północnej strony ul. Wawel-
skiej  na  odcinku  ponad  2,2  km.  Roz-
pisaliśmy  przetarg,  który  wyłoni  pro-
jektanta  aranżacji  zieleni  wzdłuż  24 
warszawskich arterii  (na oferty czeka-
my do 12 marca). Zmiany obejmą Bia-
łołękę,  Bielany,  Bemowo,  Mokotów, 
Ochotę,  Pragę-Południe,  Rembertów, 
Ursus,  Ursynów,  Włochy  i  Żoliborz. 
Wcześniej  zamówione  projekty  nowej 
aranżacji  zieleni  dla  42  ulic  są  już 
na  ukończeniu.  Docelowo,  w  ramach 
kompleksowego projektu „Zielone uli-

ce Warszawy”, metamorfozę przejdzie 
76 dużych warszawskich arterii.

Rozbudowujemy Warszawski Indeks 
Powietrza 

Ogłaszamy  przetarg  na  zakup 
trzech  referencyjnych  stacji  pomiaro-
wych.

WARSZAWA DLA 
NAJMŁODSZYCH

Bezpłatna opieka w żłobkach 
Przygotowaliśmy  i  rozpoczęliśmy 

wcielanie  w  życie  programu  bezpłat-
nych  żłobków.  Od  września  2019r. 
wszystkie  miejsca  w  miejskich  żłob-
kach (dziś 7800) będą bezpłatne. Wy-
kupimy  też  co najmniej 4  tys. miejsc 
w  żłobkach  prywatnych.  Równolegle 
przyspieszamy budowę nowych żłob-
ków  miejskich:  tylko  do  końca  lute-
go  br.  udało  się  oddać  580  nowych 
miejsc. Do końca roku powstanie ko-
lejnych 375. 

Szczepienia przeciwko grypie dla 
dzieci 

Przygotowaliśmy  program  szcze-
pień  przeciwko  grypie  dla  dzieci 
w wieku żłobkowym i przedszkolnym. 
Będzie  gotowy  na  przełomie  kwiet-
nia/maja.  Szczepienia  ruszą  jesienią, 
po uzyskaniu akceptacji Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Więcej pieniędzy na program in vitro 
Zgodnie z zapowiedzią, rozszerzyli-

śmy warszawski program in vitro. Wy-
sokość dofinansowania zabiegów wzro-
sła  do  90%. Mamy  na  to  10,6 mln  zł 
w tegorocznym budżecie miasta. 

WARSZAWA DLA LEPSZEJ 
KOMUNIKACJI

 
Metro i nowe trasy tramwajowe  
Przyspieszamy  budowę  metra. 

Jeszcze  w  tym  roku  2.  linia  będzie 
przewozić  pasażerów  na  Targówek. 
Sprawdzamy możliwość jej przedłuże-
nia na Ursus, analizujemy też budowę 
nowych przystanków na 1. linii metra 
(np.  przy  pl.  Konstytucji)  oraz  kilka 
wariantów przebiegu 3. linii.

Budujemy nowe linie tramwajowe. 
Tramwaje Warszawskie wkrótce ogło-
szą przetarg na realizację trasy od pętli 
Nowodwory  w  kierunku  ul.  Modliń-
skiej  (Winnica).  Mamy  już  decyzję 
środowiskową  dla  trasy  na Wilanów, 

wkrótce  zamówiony  zostanie  jej  pro-
jekt  budowlany.  Postępują  też  prace 
nad linią na Gocław: jest decyzja śro-
dowiskowa, a przetarg na zamówienie 
projektu budowlanego wkrótce będzie 
ogłoszony.  Tramwaje  Warszawskie 
wykonały  także  studium  techniczno-
-ekonomiczno-środowiskowe dla trasy 
na Służewiec Biurowy.

Autobusy elektryczne dla Warszawy
Warszawa  kupuje  130  autobusów 

elektrycznych. Autobusy  będą  korzy-
stać  ze  specjalnych  stacji  ładowania. 
Właśnie zakończyliśmy budowę kolej-
nej, przy ul. Konwiktorskiej.

 
WARSZAWA DLA SENIORÓW
 
Asystenci i więcej darmowych 

przejazdów taksówką dla 
powstańców warszawskich 

Wyłoniliśmy  w  konkursie  organi-
zacje  pozarządowe,  której  pracowni-
cy  będą  osobistymi  asystentami  po-
wstańców  warszawskich.  Zwiększy-
liśmy  liczbę  bezpłatnych  przejazdów 
taksówką, z których mogą skorzystać 
powstańcy - do 10 miesięcznie.

Wprowadzamy „Bilans 70- 
i 80-latka” 

Opracowaliśmy program zdrowot-
ny  „Bilans  70-  i  80-  latka”.  Pierw-
sze  badania  dla  seniorów,  opłacone 

przez  miasto,  będą  dostępne  od  IV 
kw. 2019 r., po zakończeniu procedur 
w  Agencji  Oceny  Technologii  Me-
dycznych i Taryfikacji.

Rozwijamy opiekę długoterminową 
Rozpoczęliśmy proces  rozbudowy 

Stołecznego  Centrum  Opiekuńczo-
-Leczniczego (SCOL). Do końca roku 
rozbudujemy  też  DPS  przy  ul.  Elek-
cyjnej,  dodatkowe  łóżka  opieki  dłu-
goterminowej zapewnimy w Centrum 
Alzheimera  przy  ul.  Wilanowskiej. 
Część łóżek w SCOL będzie dostępna 
dla  podopiecznych  rodzin  chcących 
skorzystać  z  miejskiego  „urlopu  wy-
tchnieniowego”.

WARSZAWA DLA ZDROWIA
 

Lepsza profilaktyka dentystyczna dla 
dzieci  

Uruchamiamy  program  profilak-
tyczny „Sprawdź zęby po wakacjach”. 
38  400  dzieci w wieku  3-18  lat,  nie-

objętych  badaniami  bilansowymi  fi-
nansowanymi  przez  NFZ,  weźmie 
udział w jednorazowym badaniu stanu 
zdrowia i higieny jamy ustnej. Wyniki 
badania  będą  przekazane  rodzicom. 
W ramach programu dzieci skorzystają 
też z fluoryzacji.

  
WARSZAWA DLA KOBIET

 
Bezpłatne szczepienia przeciwko 

wirusowi HPV
Przygotowaliśmy  program  szcze-

pienia dziewczynek i chłopców w wie-
ku 12 lat przeciwko wirusowi brodaw-
czaka  ludzkiego  (HPV)  –  profilakty-
ka  przeciwko  rakowi  szyjki  macicy. 
Szczepienia  powinny  zacząć  się w  II 
połowie 2019 r.

Szczepienia przeciwko grypie dla 
kobiet w ciąży 

W  tym  roku miasto  zapłaci  także 
za  szczepienia  przeciwko  grypie  dla 
kobiet  w  ciąży.  W  budżecie  mamy 
na to 216 tys. zł. 

Opieka ginekologiczna bez klauzuli 
sumienia

Zagwarantowaliśmy,  że w  szpita-
lach, dla których m.st. Warszawa jest 
podmiotem  tworzącym,  tj.  w  szpita-
lach  ginekologiczno-położniczych 
oraz  w  szpitalach  posiadających 
odziały  ginekologiczno-położnicze, 

dyżurują lekarze-ginekolodzy, którzy 
nie  odmawiają  udzielania  świadczeń 
medycznych  z  powodu  klauzuli  su-
mienia.

WARSZAWA DLA KULTURY
 

Ruszyła budowa Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej na placu Defilad 
Dzięki  zwiększeniu  budżetu  pro-

jektu o 180 mln zł podpisaliśmy umo-
wę z wykonawcą i wreszcie, po kilku-
nastu  latach,  rozpoczęliśmy  budowę 
siedziby MSN. To  pierwsza  inwesty-
cja, która zmieni okolice PKiN i stwo-
rzy nowe centrum Warszawy. 

Rozwijamy biblioteki i czytelnictwo 
Utworzyliśmy  Katalog  Centralny 

Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy, 
dzięki  któremu  łatwiej  będzie można 
znaleźć i wypożyczyć wybraną książ-
kę.  18  stron  internetowych  bibliotek 
dzielnicowych  zastąpi  jedna  wspól-
na strona. W przyszłości Warszawska 
Karta Miejska stanie się wspólną kartą 
biblioteczną.

WARSZAWA DLA TWOJEGO 
BEZPIECZEŃSTWA

Dofinansowaliśmy dodatkowe patrole 
policji

Z  budżetu  miasta  opłacamy  160 
tysięcy  godzin  pracy  funkcjonariuszy 
(20  tysięcy  służb  ponadnormatyw-
nych).  Dodatkowe  patrole  skierowa-
liśmy  m.in.  na  most  Poniatowskiego 
i w inne miejsca Warszawy, wskazane 
przez mieszkańców.

 
WARSZAWA DLA MIESZKAŃCÓW

Budujemy nowe mieszkania miejskie 
Mamy  już  rozpoczęte  inwestycje 

z  1251  mieszkaniami,  kolejnych  680 
jest w przygotowaniu. Rozpoczęliśmy 
przygotowania  do  przekazania  no-
wych działek pod miejskie budownic-
two mieszkaniowe. Nowe mieszkania 
będą  powstawały  na  terenach  dobrze 
skomunikowanych. W  tej  chwili  pro-
wadzimy  konsultacje  urbanistyczne 
w rejonie ulicy Szwedzkiej oraz w re-
jonie Starych Świdrów. 

Remontujemy stare kamienice 
i pustostany 

Przyspieszamy  remonty  pustosta-
nów  i  podnoszenie  standardu  miesz-
kań komunalnych. W tym roku wyda-
my na ten cel ok. 150 mln zł, zgodnie 
z zapowiedzią złożoną w programie.

Tworzymy centra lokalne 
Dobiega  końca  budowa  centrum 

lokalnego  na  Żoliborzu  w  rejonie 
pl.  Grunwaldzkiego.  Zakończyliśmy 
I  etap  realizacji  centrum  lokalnego 
w Falenicy (Wawer). Wyremontowali-
śmy lokale użytkowe przy pl. Hallera 
(centrum  lokalne  na  Pradze-Północ), 
w  których  będą  działać  różne  usługi 
dla mieszkańców:  cukiernia,  pracow-
nia  ceramiczna,  krawiecka,  centrum 
rozrywki dla rodzin.

Nowe studium zagospodarowania 
przestrzennego 

Przyspieszyliśmy prace nad nową 
konstytucją  planistyczną  Warszawy 
–  Studium  uwarunkowań  i  kierun-
ków  zagospodarowania  przestrzen-
nego.  W  ostatnich  miesiącach  py-
taliśmy  mieszkanki  i  mieszkańców 
Warszawy o ich potrzeby: zebraliśmy 
6000  wniosków  i  prawie  9000  opi-
nii.  Na  jesieni  2019r.  przedstawimy 
scenariusze  rozwoju  przestrzennego 
Warszawy.

100 dni prezydenta Rafała Trzaskowskiego
2 marca minęło dokładnie 100 dni od chwili, kiedy Rafał Trzaskowski został zaprzysiężony na prezydenta m.st. Warszawy. A oto jak prezydent podsumował pierwsze 100 dni 
swojej prezydentury.
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To już ósmy sezon Veturilo. Dorośli 
i dzieci mogą skorzystać z ponad 5500 
rowerów  i ponad 380 stacji. Dodatko-
wo w stolicy pojawi się osiem nowych 
wypożyczalni:
• Bielany – park Kępa Potocka; Ma-

rymoncka – Przy Agorze; Wólczyń-
ska – Conrada; Arkuszowa;

• Ochota  –  PKP  Żwirki  i  Wigury; 
Rondo Zesłańców Syberyjskich;

• Targówek  –    Łabiszyńska  –  OSiR 
Targówek;

• Ursynów – al. KEN – Przy Bażantarni. 
• Dzięki współpracy Nextbike Polska 

z PKN ORLEN przy ul. Bielańskiej 
dostępna będzie kolejna stacja rowe-
rów elektrycznych. To już jedenasty 
tego  typu  punkt w Warszawie  i  za-
razem  pierwszy  uruchomiony  przy 
wsparciu komercyjnego partnera.

– Warszawiaków nie trzeba prze-
konywać do korzystania z Veturilo. 
Każda nowa stacja sprawia jednak, 
że system zyskuje nowych użytkow-
ników, umożliwia kolejnym pracują-
cym lub mieszkającym w jej pobli-
żu osobom wygodne poruszanie się 
po mieście. System jest rozbudowywa-
ny dzięki poszczególnym dzielnicom, 
ale również partnerom prywatnym. 
W Warszawie jest już ponad 40 stacji 
sponsorskich, które funkcjonują przy 
galeriach handlowych, stacjach pa-
liw, zakładach pracy, biurowcach, czy 
po prostu – w kluczowych punktach 
miasta. Pracujemy nad pozyskaniem 
nowych partnerów – liczymy, że ich 
liczba będzie nadal rosła – mówi Ro-
bert Lech, prezes Nextbike Polska.

Przejażdżki za stolicę
Veturilo  to  największy  system  ro-

werowy w Europie Środkowo-Wschod-
niej. 

Oprócz  zwykłych  rowerów miesz-
kańcy  mogą  wypożyczyć  jednoślady 
elektryczne,  rowery  dziecięce  i  tande-

my. Pojazdy  są  również kompatybilne 
z Konstancińskim Rowerem Miejskim, 
Piaseczyńskim  Rowerem  Miejskim 
oraz w systemem KołoMarek działają-
cym w Markach. 

We wszystkich miastach obowiązu-
je  ten sam cennik, w którym pierwsze 
20 minut jazdy jest bezpłatne. 

W  tym  sezonie  rowery  dostępne 
będą do końca listopada.

Jak wypożyczyć miejski 
rower?

Aby  móc  skorzystać  z  Veturilo, 
wystarczy zarejestrować się na stronie 
veturilo.waw.pl   i  doładować  konto 
na min. 10 zł. 

Mieszkańcy mogą wypożyczać  ro-
wer za pomocą aplikacji bądź terminala 
przy stacji. 

Na  każdym  rowerze  znajduje  się 
unikalny numer oraz znak QR. 

Po  wprowadzeniu  kodu  do  konta 
i  zatwierdzeniu wyboru wystarczy  już 
tylko wypiąć  jednoślad ze stacji i wy-
ruszyć w drogę.

Veturilo powraca na ścieżki
Od 1 marca warszawscy rowerzyści mogą wypożyczyć Veturilo. W mieście pojawiło się osiem nowych 
stacji, m.in. na Bielanach, Ochocie, Targówku i Ursynowie. Gotowe do jazdy rowery przeszły dokładną 
konserwację i czyszczenie.

Na  wzgórzu  dominuje  zamek 
z  czterema  wieżami.  Nieco  poniżej, 
po  jego  lewej  stronie,  widać  wieże 
dwu gotyckich kościołów. A całe zbo-
cze pokrywają domy kryte czerwonymi 
dachówkami,  spośród  których  strzela 
w niebo kilkanaście wież. Całe miasto 
otaczają podwójne, solidne mury. 

Tak  wygląda  Norymberga  na  jej 
ręcznie kolorowanej panoramie – drze-
worycie  z  pracowni Michaela Wolge-

muta  zamieszczonym  w  jednej  z  naj-
słynniejszych książek końca XV wieku 
napisanej  przez  Hartmanna  Schedla, 
„Liber  Chronicarum”  czyli  „Kronika 
świata”, wydrukowanej w tym mieście 
w roku 1493 w wersji łacińskiej i nie-
mieckiej.  Ponad  półmilionowa  obec-
nie Norymberga, zniszczona w okresie  
II  wojny  światowej  niemal  tak  grun-
townie jak Warszawa, wygląda obecnie 
oczywiście inaczej. 

Niemal 10 wieków historii
Ale  jej Stare Miasto nadal otoczo-

ne średniowiecznymi murami, których 
z dawnych około 5 km pozostało blisko 
4 km, z potrójnym zamkiem na północ-
nym  krańcu,  zachowało  dawny  układ 
architektoniczny. Ocalało też trochę za-
bytkowych budowli, a wśród nich trzy 
wspaniałe  gotyckie  kościoły.  Norym-
berga, drugie pod względem wielkości 
miasto  Bawarii  i  największe  w  Środ-
kowej Frankonii, ma długą, już niemal 
10-wiekową, i burzliwą historię. 

We wczesnym średniowieczu w jej 
okolicach przebiegała granica germań-
sko  –  słowiańska.  Miasto  rozwinęło 
się  na  zboczach  i  u  podnóża  zam-
ku  dzięki  uzyskiwanym  przywilejom 
handlowym.  Obok  Augsburga  było 
jednym  z  dwu  największych  centrów 
handlowych  między  północną  częścią 
kontynentu  i  Rzymem.    A  zarazem 
jednym  z  największych  miast  Europy 
środkowej. 

Okresy chwały 
i upadku

Leżąc  blisko  gra-
nicy  z  Królestwem 
Czech  i  niedaleko 
Pragi  –  stolicy  Świę-
tego  Cesarstwa  Rzym-
skiego,  Norymberga 
gościła  wielokrotnie 
jego  cesarzy  z  dynastii 
Luksemburgów.  Karol 
IV  zbudował  w  niej 
kościół  NMP,  tu  uro-
dzili  się  przyszli  kró-
lowie  Czech:  Wacław 
IV i Zygmunt Luksem-
burski. W  1525  r.,  gdy 
u  nas  król  Zygmunt 
Stary  odbierał  hołd 
pruski,  miasto  przyjęło 
reformację.  To  w  nim 
w  1543  r.  wydrukowa-
no  m.in.  najważniejsze 
dzieło Mikołaja Koper-
nika,  „De  revolutioni-

bus  orbium  ceolestum”,  a  w  1554  r. 
pierwszy  wydany  poza  krajem  utwór 
polskiego  kompozytora  Wacława 
z  Szamotuł.  W  Norymberdze  zmarł 
w  1533  r.  twórca  Ołtarza  Mariackie-
go  w  Krakowie  Wit  Stwosz.  Miasto 
podupadło jednak podczas wojny trzy-
dziestoletniej (1618-1648), a proces ten 
pogłębił się w XVIII w.

Kara za brunatną  
przeszłość

Do  tego  stopnia,  że  na  początku 
XIX w. … zbankrutowało. Straciło sta-
tus Wolnego Miasta, włączone zostało 
do Bawarii, na czym jednak skorzysta-
ło,  odradzając  się  jako  centrum  prze-
mysłowe. W  XX  w.  trafiło  na  czarne 
karty  historii  nie  tylko  Niemiec,  ale 
i ludzkości, stając się ważnym centrum 
nazizmu.  To  tu  ogłoszono  w  1935  r. 
  rasistowskie,  antysemickie  ustawy 
norymberskie.  Odbywały  się  zjazdy 
i  marsze  z  pochodniami  hitlerowskiej 
NSDAP.  Wznoszono  monumentalne 
budowle  nazistowskiej  architektury. 
Miasto  i  jego  mieszkańcy  zapłacili 
za to bardzo wysoką cenę. 

Kilkakrotnie  było  bombardowane 
przez  aliantów,  a  w  rezultacie  amery-

kańsko  –  brytyjskiego  nalotu  2  stycz-
nia  1945  r.  średniowieczne  centrum 
miasta  zostało  zniszczone  w  90  proc. 
Po  wojnie  odbył  się  tu  słynny  proces 
norymberski nad zbrodniarzami wojen-
nymi. Miasto odbudowano zachowując 
średniowieczny układ architektoniczny 
Starówki.

Dawne i współczesne Stare 
Miasto

  Pojęcie  o  tym,  czym  była  i  jest 
obecnie  norymberska  Starówka, 
daje  przejście  przez  nią  w  poprzek, 
z  południa  na  północ.  Od  stojącej 
w  pobliżu  Dworca  Głównego  zabyt-

kowej Fraunetor – Bramy Dziewiczej 
w  średniowiecznych  murach  obron-
nych,  do  Zamku  Cesarskiego.  Przez 
Kőnigstrasse  (ul.  Królewską),  obok 
gotyckiego  kościoła  św.  Wawrzyńca 
(Lorenzkirche)    przez  Most  Muzeal-
ny  (Museumsbrűcke)  nad  przecinają-
cą  Starówkę  w  połowie,  ze  wschodu 
na  zachód  rzeką  Pegnitz,  czyli  jej 
część południową nazywaną św. Waw-
rzyńca. Na trasie mija się odbudowane 
lub wzniesione po wojnie nowe gma-
chy  użyteczności  publicznej  i  domy 
mieszkalne.  Na  niektórych  z  nich, 
na narożnikach na wysokości 1-2 pię-
ter, umieszczone są zarówno zabytko-
we,  jak  i  wzorowane  na  nich,  figury 
świętych. Na kilku frontonach, nad  ich 
bramami  lub drzwiami, płaskorzeźby, 
herby i inne elementy zdobnicze. Pół-
nocna  część  Starówki  nazywana  jest 
św. Sebalda, od imienia patrona stoją-
cego w jej centrum późnoromańsko – 
gotyckiego kościoła. Wcześniej wcho-
dzi się jednak na Hauptmarkt – Rynek 

Główny,  na  którym  rano  odbywa  się 
targ spożywczy, a także targi staroci . 
Frontem do tego rozległego placu stoi 
gotycki Frauenkirche – kościół NMP. 
Zaś w północno – zachodnim narożni-
ku wznosi się niezwykła „Piękna Stud-
nia”  (Schőner  Brunnen)  z  XIV  wie-
ku. A  ściślej  jej  kopia,  gdyż  oryginał 
przeniesiono do muzeum. Tę wysoką, 
pozłacaną, 19-metrową budowlę przy-
pominającą  szpic  gotyckiej  kościel-
nej wieży, zdobi 40 kolorowych figur 
i  stanowi ona  jedną z atrakcji miasta. 
Umieszczony  w  jej  żelaznej  kracie 
pozłacany  pierścień  jest  szczególnie 
popularny  wśród  turystów,  a  zwłasz-

cza nowożeńców,  gdyż obracanie nim 
przynosi  podobno  szczęście  i  zapew-
nia udane potomstwo. 

Z Rynku Głównego do Zamku Ce-
sarskiego  najprostsza  droga  prowadzi 
przez plac Sebalda, obok  kościoła p.w. 
tego świętego oraz Starego Ratusza. 

Za  nim  rozpoczyna  się  podejście 
ul.  Zamkową  (Burgstrasse)  na  Zamek 
Cesarski.  Najcenniejszym  zabytkiem 
po  drodze  jest  zachowana,  najstarsza 
w  mieście,  kilkupiętrowa  kamienica 
mieszczańska  z  końca XVII w.,  nazy-
wana Domem Fembo od nazwiska  jej 
właściciela w XIX w. Obecnie mieści 
się w niej Muzeum Miejskie. 

Wart zobaczenia jest również Bun-
kier  Sztuki  –  podziemne  pomieszcze-
nia,  w  których  podczas  wojny  prze-
chowywano  zrabowane  skarby,  m.in. 
rozebrany  na  części  Ołtarz  Mariacki 
z Krakowa. 

Tekst i zdjęcia: 
Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Niemcy: Norymberska Starówka
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Warszawiacy przynoszą bardzo róż-
ne  przedmioty.  Głównie  odnalezione 
dokumenty,  elektronikę,  biżuterię,  go-
tówkę oraz torby i plecaki pozostawio-
ne w miejscach publicznych. Zdarzają 
się  też  dość  nietypowe  znaleziska  jak 
przenośne  pianino,  wiertarka,  czy  gi-
tara. W  ubiegłym  roku  na  ul. Dzielną 
15  przyniesiono  m.in.  557  telefonów, 
435 zegarków, 71 laptopów, 33 aparaty 
fotograficzne i 29 czytników znalezio-
nych  na  terenie  miasta.  Do  depozytu 
trafiło  też  40  pierścionków,  21  obrą-
czek i 70 łańcuszków.

Przedmioty dostarczane są głównie 
przez  stołeczne  kina,  centra  handlo-
we,  Centrum  Nauki  Kopernik,  Metro 
Warszawskie,  Lotnisko  Chopina  oraz 
policjantów i strażników miejskich.

Pracownicy  Biura  Rzeczy  Znale-
zionych przy ul. Dzielnej 15 starają się 
identyfikować i poszukiwać właścicieli 
przedmiotów. Kontaktują się drogą ma-
ilową lub dzwonią pod numery telefo-
nów,  znajdujące  się  na  wizytówkach 
pozostawionych  w  teczkach  i  doku-
mentach  oraz  pod  ostatnio  wybierane 
numery  w  telefonach  komórkowych, 
o ile jest to możliwe.

Niestety, nadal do swoich pierwot-
nych właścicieli wraca zaledwie około 
5% rzeczy.

Jak odebrać rzeczy? 

Aby  odebrać  zagubione  przedmio-
ty  w  miejskim  biurze  przy  ul.  Dziel-
nej  należy przedstawić dowód zakupu 

lub  inny  dokument  poświadczający 
własność.  W  przypadku,  kiedy  jest  
to  niemożliwe  (np.  obrączki,  zegarka 
czy pierścionka) konieczne będzie do-
kładne  opisanie  zguby, wskazanie  po-
tencjalnego miejsca zagubienia i okre-
ślenie jego cech szczególnych. Należy 
także  opłacić  koszty  przechowania 
i utrzymania rzeczy oraz poszukiwania 
osoby uprawnionej do odbioru.

Rzeczy  są  przechowywane  przez 
dwa  lata  od  dnia  znalezienia.  Po  tym 
terminie  prawo  własności  przechodzi 
na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wy-
znaczonym terminie. W przypadku nie-
odebrania rzeczy ich właścicielem staje 
się na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rze-
czach znalezionych m.st. Warszawa.

Gdzie szukać? 

Ogłoszenia  na  temat  zagubionych 
przedmiotów  publikowane  są  m.in. 
w  Biuletynie  Informacji  Publicznej 
i na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy 
Znalezionych.

Warszawskie  Biuro  Rzeczy  Zna-
lezionych  zostało  powołane  do  życia 
65  lat  temu  przez  Radę  Narodową 
m.st.  Warszawy.  Obecnie  znajduje 
się  w  strukturze  Biura  Administracji 
i  Spraw  Obywatelskich  Urzędu  m.st. 
Warszawy.  Zasady  jego  funkcjonowa-
nia  określa  m.in.  ustawa  z  20  lute-
go  2015  r.  o  rzeczach  znalezionych 
(Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  397  z  późn. 
zm.)  oraz  regulamin  działalności Biu-
ra  Rzeczy  Znalezionych  (Zarządzenie 
nr 284/2017 Prezydenta m.st. Warsza-
wy z 17 lutego 2017 r.).

W  tym  roku  do  biura  trafiło  już 
ponad 600 rzeczy.

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.

Jak wygląda zabieg 
z wykorzystaniem zestawów 

GLO PRP?
Krew  pobiera  się  od  pacjenta 

do  specjalnej  probówki,  a  następnie 
poddaje  się obróbce w celu oddziele-
nia płytek krwi, krwinek białych i su-
rowicy od krwinek czerwonych. Krew 
poddaje  się  dwukrotnemu  odwirowa-
niu z odpowiednią prędkością, aby nie 
uszkodzić  krwinek.  Z  dolnej  części 
probówki  pobiera  się  osocze  bogato-
płytkowe oraz kożuszek leukocytarno-
-płytkowy  zawierający  krwinki  białe 
i płytki krwi. Uzyskane w ten sposób 
PRP  wstrzykuje  się  w  chore  miej-
sce. W zależności od stanu i długości 
trwania schorzenia zaleca się podanie 
1-3 zastrzyków. Zazwyczaj schorzenia 
i  urazy  przewlekłe  wymagają  poda-
nia więcej  niż  jednego wstrzyknięcia 
PRP.  W  każdym  przypadku  terapia 
PRP  może  być  stosowana  w  skoja-
rzeniu  z  fizjoterapią,  aby  zwiększyć 
powodzenie  leczenia.  Po  wykonaniu 
zastrzyku może pojawić się bolesność. 
Należy  zwrócić  uwagę  na  to,  aby 
po  podaniu  PRP  nie  podawać  leków 
przeciwzapalnych.

– To kolejna poważna luka w usta-
wie. Przewidziano 12-miesięczny okres 
na wydanie zaświadczenia potwierdza-
jącego przekształcenie, nie korygując 
jednocześnie terminu zapłaty opłaty 
rocznej. W efekcie czego powstał cha-
os, a mieszkańcy są zdezorientowani. 
Ponieważ nie doczekaliśmy się roz-
wiązania ani jednoznacznej odpowie-
dzi, postanowiliśmy sami rozwiązać 
ten problem – mówi Robert Soszyński, 
zastępca  prezydenta  m.st.  Warszawy. 
– Mieszkańcy, którzy nie otrzymają za-
świadczenia przed końcem marca mogą 
wnieść opłatę za rok 2019. Po wydaniu 
dokumentu wpłata zostanie przeksięgo-
wana na poczet tzw. opłaty przekształ-
ceniowej. Taka procedura będzie obo-
wiązywała we wszystkich dzielnicach 
– dodaje wiceprezydent. 

Z  dniem  1  stycznia  br.,  ponad 
440 tys. warszawiaków zostało uwłasz-
czonych – byli użytkownikami wieczy-
stymi,  zostali  właścicielami  gruntów 
zabudowanych  na  cele  mieszkanio-
we.    Warszawiacy  do  końca  roku  – 
bezpłatnie i bez konieczności składania 
jakichkolwiek  wniosków  –  otrzymają 
zaświadczenia  potwierdzające  prze-
kształcenie od urzędów dzielnic. 

Niestety  stan  prawny  wielu  nieru-
chomości w stolicy jest skomplikowa-
ny, wiele działek ma charakter miesza-
ny i znajdują się na nich nieruchomości 
o  różnym  przeznaczeniu.  Dokumentu 
w tym terminie nie otrzyma więc wie-
lu  dotychczasowych  użytkowników 
wieczystych.  I  to  nawet  jeśli  złożyli 
wniosek o wydanie zaświadczenia (któ-
re,  zgodnie  z  ustawą  zostanie wydane 
w ciągu 4 miesięcy). 

Zaświadczenia  nie  otrzymają  też 
osoby, które wystąpiły o przekształce-
nie na podstawie ustawy z 2005 roku. 
31  marca  br.  mija  bowiem  ustawowy 
termin złożenia oświadczenia o prowa-
dzeniu  dalszego  postępowania  w  sta-
rym trybie. Jeśli dokument nie wpłynie 
postępowanie się umarza, a nieru cho-
mość  przekształca  zgodnie  z  nowymi 
przepisami. 

Co mają zrobić  
mieszkańcy? 

Tymczasem  31  marca  upływa  ter-
min wnoszenia opłat rocznych za użyt-
kowanie wieczyste – art. 71 pkt 4 usta-
wy  o  gospodarce  nieruchomościami: 
„opłaty  roczne  wnosi  się  przez  cały 
okres użytkowania wieczystego, w ter-
minie do dnia 31 marca każdego roku, 
z góry za dany rok”. 

Wielu  dotychczasowych  użytkow-
ników  wieczystych  do  31  marca  nie 
dowie  się,  czy  ich  nieruchomość  już 
uległa przekształceniu, czy  też nastąpi 
to  w  innym  terminie,  po  wykonaniu 
dodatkowych  czynności,  np.  z  dniem 
wyłączenia z księgi wieczystej gruntów 
niespełniających warunków. 

Warunkiem  jej  przeksięgowania 
i  zaliczenia  będzie  złożenie  dyspozy-
cji przeksięgowania zapłaconej opłaty. 
Nadpłaty  powstałe  po  przeksięgowa-
niu opłaty będą zwracane, na wniosek 
mieszkańców, przez urzędy dzielnic.  

Stosowne  wnioski  zostaną  opu-
blikowane  na  stronach  internetowych 
Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dziel-
nic  oraz  będą  dostępne w wydziałach 
obsługi mieszkańców.

Zamek Królewski w Warszawie 
– Muzeum

zaprasza na cykl wykładów 
Rok wazowski

20 marca 2019 r. – Aliquod singularis. Kolekcje królewskie w XVII wieku: 
przypadek Wazów polskich. Prowadzenie: prof. Michał Mencfel

30 marca 2019 r. – Pozostałości fortyfikacji wazowskich Zamku Królew-
skiego w Warszawie na tle założeń obronnych tego czasu w Polsce. 

Prowadzenie: prof. Bogusław Dybaś (Stacja Naukowa PAN w Wiedniu); 
Loża Masońska

14 kwietnia 2019 r. – Czy misjonarze katoliccy mogli liczyć na popar-
cie Polskich królów z dynastii Wazów? Prowadzenie: dr Natalia Królikow-
ska-Jedlińska

24 kwietnia 2019 r. – Między Warszawą a Moskwą. Ikony w Rzeczypo-
spolitej epoki Wazów. Prowadzenie: dr hab. Aleksandra Sulikowska-
-Bełczowska

15 maja 2019 r. – Powiew baroku. Architekt Constantino Tencalla i inni.  
Prowadzenie: Beata Artymowska

19 maja 2019 r. – Allaputryna, wizina i indyki. Kuchnia polska w epoce 
Wazów. Prowadzenie: prof. Jarosław Dumanowski

25 maja 2019 r. – Obrona i zdobywanie Zamku Warszawskiego w dobie 
wojen szwedzkich. Prowadzenie: prof. Mirosław Nagielski (Instytut Hi-
storyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Sala Odczytowa (Kinowa)

9 czerwca 2019 r. – „(...) wystroiła mi ją tyż cale po francusku...” – zmia-
ny w ubiorach polskich szlachcianek za sprawą Ludwiki Marii Gonzagi.  
Prowadzenie: Elżbieta Dunin-Wąsowicz

19 czerwca 2019 r. – „W złoto i perły szyję miewałam ubraną abym światu 
nad inne była pokazaną” – wystawa klejnotów polskich XVI-XVII w. w Zam-
ku Królewskim. Prowadzenie: Anna Saratowicz-Dudyńska, Dariusz No-
wacki

Bilety wstępu w cenie 5 zł dostępne w kasie Zamku oraz online.

Co gubią warszawiacy

Gdzie szukać i jak odebrać zguby
Do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych trafia co roku mnóstwo dokumentów, zegarków, telefonów, liczne 
portfele, pieniądze, laptopy i czytniki. W 2018 r. zdeponowano w nim 9 700 rzeczy, rok wcześniej 9 800.

Co z opłatą za rok 2019
Ustawodawca nadal nie rozwiązał problemu związanego z koniecz-
nością uiszczenia opłaty rocznej przez osoby, które do 31 marca nie 
otrzymają dokumentu potwierdzającego przekształcenie. Miasto 
opracowało jednak procedurę, która pozwoli mieszkańcom na jej 
zapłatę i zaliczenie na poczet przyszłej opłaty jednorazowej. 

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

•  MASAŻ KLASYCZNY oraz poprawa 
sprawności ruchowej. Tel. 602 775 339

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

•  WYNAJMĘ LOKAL BIUROWY 70 m2 – 
Jelonki. Tel. 721 710 006

•  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.

N
AS

ZA

Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Wola 
m. st. Warszawy 

www.bpwola.waw.pl

w marcu:
•  15 marca  (piątek)  godz.  17.00  – Bi-
blioteka dla dzieci i Młodzieży nr 32, 
ul.  Twarda  64  –  „Kubki,  filiżanki 
i  szklanki  czyli  rozmowy  przy  her-
bacie”  –  zajęcia  kulinarne  z  cyklu 
„Kącik smakosza” dla dzieci 4-10 lat

•  16 marca  (sobota) godz. 12,30 – Bi-
blioteka dla dzieci i Młodzieży nr 21, 
al. Solidarności 90 – „Sobotnie DIY” 
–  twórcze  warsztaty  dla  młodzieży 
w wieku 14-18 lat

•  19  marca  (wtorek)  godz.  17,30  – 
„Odolanka” ul. Ordona 12F – „Sławni 
mężczyźni Woli” – spotkanie prezen-
tujące  sylwetki  sławnych  mężczyzn 
związanych  z  okolicami  Odolan 
i  Ulrychowa.  Spotkanie  poprowadzi 
warszawski przewodnik Ewa Andrze-
jewska

•  20  marca  (środa)  godz.  17.00  –  Bi-
blioteka dla dzieci i Młodzieży nr 46, 
ul. Chłodna 11 – „Powitanie Wiosny” 
–  warsztaty  plastyczno-techniczne 
dla  dzieci w wieku  4-13  lat  z  cyklu 
„Twórcze środy – niezależnie od po-
gody” 

•  21  marca  (czwartek)  godz.  17.00 
–  Biblioteka  dla  dzieci  i  Młodzieży 
nr 25, ul. Żytnia 64 – „Joga dla dzie-
ci” – warsztaty ruchowo-relaksacyjne 
połączone  z  kreatywnym  czytaniem 
dla dzieci w wieku 6-12 lat

•  21  marca  (czwartek)  godz.  17.00  – 
Wypożyczalnia Zborów Obcojęzycz-
nych nr 115, ul. Nowolipie 20 – „Fil-
mowe czwartki” – Ikony kina

•  22 marca  (piątek)  godz.  17.00  – Bi-
blioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, 
ul.  Żytnia  64  –  Spotkanie  członków 
Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Rozmowa o książce „Pięć lat 
kacetu” Stanisława Grzesiuka

•  22 marca  (piątek)  godz.  17,30  – Bi-
blioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32, 
ul. Twarda 64 – Spektakl pt. „Z malo-
wanej  skrzyni” w wykonaniu Teatry 
Złoty Dukat. Przedstawienie przezna-
czone dla dzieci w wieku od 4 lat

•  26  marca  (wtorek)  godz.  13.00  – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży  nr  80,  ul.  Redutowa  48  – 
„Ze  śpiewnika  domowego  –  pieśni 
Stanisława Moniuszki”  w wykonaniu 
zespołu Kurdesz

•  28  marca  (czwartek)  godz.  18.00 
–  Wypożyczalnia  dla  Dorosłych 
i  Młodzieży  nr  51,  ul.  Bielskiego  3 
– Spotkanie w Klubie Podróżnika. Te-
matem spotkania będą Indie – pokaz 
slajdów i  relacja z podróży Aleksan-
dra Bieguńskiego

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

WODNIK (21 I – 18 II) 
W sprawach zawodowych 
masz skłonności do tego, 
żeby brać na siebie zbyt 

wiele, więc czasem tego żałujesz. 
Tym razem tak nie będzie. Okaże się, 
że Twój pomysł jest bardzo ważny, 
a intuicja podpowiedziała Ci dosko-
nałe rozwiązania. Może się pojawić 
korzystna zmiana w tej sferze życia. 
A w uczuciach – możliwe ożywienie.

RYBY (19 II – 20 III)
Wreszcie się doczekały-
ście: nadchodzą pozytyw-
ne zmiany w Waszym życiu, 

także w sferze zawodowej. Wszystko, 
włącznie z finansami, będzie się ukła-
dać po Waszej myśli. W kwestii zdro-
wia zróbcie konieczny krok: wróćcie 
do ćwiczeń i medytacji. Pomyślcie, 
co jeszcze może wzmocnić Wasze siły. 
Może więcej snu i spacerów?
 
BARAN (21 III – 20 IV)

Spora szansa na zawo-
dowy sukces. Trafi Ci 
się okazja, a wszystko, 

co musisz zrobić, to jedynie wy-
kazać inicjatywę, wiarę w siebie 
i konsekwencję w działaniu. Być 
może uda Ci się nawet pokonać ba-
riery, które od dawna zatrzymywały 
Cię w karierze. Doskonałe zdrowie 
i kondycja fizyczna, a pieniądze – 
już wkrótce.

BYK (21 IV – 21 V)
Nadchodząca wiosna po-
prawi Twoje samopoczu-
cie i spowoduje przypływ 

energii. Bardzo dobrze wpłynie 
to na Twoją psychikę – większa pew-
ność siebie będzie sprzyjała wprowa-
dzeniu zmian w Twoim życiu. Bezpo-
średnim bodźcem będzie jedno ważne 
wydarzenie. Finanse poprawią się 
zupełnie niespodziewanie. W uczu-
ciach sielanka.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Musisz jakoś wytrzymać 
do końca miesiąca. Nadal 
będziesz zmagać się z we-

wnętrznym niepokojem i kłopotami 
zdrowotnymi. Do tego trudno Ci bę-
dzie wziąć się za jakąkolwiek pracę. 
Szef będzie grymasił, ale Ty poczujesz 
rozgoryczenie z powodu pracy. Włącz 
program minimum i poczekaj – potem 
będzie już tylko lepiej.

RAK ( 22 VI – 22 VII) 
Najbliższe dni będą idealne 
do załatwienia odkładanej 
sprawy, przeforsowania 

swojego pomysłu w sferze zawodo-
wej lub też podpisania umowy. Jeśli 
masz coś takiego w zanadrzu, nie 
zwlekaj. Teraz możesz liczyć na łut 
szczęścia, który ułatwi Ci osiągnięcie 
celu. Po 30 marca będą Cię zajmo-
wały inne sprawy – głównie osobiste 
i uczuciowe.

LEW (23 VII – 23 VIII) 
Szczęście będzie Ci sprzy-
jać przede wszystkim 
w sprawach zawodowych. 

Dlatego mądrze wybierz sprawę, któ-
rą zajmiesz się w najbliższych dniach. 
To ma być coś ważnego. Wierzysz 
w siebie, więc wystarczy tylko zacząć 
działać, dopomóc swojemu szczęściu. 
Zdrowie i kondycja fizyczna – zna-
komite. Tylko w uczuciach raczej 
chłodno. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Sytuacja w pracy niewie-
le się zmieni na lepsze. 
Na szczęście Ty będziesz 

w lepszej dyspozycji, więc łatwiej 
Ci będzie znosić trudy i rozwiązy-
wać problemy. Mimo wszystko nie 
zapominaj o systematycznym rozła-
dowaniu stresu – dla zdrowia. Ma-
rzec to właściwy czas, żeby wziąć 
się za siebie. Ruch, dieta, spacery 
– wszystko się uda. 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Zmianę swojego życia 
zawodowego rozpocznij 
od dokształcenia i to ta-

kiego, które da „papierek” (kurs, stu-
dia podyplomowe). Zdecyduj się 
na coś, w przeciwnym razie zmuszą 
Cię do tego okoliczności. W finansach 
strzeż się nietrafionych inwestycji. 
Zdrowie wymaga Twojej troski i inter-
wencji – ruch na świeżym powietrzu. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
W nadchodzących dniach 
powinieneś skupić się ra-
czej na sprawach ducha. 

Materia chwilę poczeka, a Ty poświęć 
czas na refleksję, zastanów się nad 
swoim życiem, wsłuchaj się w siebie. 
Taka chwila zatrzymania przyniesie Ci 
wiele zaskakujących korzyści.  Zdro-
wie w normie. Z poważnymi decyzjami 
wstrzymaj się co najmniej miesiąc. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Do końca miesiąca musisz 
skupić się na przetrwaniu 
i minimalizowaniu strat. 

Świat będzie Ci stawiał opór, a Ty sam 
będziesz się zmuszał do każdej z nie-
zbędnych aktywności. W uczuciach 
na przekór przyrodzie nadejdzie 
zima. Przetrzymaj najgorsze i spró-
buj zacząć wszystko od nowa. Wkrót-
ce trudne chwile miną. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
W nadchodzących dniach 
będziesz tryskać energią 
i pomysłowością. Zostanie 

to docenione w pracy, a i Twoi bli-
scy skorzystają na tym przypływie 
sił. Wszyscy będą zadowoleni, z Tobą 
na czele – okażesz się liderem i pod-
porą. Zdrowie – wyśmienite. Aby 
dodać nieco pikanterii Twojej rela-
cji, zadbaj o siebie, pomyśl o czymś 
nowym. 

Horoskop
od 17 do 30 marca 2019 r.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 11 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) gniazdo orła; 7) pęk piór zdobiący wysokie fryzury kobiet w XVIII w.; 
8)  pozdrowienie  myśliwych;  9)  rzucany  psu;  10)  piec  do  topienia  ołowiu; 
12)  staropolska  zabawa  zapustna;  14)  sieć  do  połowu  ryb  w  kształcie  worka;  
16) hebrajski demon; 19) miejsce składania ofiar kultowych; 21) domek gajowe-
go; 22) uparta i ma długie uszy; 23) hazard z kulką. 

Pionowo: 1) miejsce do prezentacji koni wyścigowych przed gonitwą; 2) szary 
metal, bardzo rzadko występuje w przyrodzie; 3) zator; 4) cyfra na początku osi; 
5) chleb z razowej mąki pszennej; 6) inkaust; 11) potulność; 13) przedstawiciel 
władzy  lub  urzędu;  15)  szrama;  17)  zachęta  w  brydżu;  18)  giermek  Zbyszka 
z Bogdańca; 20) strata metalu przy przetopie. 
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