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Na Woli

Pumptrack i droga dla rolkarzy

Wola ogłosiła przetargi na budowę 
drogi dla rolkarzy w parku Szymań-
skiego oraz drogi rowerowej w parku 
Księcia Janusza. Oba projekty są re-
alizowane w ramach budżetu partycy-
pacyjnego. – Inwestycje w sport i re-
kreacje są wręcz idealne do realizacji 
w ramach budżetu partycypacyjnego 
– mówi Krzysztof Strzałkowski, bur-
mistrz Woli. – To mieszkańcy wiedzą 
przecież najlepiej, czego brakuje w ich 

najbliższej okolicy i co mogłoby im się 
tam przydać. Wystarczy mieć pomysł, 
dobrze go przedstawić i argumentować, 
zebrać głosy poparcia i gotowe – doda-
je. Tak było w przypadku drogi dla rol-
karzy. W ubiegłym roku na ten projekt 
oddano ponad 1100 głosów.

Nowa droga połączy wrotkowisko 
znajdujące się po wschodniej stronie 
parku, z dużą pętlą dla rolkarzy, która 
jest położona w centralnej części parku. 

Ma mieć szerokość co najmniej 2-2,5 m 
i długość około 500 metrów. – Realiza-
cja tej inwestycji podniesie atrakcyjność 
naszego parku, a miłośnicy rolek i wro-
tek będą mogli korzystać z wygodnej 
i szerokiej trasy. Z wrotkowiska i toru 
od wczesnej wiosny do późnej jesieni 
korzysta bardzo wiele osób – rolka-
rze i wrotkarze przyjeżdżają tu całymi 
rodzinami, gdyż tego typu miejsc nie 
ma w Warszawie wielu – mówi bur-
mistrz Krzysztof Strzałkowski. Zwy-
cięzca przetargu będzie zobowiązany 
w ciągu 40 dni od podpisania umowy 
przedstawić projekt i uzyskać pozwole-
nie na budowę. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na koniec września.

Z kolei w parku Księcia Janusza 
zbudowany zostanie pumptrack, który 
uzupełni istniejącą już w tym miejscu 
infrastrukturę rowerową. – Powstanie 
nowy, około 200-metrowy obiekt, któ-
ra będzie odpowiednio wyprofilowa-
ny i pozwali na jazdę bez pedałowa-
nia – mówi Krzysztof Strzałkowski. 
–  Dzięki odpowiedniemu profilowaniu 
będzie można jeździć na zróżnicowa-
nych prędkościach zarówno małymi 
rowerkami dziecięcymi, jak i dużymi 
rowerami górskimi – dodaje.

W pierwszą niedzielę maja Biblio-
teka Publiczna w Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy udostępniła swoim 
użytkownikom możliwość wypoży-
czania ebooków. Wypożyczane są one 
na 30 dni, na podobnych zasadach jak 
tradycyjne, papierowe książki. Dostęp-
ne tytuły widoczne są bezpośrednio 
w katalogu obsługiwanym przez Sys-
tem Biblioteczny Mateusz.  Możli-
we jest rezerwowanie pozycji, które 
w danym momencie są wypożyczone 
oraz jednokrotne przedłużenie terminu 
zwrotu.  

Do zbiorów Biblioteki zakupione 
zostały nowości wydawnicze i  naj-
bardziej popularne tytuły. Wśród nich 
książki takich autorów jak: Harlan Co-
ben, Lee Child,  Katarzyna Bonda, 
Katarzyna Puzyńska, Remigiusz Mróz. 
Poza powieściami znajdują się w nim 

także biografie, reportaże, publicystyka 
i poradniki. 

Przełomowość przyjętych rozwią-
zań polega także na umożliwieniu 
bezpośredniego pobrania z katalogu 
Biblioteki, pliku z wypożyczoną po-
zycją. Ebooki dostępne są w formatach 
ePUB lub Mobi. Nie jest wymagane 
instalowanie dodatkowych aplikacji, 
zakładanie w nich kont, wprowadza-
nie specjalnych  kodów czy posiadanie 
określonego typu czytnika. Wystarczy 
zalogować się na konto biblioteczne, 
wybrać dostępny ebook i zaakceptować 
warunki wypożyczenia.  

Od pierwszych dni nowa propo-
zycja biblioteki spotkała się z dużym 
zainteresowaniem czytelników. W naj-
bliższych dniach zakupione zostaną 
kolejne pozycje.

Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom (2-10 czerwca) to święto 
społecznej akcji „Cała Polska Czy-
ta Dzieciom”. W ramach tegorocz-
nej edycji  trwającej nieprzerwanie 
od 2001 roku kampanii, bemowska bi-
blioteka zaprasza najmłodszych na spo-
tkanie z wierszami Juliana Tuwima. 

Spotkajmy się w namiocie bibliotecz-
nym 2 czerwca podczas pikniku z oka-
zji Dni Bemowa (Park Górczewska) 
oraz 3 czerwca w naszych placówkach. 
Szczegółowe informacje dostępne będą 
na www.bibliotekabemowo.pl oraz na-
szym profilu na facebook’u. Zapra-
szamy!

Ebooki w Bemowskiej 
Bibliotece

Stoi na stacji 
lokomotywa…

b  Rekreacja na Odolanach  b  Wola bez plastiku b  Multimedialne fontanny w parku Szymańskiego  b  

Na Woli ciągle przybywa atrakcji zachęcających do uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu. 
Sportowa infrastruktura dzielnicy wzbogaci się w tym roku o dwa nowe obiekty. W parku Księcia Janu-
sza powstanie pumptrack, natomiast w parku Szymańskiego zbudowana zostanie kolejna droga dla 
rolkarzy.
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31 marca odbył się już po raz 
trzeci Przegląd Amatorskich Teatrów 
Nauczycieli Dzielnicy Bemowo, nad 
którym honorowy patronat objęła bur-
mistrz Urszula Kierzkowska. Na wyda-
rzeniu obecni byli także: radna Magda 
Gogol, przedstawiciele dzielnicy, dy-
rektorzy i kierownictwo bemowskich 
szkół i przedszkoli. Organizatorem tej 
uroczystości była Szkoła Podstawowa 
nr 357 oraz Teatr Nauczycieli SP 357. 

Wydarzenie odbyło się w sali widowi-
skowej Ośrodka Wychowawczo-Profi-
laktycznego „Michael”. 

Podczas tegorocznego przeglą-
du jako pierwsi wystąpili gospodarze 
wydarzenia, prezentując spektakl pt. 
„Kopciuszek na zawodach”, promując 
zdrowy styl życia z dużą dawką humo-
ru. Jako drudzy wystąpili nauczyciele 
z Przedszkola nr 381 „Leśne Echo” 
ze spektaklem pt. „Bal w pokoiku lal”. 

Ich przedstawienie było przepełnione 
piękną muzyką i tańcem oraz wspania-
łymi kostiumami. Trzecią grupą była 
Szkoła Podstawowa nr 350 - kabaret 
„Królewna Śnieżka i Krasnale” roz-
bawił każdego widza do łez. Bemow-
scy nauczyciele pokazali po raz ko-
lejny, że ich uzdolnienia i możliwości 
są wszechstronne. Tak trzymać!

Źródło: SP 357

Boisko, place zabaw i siłownia 
plenerowa tworzą nowy teren re-
kreacyjno-sportowy przy ul. Bo-
guszewskiej na Odolanach.  

Dzięki inwestycji ZGN Wola 
na nieużytkowanej dotąd przestrzeni 
między ulicami Jana Kazimierza i Bo-
guszewską powstało ogólnodostępne 
miejsce do wypoczynku i uprawiania 
sportu oraz plac zabaw dla dzieci z są-
siadującego Przedszkola nr 426.  Znaj-
dują się tutaj boisko wielofunkcyjne 
do gry w piłkę nożną, koszykówkę 
i siatkówkę, siłownia plenerowa oraz 
dwa place zabaw – dla dzieci z sąsied-
niego przedszkola przy ul. Boguszew-
skiej i ogólnodostępny, z zabawkami 
przystosowanymi dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami.  

Znajdziemy tu także huśtawki, 
sprężynowce, trampolinę bujak „Trzy 

ptaszki”, linarium, karuzele. Ogrodzo-
ny i oświetlony teren jest wyłożony 
bezpieczną nawierzchnią i objęty moni-
toringiem. Powstały tu nowe chodniki 
i elementy małej architektury, m.in. 
stoliki z ławkami. Zadbano również 
o zieleń i rekultywację trawników. – 

Zależało nam aby uzupełnić najbliższą 
przestrzeń o miejsce które integruje, 
skłania do rozmów, daje możliwość 
różnych form wypoczynku i relaksu – 
mówi Mateusz Matejewski, dyrektor 
ZGN Wola. Koszt inwestycji to ponad 
1 mln zł.

Warszawiacy znowu mogą korzy-
stać z zespołu fontann zlokalizo-
wanych w parku Szymańskiego. 
Codziennie o godz. 20.30 odby-
wają się niezwykle efektowne po-
kazy multimedialne.

Park Szymańskiego to od lat jedno 
z najpopularniejszych miejsc do wypo-
czynku i rekreacji na Woli. Dzięki zakoń-
czonemu w ubiegłym roku kolejnemu 
etapowi modernizacji obiektu, wzbogacił 
się on w zespół multimedialnych fontann. 
W ramach kompleksu fontann powstał 

również tunel wodny dla dzieci, a także 
zbudowano stoliki z ławkami oraz leżaki 
do wypoczynku. Jest to zatem atrakcja 
dla wszystkich, z której znowu można 
korzystać aż do jesieni.

Kompleks został już uruchomiony 
i można z niego korzystać przez okrągły 
tydzień. – W tym roku fontanny będą 
funkcjonowały od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 12.00–21.00, a w weekendy 
od 9.00 do 21.00 –mówi Robert Rafa-
łowski, zastępca burmistrza Woli. – Naj-
większą atrakcją jest oczywiście niezwy-
kle efektowny, multimedialny spektakl 
dźwięku, światła i wody, który pokazu-
jemy codziennie od godziny 20.30. Ser-
decznie wszystkich zapraszamy, bo jest 
na co popatrzeć – dodaje.

Kompleks fontann jest zlokalizo-
wany w południowo-wschodniej części 
parku Szymańskiego.

Rok 2019 jest dla bemowskiego Ze-
społu Folklorystycznego LAZURKI ro-
kiem Jubileuszu XXX-lecia działalności. 
Z tej okazji zespół przygotowuje kilka 
niespodzianek. 

Pora uchylić rąbka tajemnicy!
1.  Zespół pragnie wydać pierwszą 

w historii zespołu płytę muzyczną 
z piosenkami ludowymi ze swoje-
go repertuaru. Na płycie znajdzie 
się 12 utworów w wykonaniu ak-
tualnych tancerzy – dzieci w wieku 
od 7 do 14 lat – oraz gościnnie, wy-
chowanków Zespołu. Aby zrealizo-
wać to marzenie LAZURKI gorąco 
proszą o wsparcie finansowe zbiórki 
„Piękny Jubileusz – Piękna płyta 
ZF LAZURKI” na:  https://zrzutka.
pl/lazurki. 
Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę!

2. LAZURKI zachęcają także do udziału 
w  adresowanym do  mieszkańców 
Bemowa konkursie plastycznym 
pt.  „Kartka urodzinowa dla ZF 
LAZURKI”. Zadaniem jest wyko-
nanie pracy indywidualnej – kartki 
pocztowej związanej z życzeniami 
z okazji jubileuszu / działalnością 
ZF LAZURKI / polskimi tradycja-
mi ludowymi / tańcem i śpiewem. 
Konkurs trwa do 5.06.2019 r. Szcze-
góły na: http://lazurki.pl/aktualno-
sci/wydarzenia/konkurs-plastyczny-
kartka-urodzinowa-dla-zf-lazurki/

3. Głównym wydarzeniem obchodów 
XXX-lecia działalności Zespołu Folk-
lorystycznego LAZURKI będzie or-
ganizowany pod honorowym patrona-
tem Urszuli Kierzkowskiej burmistrz 
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

Jubileuszowy Koncert Galowy  pt. 
„Jak przygoda, to tylko w War-
szawie!”. Termin koncertu: sobota 
15.06.2019 r. godz. 17.00. Miejsce: 
Amfiteatr Bemowo w parku Gór-
czewska (ul. Raginisa 1). Wstęp wol-
ny! Serdecznie zapraszamy!
W Jubileuszowym Koncercie Galo-
wym weźmie udział około 150 wy-
konawców wszystkich pokoleń LA-
ZURKÓW w bardzo różnorodnym 
repertuarze.
Koncert otworzy Polonez XXX-le-
cia w wykonaniu tancerzy oraz osób 
trwale zapisanych w historii zespo-
łu. Najmłodsi z najmłodszych tan-
cerzy, czyli SMYKI i POLECZKI, 
zaprezentują ludowe figle. Podczas 
koncertu, razem z młodszymi i star-
szymi wychowankami przeniesiemy 
się na cieszyński rynek. Zabawy 
i tańce beskidzkie przedstawią OKA-
RYNKI, TRZEWICZKI, KUKUŁKI 
wraz z młodszymi wychowankami. 
Zabawy śląskie pięknie zaprezentują 
KORALIKI. FLISACY zatańczą na-
tomiast tańce kaszubskie, a LAJKO-
NIKI tańce lubelskie. Nie zabraknie 
też folkloru podhalańskiego oraz wią-
zanki piosenek ludowych, promu-
jących płytę. Występy przeplatane 
będą fragmentami jubileuszowego 
filmu o zespole. Koncert zakończy, 
oparte na folklorze miejskim, tytuło-
we widowisko „Jak przygoda, to tyl-
ko w Warszawie!”
Podczas koncertu odbędzie się finał 
konkursu plastycznego oraz dostępna 
będzie jubileuszowa płyta.
Zachęcamy również do udziału w or-

ganizowanej podczas koncertu zbiórce 
publicznej pt. „BEMOWO – LAZUR-
KOM na XXX-LECIE”.

Lazurki mają 30 lat!Na Bemowie

III Przegląd Amatorskich Teatrów 
Nauczycieli

Na Woli

Rekreacja na Odolanach

Fontanny w parku Szymańskiego

Na zdjęciu: Magda Gogol bemowska radna i Urszula Kierzkowska burmistrz dzielnicy z uczestnikami III Przeglądu Amatorskich Teatrów 
Nauczycieli
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Projekt „Jadłodzielnia Plus na Smo-
czej” jest realizowany z funduszy po-
chodzących z dzielnicowego budżetu 
partycypacyjnego. – Podobne jadło-
dzielnie z powodzeniem funkcjonują już 
w innych miastach, dlatego bardzo się 
cieszymy, że taki projekt zostanie zre-
alizowany na Woli – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. – Jadło-
dzielnia będzie miejscem służącym nie 
tylko zapobieganiu marnowania dobrej 
żywności, ale również sprzyjającym in-
tegracji lokalnej społeczności – dodaje.

Głównym założeniem projek-
tu Jadłodzielnia Plus jest stworzenie 
miejsca nieodpłatnego przekazy-
wania i odbierania żywności, ubrań, 
zabawek, książek i czasopism przez 
mieszkańców. Każdy mieszkaniec bę-
dzie mógł tu przyjść i przynieść dla 
innych jedzenie lub rzeczy, z których 
już nie będzie korzystał. Ale będzie 
to działać również w drugą stronę, 
bo każdy będzie mógł poczęstować się 
jedzeniem przyniesionym przez innych 

lub skorzystać z przedmiotów, które 
znajdują się w Jadłodzielni. – Należy 
tylko pamiętać, że w Jadłodzielni moż-
na zostawiać wszystkie produkty oprócz 
surowego mięsa, zawierających surowe 
jaja, wyrobów z niepasteryzowanego 
mleka, ale z wyłączeniem serów, twa-
rogów czy jogurtów, a także produktów, 
które są wyraźnie zniszczone i niena-
dające się do dalszego użytkowania – 
mówi Adam Hać, zastępca burmistrza 
Woli. – Wierzymy, że to miejsce będzie 
cieszyć się wielką popularnością za-
równo wśród tych, którzy będą chcieli 
zostawiać tu jedzenie i rzeczy, a także 
tych, którzy będą chcieli z tego korzy-
stać – dodaje.

Jadłodzielnia ruszy w czerwcu i bę-
dzie funkcjonować do grudnia. Obec-
nie trwają prace dostosowujące lokal 
do tego typu działalności. Wola na ten 
cel przeznaczy ponad 25 tys. zł, a pro-
jekt jest traktowany jako pilotaż i jeżeli 
się sprawdzi to będzie kontynuowany 
w kolejnych latach.

Projekt „Bezpieczny Maluszek” 
jest skierowany do rodziców dzie-
ci w wieku od 0 do 3 lat i będzie 
w całości finansowany ze środków 
pochodzących z budżetu partycypa-
cyjnego. – Rozpoczynamy realizację 
tegorocznych projektów, a konsultacje 
zatytułowane „Bezpieczny Maluszek” 
powinny zainteresować sporą część 
mieszkańców Woli – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. – Na-
sza dzielnica przyciąga coraz więcej 
rodzin z małymi lub bardzo małymi 
dziećmi. Ich bezpieczeństwo to spra-
wa kluczowa, o której zawsze warto 
porozmawiać – dodaje.

Projekt zakłada przeprowadzenie 
serii dwóch warsztatów dla rodziców 
dzieci w wieku od noworodka do trzech 
lat i będzie w większości traktował 
o bezpieczeństwie maluchów i zapo-
bieganiu wypadkom w domu, w któ-
rym spędzają najwięcej czasu.

W trakcie konsultacji, które odbędą 
się w Domu Sąsiedzkim przy ul. Mły-
narskiej 35a poruszona zostanie więk-
szość kwestii, dotyczących bezpieczeń-
stwa najmłodszych w domu. Tematyka 
„Bezpiecznego Maluszka” to m. in. 
omówienie najczęstszych rodzajów 
wypadków wśród poszczególnych grup 
wiekowych i sposobów ich zapobiega-

nia, zapobieganie śmierci łóżeczkowej 
(SIDS) wśród noworodków, omówie-
nie kilku strategii rodzicielskich i ich 
konsekwencji dla dzieci i rodziców czy 
porady dotyczące zabezpieczeń miesz-
kania. 

Na konsultacje obowiązują wcze-
śniejsze zapisy pod numerem telefo-
nu: 601 342 645 lub mailowo: magie-
ra2000@gmail.com. Spotkania z cyklu 
„Bezpieczny Maluszek” obędą się:
• 6 czerwca 2019 r. w godz. 17.30 

– 19.00
• 7 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 

11.30.

Zapewnienie wszystkim potrzebu-
jącym rodzicom odpowiedniej ilości 
miejsc w publicznych żłobkach dla ich 
dzieci to jeden z priorytetów inwesty-
cyjnych zarówno dla prezydenta m.st. 
Warszawy Rafała Trzaskowskiego 
jak i dla zarządu Woli. – Realizujemy 
już tego typu inwestycje i tym samym 
zwiększany dostępność miejsc w pu-
blicznych żłobkach. Lada dzień oddamy 
do użytku nowy żłobek przy ul. Cioł-
ka 26a – mówi Krzysztof Strzałkow-
ski, burmistrz Woli. – Jednak miejsc 
w żłobkach cały czas brakuje, dlatego 
do końca przyszłego roku planujemy 

zbudować i oddać do użytku dwa nowe 
obiekty, zlokalizowane w atrakcyjnych 
częściach dzielnicy – dodaje. Pierwszy 
żłobek ma powstać przy ul. Ludwiki 
2/4, natomiast drugi obiekt zostanie 
wybudowany przy ul. Kasprzaka 1/3. 
Co ważne, obie placówki mają zostać 
zbudowane na terenach, które już służą 
celom oświatowym. – Jeden z plano-
wanych żłobków będzie się znajdował 
w bezpośrednim sąsiedztwie ogródka 
jordanowskiego, wśród zieleni, drugi 
natomiast powstanie na terenie szkoły 
podstawowej i basenu, w którym wła-
śnie kończy się generalny remont – 

mówi Grażyna Orzechowska-Mikul-
ska, zastępca burmistrza Woli. 

Obie inwestycje będą bliźniacze, 
a kosz realizacji każdej z nich wyniesie 
7,5 mln zł. Żłobki będą niepodpiwni-
czonymi, dwukondygnacyjnymi obiek-
tami o powierzchni około 1200-1400 m 
kw. Na tej przestrzeni zaplanowano 
5 oddziałów z zapleczem administra-
cyjno-biurowym, zapleczem kuchen-
nym oraz szatniami, które będą mogły 
przyjąć do 150 dzieci. Obok żłobków 
powstaną też place zabaw dostosowane 
do potrzeb dzieci w wieku 1-3, które 
będą otoczone atrakcyjną zielenią.

Wola przystępuje do realiza-
cji kolejnego ciekawego pomysłu 
mieszkańców, który został zgłoszony 
w ramach budżetu partycypacyjnego. 
Podpisana została umowa na reali-
zację projektu „Z Górki na pazurki 
na Woli!”. Wykonawca zrealizuje in-
westycję w trybie „zaprojektuj i wy-
buduj”, a dzielnica na ten cel przezna-
czy ponad 172 tys. zł. 

Do 4 czerwca powinien powstać 
projekt budowlany inwestycji. Będzie 
on zakładał rewitalizację terenu o wiel-
kości około 2500 m2 w rejonie al. Jana 

Pawła II, ul. Młocińskiej, ul. Parysow-
skiej i Ronda Zgrupowania AK „Rado-
sław”. Zaniedbany i zdegradowany te-
ren obok ronda zostanie zaadaptowany 
na miejsce spotkań dla mieszkańców, 
którego główną atrakcją będą usypane 
górki, które zimą będą służyć do jazdy 
na sankach czy „jabłuszkach”. – Zanie-
dbane dotąd miejsce zostanie przywró-
cone mieszkańcom. Zyskamy zupełnie 
nową przestrzeń, która zimą będzie 
miejscem śnieżnych zabaw dla całych 
rodzin - mówi Robert Rafałowski, za-
stępca burmistrza Woli. 

Po zaakceptowaniu projektu bu-
dowlanego wykonawca przystąpi 
do prac, które planowo mają zakoń-
czyć się w połowie września. Teren 
zostanie odrestaurowany i wyposażony 
w elementy małej architektury, takie 
jak ławki, kosze na śmieci, głazy na-
rzutowe, betonowy stolik do gier czy 
stojaki rowerowe. Powstaną nowe, 
utwardzone szlaki komunikacyjne, 
a także wykonana zostanie pielęgnacja 
istniejącej zieleni.  Centralnym punk-
tem tego miejsca będzie zaś górka słu-
żąca do jazdy na sankach.

Skwer Gwary Warszawskiej 
na Młynowie zmieni się w przestrzeń 
do rekreacji i relaksu w otoczeniu zie-
leni. Projektanci zaproponowali aran-
żację polany w strefę piknikowych 
spotkań i zabawy dla najmłodszych. 
Oprócz karuzeli i zjeżdżalni w formie 
abstrakcyjnych brył, teren mają zdo-
bić łąki kwietne. Niedaleko przewi-
dziana jest kameralna scena i miejsce 
na organizację plenerowych seansów 
filmowych. Tam, gdzie roślinność jest 
gęstsza, ma powstać mini park z wy-
niesioną ponad rośliny ścieżką, przy 
której staną hotele dla owadów i po-

idełka dla ptaków. Dla fanów ćwiczeń 
na świeżym powietrzu zaprojektowana 
jest ścianka wspinaczkowa i urządze-
nia siłowe i stepy. Oprócz tego archi-
tekci przewidzieli także nowe ścieżki, 
siedziska i stojaki rowerowe, a także 
kiosk gastronomiczny. W założeniach 
jest przywrócenie naziemnych przejść 
dla pieszych, zmiana organizacji par-
kingu i zbudowanie ścieżki rowerowej, 
tak by warszawiacy mogli wygodnie 
poruszać się wzdłuż ul. Wolskiej, Mły-
narskiej i Leszno.

Koncepcja skweru przy dawnym 
PDT na Woli powstała dzięki współ-

pracy miejskich ogrodników z zarzą-
du zieleni, projektantów i socjologów 
Fundacji Na Miejscu oraz mieszkań-
ców. W opracowywaniu projektu udział 
wzięło blisko 500 osób, w tym war-
szawianki i warszawiacy oraz lokalni 
gospodarze z instytucji kultury, biznesu 
i samorządu. Teraz Skwer Gwary War-
szawskiej ma szansę stać się kolejnym 
zielonym miejscem dla rodzin z dzieć-
mi, osób starszych czy też miłośni-
ków treningów pod chmurką. Pierwsze 
wydarzenia kulturalne zorganizowane 
będą jeszcze przed modernizacją. Re-
witalizacja ma ruszyć w 2020 r.

Akcja podyktowana jest troską o śro-
dowisko naturalne, a także nowym euro-
pejskim prawem. – W związku z przegło-
sowaniem przez Parlament Europejski 
propozycji nowej dyrektywy w sprawie 
ograniczenia wpływu niektórych produk-
tów z tworzyw sztucznych na środowisko, 
uznaliśmy za zasadne podjęcie działań 
mających na celu wypracowanie dobrych 
praktyk w obszarze ochrony środowiska 
na terenie wszystkich jednostek zarzą-
dzanych przez nas – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. 

Jedną z głównych zasad wpro-
wadzonych przez wolski urząd jest 
rezygnacja z plastikowych naczyń, 
sztućców, opakowań, słomek itp. i za-
stąpienie ich produktami ekologicz-

nymi. Pracownicy zostali zobowiązani 
do stosowania odpowiednich zapisów 
w tej sprawie w umowach, które urząd 
zawiera w sprawie organizacji im-
prez, spotkań czy innych wydarzeń. 
– Ponadto wystąpimy do Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej z wnioskiem o wykonanie analizy 
wody dostępnej w urzędzie. Po uzy-
skaniu wyniku badania pozwalające-
go na bezpośrednią konsumpcję wody 
z kranu, zrezygnujemy z zakupu wody 
butelkowanej i zastąpmy ją kranówką 
w dzbankach – mówi Krzysztof Strzał-
kowski. – Będziemy również stosować 
druk dwustronny i prowadzić selekcję 
dokumentów, tak aby  nie drukować 
dokumentów bez potrzeby – dodaje.

Środki na wsparcie lokalnych wspól-
not i szeroko rozumianą pomoc społeczną 
co roku stanowią ważną częścią budżetu 
Woli. Nie inaczej będzie w 2019 roku. – 
Wcześniej przeznaczyliśmy blisko ćwierć 
miliona złotych na wsparcie dwóch orga-
nizacji, które poprowadzą dwa wolskie 
miejsca aktywności społecznej – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. 
– Teraz wspieramy kolejne dwie, które 
przeznaczą środki na pomoc tym naj-
bardziej potrzebującym mieszkańcom na-
szej dzielnicy. Wysokość dotacji to blisko 
80 tys. zł – dodaje. 

Spora część tej kwoty trafi do Cari-
tasu Archidiecezji Warszawskiej, który 
zrealizuje dwa zadania. – Pierwszym 
z nich jest zakup i dystrybucja odzieży 
oraz chemii gospodarczej i późniejsza 
dystrybucja tych artykułów wśród miesz-
kańców Woli, którzy otrzymali skiero-
wanie od ośrodka pomocy społecznej 
– mówi Adam Hać, zastępca burmistrza 

Woli. – Najpotrzebniejsze artykuły będą 
wydawane przez Caritas przy ul. Wol-
skiej 172. Na ten cel przeznaczyliśmy 
47 tys. zł – dodaje. Ta organizacja otrzy-
mała również drugą dotację, tym razem 
w wysokości blisko 18 tys. zł. Za te pie-
niądze partner zorganizuje dwa turnusy 
wakacyjnego wypoczynku dla seniorów. 
– Chcemy pomagać wszystkim grupom 
społecznym. Wsparcie aktywności senio-
rów jest szczególnie istotne, bo pomaga 
zapobiegać ich marginalizacji – mówi 
Adam Hać.

Drugą organizacją która otrzyma-
ła w tym roku dotację jest Fundacja 
Jeden Drugiemu, która poprowadzi 
przy al. Prymasa Tysiąclecia 137 lokal, 
w którym będzie prowadzić sprzedaż 
żywności i chemii gospodarczej w bar-
dzo niskich cenach wśród mieszkańców 
w najtrudniejszej sytuacji materialnej. 
Na ten projekt dzielnica przyznała do-
tację w wysokości 12 tys. zł. 

Jadłodzielnia Plus na Smoczej
W klubokawiarni Cafe PoWoli przy ul. Smoczej 3 powstaje właśnie 
Jadłodzielnia Plus. To będzie wyjątkowe miejsce na mapie Woli. Ce-
lem Jadłodzielni Plus będzie zapobieganie marnowaniu jedzenia 
oraz dzielenie się przedmiotami, które mogą przydać się innym.

Konsultacje dla rodziców
Bezpieczny Maluszek 
Bezpieczeństwa nigdy za wiele, dlatego w tym roku na Woli odbędą się dwa bezpłatne warsztaty dla ro-
dziców, dotyczące bezpieczeństwa maluchów i zapobieganiu wypadkom w domu.

Nowe żłobki na Woli
Na Woli powstaną dwa nowe żłobki, które będą mogły w sumie pomieścić około 300 dzieci. Dzielnica na 
te inwestycje chce zarezerwować 15 mln zł.

Górka saneczkowa
W okolicach Ronda Zgrupowania AK „Radosław” powstanie górka saneczkowa. Wola podpisała kolejną 
umowę na realizację ciekawego projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu partycypa-
cyjnego.

Skwer Gwary Warszawskiej 
Wolski zielony skwer stanie się kolejną przestrzenią sąsiedzkich spotkań. Według nowej koncepcji przy 
ul. Młynarskiej pojawi się strefa sportu, przestrzeń zabaw dla dzieci i rekreacji seniorów oraz polana 
z kinem letnim. W planach są także animacje i wydarzenia związane z lokalną historią. 

Wola bez plastiku
Urząd Dzielnicy Wola podjął działania w sprawie wypracowania 
i wprowadzenia w życie dobrych praktyk z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska. Urząd chce zrezygnować z plastikowych przedmiotów 
jednorazowego użytku oraz zastąpić wodę butelkowaną kranówką.

Dotacje na pomoc społeczną
Blisko 80 tys. zł dotacji powędruje w 2019 roku do organizacji poza-
rządowych na Woli. Środki będą przeznaczone na realizację zadań 
dotyczących pomocy społecznej na terenie dzielnicy.



str. 524 maja 2019Nasza GAZETA Woli i Bemowa Nr 6

Już w najbliższą niedzielę 26 
maja wybory do europarlamentu, do 
którego kandyduje Pan z listy Koali-
cji Europejskiej. Co nakłoniło Pana 
by po 12 latach pracy w polskim 
Parlamencie wystartować w nadcho-
dzących wyborach?

– W życiu każdego polityka przy-
chodzi czas na nowe wyzwania. Widzę 
Polskę w Europie, jako kraj budowa-
ny na zgodzie, wzajemnym szacun-
ku, tolerancji, poszanowaniu wartości 
demokratycznych i europejskich, któ-
re są mi szczególnie bliskie z uwagi 
na pełnioną przez lata funkcję prze-
wodniczącego Komisji odpowiedzial-
ności konstytucyjnej. Doszliśmy do ta-
kiego etapu, że to właśnie Parlament 
Europejski będzie jednym z pól bitwy 
o nowoczesną, otwartą i demokratycz-
ną Polskę. Musimy bronić wartości 
europejskich, które dla mnie, jako war-
szawiaka, są szczególnie ważne.

Jakimi tematami zajmie się Pan 
w europejskim parlamencie?

– Oczywiście kluczowym tematem 
będzie dla mnie kwestia walki z ła-
maniem konstytucji w Polsce. Przez 
lata jeszcze jako student walczyłem 
o praworządność i wolność w na-
szym kraju. Współtworzyłem „Deka-
log Wolności”, dlatego dziś nie mogę 
przejść obojętnie obok tego co dzieje 
się w Polsce. Donald Tusk dobrze 
ujął to w swoim ostatnim wystąpieniu 
mówiąc zdanie, które obrazuje dzisiej-
szą przerażającą rzeczywistość i które 
przejdzie do historii „nie może być 
tak, że władza raz do roku obchodzi 
święto konstytucji, a na co dzień kon-
stytucję obchodzi”.

A czy są jeszcze jakieś tematy 
w których widzi Pan możliwość wy-

korzystania swojej wiedzy i doświad-
czenia?

– Drugim bardzo ważnym wyzwa-
niem będzie walka o środki unijne dla 
Polski bo jest jeszcze wiele obszarów, 
w których możemy je mądrze wyko-
rzystać. Przede wszystkim kwestia 
naszego zdrowia i potrzeba zdobycia 
dodatkowych środków na programy 
walki z nowotworem. Zachorowalność 
na raka z roku na rok wzrasta, a naj-
groźniejszym dla Polaków jest dziś rak 
płuc, który jest obecnie zabójcą numer 
jeden wśród nowotworów złośliwych 
zarówno mężczyzn jak i kobiet. Polska 
razem z Węgrami i Chorwacją otwie-
ra niechlubną trójkę krajów wspólnoty 
o najwyższej umieralności na raka. Te 
statystyki są przerażające. Najbardziej 
boli fakt, że rząd PiS i NFZ są ślepi 
na te dane. Teraz mamy faktyczną szan-
sę pozyskać kolejne unijne fundusze 
na Europejski Program Onkologiczny.

Wspomina Pan o chorobach płuc, 
a one bezpośrednio łączą się ze sta-
nem czystości powietrza jakim od-
dychamy. 

– To prawda, to następny temat, 
który jest na liście moich priorytetów. 
Pozyskanie środków unijnych na ochro-
nę środowiska. Dziś w Warszawie 
prezydent Rafał Trzaskowski realizu-
je wiele projektów walki ze smogiem, 
ale potrzebne są dodatkowe pieniądze, 
bo temat jest pilny i ważny. Mam na-
dzieję, że już wkrótce pozyskamy 
środki, dzięki którym będziemy mo-
gli zrealizować w Warszawie wymianę 
wszystkich pieców węglowych „kopciu-
chów” ze 100-procentowym dofinanso-
waniem. Ale powietrze to nie wszystko. 
Jest oczywiście wielkie wyzwanie jakim 
jest plastik. Uważam, że jego ogromne 
zużycie jest jednym z palących pro-

blemów. Złożyłem w tej sprawie inter-
pelację dotyczącą ograniczenia zużycia 
plastiku. Jeśli chcemy, by Polacy na-
uczyli się nowych, dobrych nawyków, 
to my - parlamentarzyści, musimy wziąć 
sprawy w swoje ręce. 

Wiemy, że od lat działa Pan również 
na rzecz praw zwierząt. Czy w tym te-
macie również możemy na Pana liczyć 
w parlamencie europejskim?

– Podpisałem deklarację „Vote for 
Animals”, która zakłada działanie dla 
dobrostanu zwierząt na różnych płasz-
czyznach. Zarówno domowych, jak 
i tych gospodarskich, których hodowla 
wciąż jeszcze polega na barbarzyńskim 
tuczeniu i faszerowaniu ich powodują-
cą przyrost masy chemią. To zresztą 
jest także niebezpieczne dla zdrowia 
konsumentów. Na szczęście dziś czę-
ściej zwraca się na to wszystko uwa-
gę. Edukacja postępuje i widać już jej 
efekty. Na przykład coraz więcej ludzi 
kupuje jaja z wolnego wybiegu. Od kur, 
które żyją normalnie, a nie ściśnięte 
w klatkach. Powstało nawet określenie 
„jaja od szczęśliwych kur”. Wciąż jest 
wiele do zrobienia, na przykład w dzie-
dzinie okrutnego procederu hodowli 
zwierząt futerkowych, w którym Pol-
ska przoduje, bo kraje Europy Zachod-
niej zaprzestają już takich odrażających 
praktyk wobec zwierząt.

Kończąc nasz wywiad chciałam 
zapytać jaką wizję Warszawy chciał-
by Pan zrealizować? 

– Przed wszystkim cieszy mnie fakt, 
że Warszawa wybiera Europę, bo wła-
śnie takie widzę nasze miasto. Europej-
skie, nowoczesne z mądrze wykorzysta-
nymi środkami unijnymi na rozbudowę 
i rozwój miasta. Ale też jako miasto ak-
tywne, w którym mieszkańcy uprawiają 

sport, który jest bliski mojemu sercu, 
w którym mają przestrzeń do spacerów 
w zrewitalizowanych i zadbanych par-
kach. Z piękną zagospodarowaną Wisłą 
i jej bulwarami. Warszawa jako miasto 
zdrowe, w której zarówno seniorzy, oso-
by niepełnosprawne, jak i każda warsza-
wianka i warszawiak otrzymują pomoc 
i wsparcie. I na koniec Warszawa czysta, 
w której dbamy o nasze środowisko, 
przyrodę, zwierzęta. Polskę za to wi-

dzę jako ważnego partnera liczącego się 
na arenie europejskiej, w której szanuje 
i przestrzega się konstytucji. 

Panie pośle, czego Panu życzyć?
– Możliwości realizacji moich eu-

ropejskich planów wizji Warszawy 
i Polski w Europie. Już dziś dziękuję 
wszystkim mieszkańcom, którzy obda-
rzą mnie zaufaniem i oddadzą na mnie 
głos 26 maja. 

W 2025 roku nowotwory staną się 
główną przyczyną zgonów w Pol-
sce. Niestety obecne władze lekce-
ważą problem. Dobrym przykładem 
jest Centrum ATTIS w Warszawie, 
gdzie powstał nowoczesny oddział 
onkologii kobiecej, który do tej pory 
nie otrzymał kontraktu z NFZ. Po-
seł Andrzej Halicki apeluje do pre-
miera Morawieckiego o nowy kon-
trakt dla Centrum ATTIS albo 
dymisję ministra zdrowia.

 
Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, 

że w 2025 roku nowotwory staną się 
główną przyczyną zgonów w Polsce, 
a zachorowalność wzrośnie o jedną 
czwartą. Statystyki są przerażające. Już 
teraz w Polsce z powodu nowotworów 
umiera ponad 100 tys. osób rocznie. 
Polska razem z Węgrami i Chorwa-
cją otwiera niechlubną trójkę krajów 
wspólnoty o najwyższej umieralności 
na raka.

– Musimy to zmienić, dlatego 
przedstawiliśmy program Europej-
skiej Ochrony Zdrowia. Zdobędziemy 
dodatkowe 100 mld zł, dzięki którym 
powstaną centra profilaktyczne w każ-
dym województwie i wdrożymy Euro-
pejski Program Walki z Rakiem, dzięki 
któremu wyleczalność raka w Polsce 
osiągnie poziom najbardziej rozwinię-
tych krajów zachodniej Europy – mówi 
Andrzej Halicki, poseł na Sejm RP. 

Obecnie najgroźniejszymi nowo-
tworami dla kobiet są rak piersi i jajni-
ka. Każdego roku 3000 kobiet choruje 
na raka szyjki macicy, a 1700 kobiet 
umiera na tę chorobę. To znacznie 
więcej niż wynosi średnia europejska. 
Z kolei 17 tys. kobiet choruje na raka 
piersi, a 6000 umiera z tego powodu. Te 
współczynniki na Mazowszu są jeszcze 
gorsze. To dlatego w Centrum Leczni-
czo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pra-
cy ATTIS powstał nowoczesny Zakład 
Onkologii Kobiecej – pierwsza w Pol-
sce tak kompleksowo zorganizowana 
struktura. Jednak oddział stoi pusty 

gdyż do tej pory NFZ nie podpisał 
kontraktu z tą placówką.

– W sprawie Centrum ATTIS inter-
weniowałem m.in. na początku ubiegłe-
go roku i ostrzegałem ministra zdrowia, 
że brak kontraktu z NFZ dla tej pla-
cówki to ogromne zagrożenie dla woje-
wódzkiego systemu opieki zdrowotnej. 
Niestety nikt nie posłuchał tego apelu. 
Potwierdza się najczarniejszy scena-
riusz dotyczący przyszłości Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medy-
cyny Pracy ATTIS. W placówce są już 
pierwsze zwolnienia – mówi Andrzej 
Halicki, poseł na Sejm RP.

Poseł Andrzej Halicki stawia ul-
timatum premierowi Morawieckiemu 
w sprawie Centrum ATTIS:

– Wzywam premiera Morawieckie-
go do zajęcia się służbą zdrowia. Panie 
premierze, Polacy umierają na raka, 
a statystyki są dramatyczne. Tymcza-
sem w pełni wyposażony oddział on-
kologiczny stoi pusty, bo nie ma pod-
pisanego kontraktu z NFZ. Sprawa 
jest prosta – albo nowy kontrakt dla 

Centrum ATTIS albo dymisja ministra 
zdrowia – mówi Andrzej Halicki, poseł 
na Sejm RP.

O kontrakt dla Centrum ATTIS 
apelują również radni Koalicji Oby-
watelskiej w Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 

– Na Mazowszu występuje większy 
odsetek kobiet chorych na nowotwory 
złośliwe niż w reszcie kraju. Inwesty-
cja odpowiada aktualnym priorytetom 
regionalnej polityki zdrowotnej. Chore 
kobiety czekają, a oddział uzyskał prze-
cież pozytywne oceny od wszystkich 
organizacji i instytucji zajmujących się 
problematyką onkologii kobiecej, w tym 
także rekomendację Ministerstwa Zdro-
wia – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
przewodniczący komisji zdrowia i kul-
tury fizycznej Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. – Rocznie placówka 
leczy około 0,5 mln pacjentów z War-
szawy i województwa mazowieckiego, 
a brak kontraktu z NFZ może być ka-
tastrofalny w skutkach dla wszystkich 
stron – dodaje.

Widzę Polskę w Europie
ROZMOWA Z POSŁEM ANDRZEJEM HALICKIM

KANDYDATEM DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Andrzej Halicki stawia ultimatum 
 

Kontrakt dla ATTIS-u albo dymisja ministra
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NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 

DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
ZGŁOSZENIA:  rekrutacja@nasza-gazeta.pl

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!

W ostatni poniedziałek 20 maja 
br. w Sali pod Liberatorem Muzeum 
Powstania Warszawskiego odbyło się 
spotkanie z Wacławem Gluth-No-
wowiejskim – autorem książki „Nie 
umieraj do jutra” połączone z jej pro-
mocją. 

Ta niezwykła książka jest nowym, 
poprawionym i uzupełnionym wyda-
niem wyjątkowego zbioru opowiadań 
o warszawskich Robinsonach, którzy 
przetrwali w gruzach miasta po upadku 
Powstania Warszawskiego – napisa-
nych przez jednego z nich. Człowie-
ka, który przez kilkadziesiąt dni ukry-
wał się na granicy śmierci w ruinach 
na Marymoncie.

Istnieje pogląd, że był moment 
w historii Warszawy, w którym miasto 
pozostało całkowicie martwą, pozba-
wioną ludności pustynią gruzów. Do-
tyczy to okresu od upadku powstania, 
czyli początku października 1944 roku, 
do zajęcia stolicy Polski przez oddzia-
ły polskie i radzieckie, 17 stycznia 
1945 roku. 

Warszawa jednak nigdy nie była 
„królestwem bez poddanych”. Nawet 
w tym straszliwym czasie, kiedy na roz-
kaz von dem Bacha kto żyw musiał 
opuścić miasto, kiedy w lewobrzeżnej 
Warszawie przystąpiły do działania 
niemieckie ekipy specjalne, powołane 
w celu ostatecznego zniszczenia mia-
sta – nawet wtedy istniała społeczność 
warszawska, warszawscy Robinsono-
wie, jedyna w świecie Rzeczpospolita 
Gruzów.  O ludziach (źródła podają, 

że było ich około 1000), którzy przeżyli 
te dni w ekstremalnych warunkach, jest 
ta książka. Napisał ją jeden z nich.

W dziesięciu nowelach Wacław 
Gluth-Nowowiejski portretuje war-
szawskich Robinsonów – ludzi, któ-
rzy w nieustannym zagrożeniu, w eks-
tremalnie trudnych warunkach, bez 
dostępu do pożywienia i wody żyli 
na zgliszczach. Ukrywali się najczę-
ściej w piwnicach lub na strychach. Za-
zwyczaj wybierali budynki najmocniej 
zrujnowane, którym nie groziło podpa-

lenie lub wysadzenie przez niemieckie 
oddziały niszczycielskie.

W książce znalazła się historia 
Czesława Lubaszki, piekarza, któ-
ry wykupił żydowską dziewczynę 
za pięć bochenków chleba, i Panny 
X, która odgrywała rolę mężczyzny, 
by ukryć przed wszystkimi swoją ko-
biecość, a także Aresa – mściciela 
z ruin, który postanowił popsuć szyki 
nazistom. Opowiadania zostały opa-
trzone notatkami bibliograficznymi 
i zdjęciami.

Autor książki – Wacław 
Gluth-Nowowiejski, (ur. 1926), 
żołnierz Armii Krajowej, pluto-
nowy podchorąży „Wacek”, po-
wstaniec warszawski w obwodzie 
„Żywiciel”, jako „wróg ludu” 
więziony w latach 1948–1953. 
Dziennikarz, pomysłodawca wie-
lu akcji w „Kurierze Polskim”, 
m.in. „Pierwsi w mieście”, dzię-
ki której poznał warszawskich 
Robinsonów i opisał ich dzieje 
w książce Nie umieraj do jutra. 
Współtwórca filmów T. Makar-
czyńskiego Sceny z Powstania 
Warszawskiego – sierpień i wrze-
sień, Exodus, Powrót. Autor wielu 
publikacji na temat II wojny świa-
towej. Kocha życie, Rzeczpospo-
litą, rodzinę. Z rozkoszą słucha 
muzyki, kibic sportowy. Nie znosi 
przemocy, kłamstwa, lekceważe-
nia słabszych.

Kto może zgłosić kandydatki? 
Do plebiscytu Warszawianka Roku 
kandydatki zgłosić może każdy, kto 
ukończył 18. rok życia. Kandydatki 
do tytułu specjalnego – Warszawian-
ka Przemian – zgłaszają członkowie 
Kapituły.

Kto może zostać Warszawianką 
Przemian? Warszawianką Przemian 
zostanie kobieta, która na przestrzeni 
ostatnich 30 lat poprzez swoją aktyw-
ność wpłynęła na kształt dzisiejsze-
go społeczeństwa. Docenimy przede 
wszystkim działania na rzecz wolno-
ści, równości oraz poszanowania praw 
człowieka.

Jak zgłosić kandydatkę do tytu-
łu Warszawianka Roku? Zgłoszenia 
kandydatek przyjmujemy od 14.05 
do 16.06. Kandydatkę zgłosić można:
• elektronicznie, za pomocą formu-

larza znajdującego się na stronie: 
www.um.warszawa.pl/warszawian-
karoku, 

• papierowo, za pomocą formula-
rza dostępnego na stronie: www.
um.warszawa.pl/warszawiankaroku

• w biurze Marketingu Miasta ul. Wierz-
bowa 9, 00-094 Warszawa p. 153.

Wypełnione formularze papie-
rowe można wysłać elektronicznie 
na adres e-mail: warszawiankaroku@
um.warszawa.pl lub dostarczyć (pocztą 
lub osobiście) do Biura Marketingu 
Miasta, ul. Wierzbowa 9, 00-094 War-
szawa p. 153, z dopiskiem na kopercie 
„Warszawianka Roku”.

Kto może głosować? Głosować 
może każdy, kto ukończył 18. rok ży-
cia, bez względu na miejsce zamiesz-
kania i obywatelstwo.

Jak wygląda głosowanie?  Głosu-
jący podaje imię i nazwisko oraz e-mail 
lub telefon. Podanie danych osobo-
wych jest warunkiem udziału w głoso-
waniu. Jedna osoba może zagłosować 
tylko raz. Głos można oddać na jedną 
Warszawiankę Roku i/lub jedną War-
szawiankę Przemian.

W jakim czasie można głosować?  
Głosowanie trwa od 4.09 do 6.10, 
w przypadku głosowania internetowe-
go: do godz. 23:59, w przypadku papie-
rowego – do godziny 16.00.

W jaki sposób można oddać głos? 
Głosować można:
• elektronicznie, za pomocą formu-

larza znajdującego się na stronie: 
www.um.warszawa.pl/warszawian-
karoku,

• podczas wydarzeń miejskich, któ-
rych listę podamy na profilu wyda-
rzenia na FB,

• papierowo, za pomocą formula-
rza dostępnego: na stronie: www.
um.warszawa.pl/warszawiankaro-
ku. 

Wypełnione formularze papie-
rowe można wysłać elektronicznie 
na adres e-mail: warszawiankaroku@
um.warszawa.pl lub dostarczyć (pocztą 
lub osobiście) do Biura Marketingu 
Miasta, ul. Wierzbowa 9, 00-094 War-
szawa p. 153, z dopiskiem na kopercie 
„Warszawianka Roku”

Kiedy będzie ogłoszenie wyników 
głosowania?  Wyniki głosowania ogło-
simy na uroczystej gali, 9 października 
2019 r. w Warszawie oraz poinformu-
jemy o nich na stronie internetowej: 
www.um.warszawa.pl/warszawianka-
roku, a także w miejskich mediach 
społecznościowych.

Historie warszawskich Robinsonów

Nie umieraj do jutra

Warszawianka Roku – Q&A
Wacław Gluth-Nowowiejski

* * *
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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.

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

Wolskie Centrum Kultury

w maju:
•  26 maja (niedziela) godz. 10.00 – 

Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15 
– Festiwal Hipolita i Ludwiki czy-
li V Święto Kolonii Wawelberga. 
Od godz. 10.00 można zwiedzać wy-
stawę „Madonny Kory” w Otwartej 
Kolonii, a od godz. 12.00 na podwór-
kach Kolonii Wawelberga będą miały 
miejsce wydarzenia artystyczne, kon-
kursy i animacje. Wstęp wolny

•  26 maja (niedziela) godz. 13.00 – 
Dom Społeczny ul Obozowa 85 – 
Spektakl słowno-muzyczny „Cali-
neczka”. Wstęp wolny

•  27 maja (poniedziałek) godz. 9.30 – 
Rodzinna Młynarska ul. Młynarska 
35A – Fundacja Razem zaprasza se-
niorów do udziału w zajęciach spor-
towych capoeira.

•  28 maja (wtorek) godz. 18.30 – 
ul. Działdowska 6 – Kaligrafia ro-
ślinna – Podczas spotkania uczest-
nicy samodzielnie wykonają sześć 
różnokolorowych atramentów z su-
rowców roślinnych: owoców, kory, 
korzeni i będą mieli okazje wykonać 
nimi proste ćwiczenia kaligraficzne 
lub namalować obrazek. Prosimy 
przynieść małe słoiczki, w których 
próbki atramentów będzie można za-
brać do domu. Wstęp wolny

•  30 maja (czwartek) godz. 11.30 – Ro-
dzinna Młynarska ul. Młynarska 35A 
– Miejsce Swobodnej Zabawy – za-
praszamy rodziców z dziećmi w wie-
ku 0-3 do miejsca w bezpiecznej prze-
strzeni pełnej wyjątkowych sprzętów 
i zabawek. Dzieci będą mogły eksplo-
rować przestrzeń, poznawać, stawać 
się samodzielnymi. Wstęp wolny

•  31 maja (piątek) godz. 10.00 – Ro-
dzinna Młynarska ul. Młynarska 35A 
– Fundacja razem zaprasza seniorów 
na zajęcia z muzykoterapii. Ruch, 
taniec, swoboda, ciało i relaks. Wstęp 
wolny

•  31 maja (piątek) godz. 12.30 – Ro-
dzinna Młynarska ul. Młynarska 35A 
– Podczas spotkania Katarzyna Szmi-
giero przybliży język i kulturę Włoch. 
Spotkanie dla rodziców z dziećmi. 
Wstęp wolny

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 12 utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
1) spadkodawczyni; 7) ciasto; 8) delikatna namowa; 9) dawniej stręczyciel;  
10) na grzbiecie turysty; 12) Krzysztof, reżyser filmu „Plac Zbawiciela”;  
14) płynny składnik krwi; 16) chowaniec; 19) okamgnienie; 21) bywa podejrzany; 
22) kolega Burka; 23) uroczysta klątwa kościelna.

Pionowo:
1) rzeźbiarz z Sikionu; 2) męskie niewymowne; 3) muzyk z wieży mariackiej; 
4) koczownik turecki; 5) słowo posiłkowe, łącznik; 6) dzika odmiana grochu 
polnego; 11) okrycie drzew; 13) komża o wąskich rękawach; 15) król sławnych 
piramid; 17) angielskie w kuchni; 18) czeska ciężarówka; 20) w ręku ministra.
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WODNIK (21 I – 18 II) 
W najbliższych dniach nie 
będziesz miał na co narze-
kać. W pracy – zaskoczą 

Cię pozytywne zmiany: nowe pomy-
sły, awans, uznanie przełożonych i... 
Także w życiu osobistym nadejdzie 
wyczekiwany przełom – jeszcze raz 
uwierzysz, że ten związek ma przed 
sobą przyszłość. W finansach – zwyż-
ka, w zdrowiu – poprawa.

RYBY (19 II – 20 III)
Pragniesz wyzwań i no-
wych doświadczeń. Wyko-
rzystaj to – może wpad-

niesz na jakiś dobry pomysł, dzięki 
któremu zmieni się Twoje życie zawo-
dowe. Bądź ostrożny – nie zdradzaj 
swoich problemów znajomym. Po-
staraj się kontrolować wydatki i nie 
martw się – już wkrótce Twoja sytu-
acja finansowa się poprawi.

BARAN (21 III – 20 IV)
Będziesz się czuł spokoj-
nie, bezpiecznie i cieszył się 
stabilizacją. Możesz wyko-

rzystać ten czas na rozwój duchowy 
lub realizację nawet szalonych pomy-
słów zawodowych. Twoje samopoczu-
cie dobrze wpłynie na sprawy uczucio-
we – przyniesie harmonię i spełnienie. 
Finanse – nie całkiem zadowalające, 
ale nie wszystko na raz.

BYK (21 IV – 21 V)
Dla dobra Twoich spraw 
zawodowych powinieneś 
przemyśleć na spokojnie 

sytuację, w której się znalazłeś, i zde-
cydować, jak najlepiej wykorzystać 
swoje atuty. Wyznacz najważniejsze 
cele, działaj systematycznie. I zadbaj 
o zdrowie – jeśli nie będziesz  syste-
matycznie odpoczywać, Twój orga-
nizm się wreszcie zbuntuje. Finanse 
– stabilne.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Dobre dni na radykalne 
zmiany w sferze zawodo-
wej. Jeśli się zdecydujesz, 

działaj odważnie i nie bój się zary-
zykować. Inaczej to nie będzie miało 
sensu. W uczuciach – uważaj, bę-
dziesz miał skłonność do stawiania 
na pierwszym miejscu raczej bezpie-
czeństwa i stabilizacji niż prawdziwe-
go przywiązania i namiętności. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Przed Tobą zmiany i za-
mieszanie. Będzie trochę 
nerwówki i kłopotów, ale 

pojawi się też szansa na poprawę 
notowań w pracy i zakończenie daw-
nych, trudnych spraw. A i finanse 
znacznie się poprawią. Twoje życie 
uczuciowe zmieni radykalnie nowo 
poznana osoba. Nie będziesz żałował. 
Zadbaj o to, żeby zmniejszyć stres. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
W najbliższym czasie naj-
ważniejsze będzie to, żebyś 
dostrzegł nadarzającą się 

okazję i ją wykorzystał. To może być 
szansa zabłyśnięcia w pracy, zrobie-
nia interesu lub podpisania umowy. 
Jeśli się nie uda, będziesz długo żało-
wał. Zrób porządek ze swoim wyglą-
dem i sprawdź zawartość szafy, aby 
zwiększyć swoją  atrakcyjność.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Przed Tobą tygodnie pełne 
wydarzeń, zmian, zawiro-
wań i emocji we wszyst-

kich sferach życia. W uczuciach 
także możliwe zamieszanie: rozpad 
starego związku, nowa, gorąca mi-
łość. Finanse – dobre, ale zachowaj 
ostrożność – możesz mieć skłonność 
do nadmiernych wydatków. Zdrowie 
– zmienne, uważaj na to, co jesz i nie 
zaniedbuj spacerów.

WAGA (23 IX – 23 X)
Przed Tobą zmiany. Nie 
próbuj ich powstrzymać, 
raczej przekonaj samą sie-

bie, że korzystnie będzie je wspie-
rać i kontrolować. Jeśli je wyko-
rzystasz, stworzysz nowe, lepsze 
życie dla siebie i Twoich bliskich. 
Pomoc i wsparcie otrzymasz ze strony 
dawnego znajomego i nowo pozna-
nej osoby. Zdrowie – w porządku. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Czeka Cię trudny czas w sfe-
rze zawodowej. Okoliczno-
ści zmuszą Cię do wielkiego 

wysiłku i zaangażowania. Na szczęście 
będziesz się dobrze czuł i miał dużo 
energii, więc dasz radę. Zwróć jednak 
uwagę na kręgosłup. Mimo wielu obo-
wiązków będzie to dobry czas na zawie-
ranie umów i inwestycje. Nie rezygnuj 
z przemyślenia oferty. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Przed Tobą raczej trudne 
dni, stres i sporo nerwów. 
Przyczyną mogą być sprawy 

urzędowe lub zawodowe. Napotkasz 
jakieś przeszkody – postaw na dobrą 
organizację i systematyczny wysiłek. 
Zadbaj o zdrowie – kiedy ostatnio ro-
biłeś badania? Zastanów się, jak za-
pobiec ewentualnym dolegliwościom. 
Kontroluj to co masz na talerzu.
 
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 

Sprawy zawodowe przy-
sporzą Ci wkrótce sporo 
zmartwień. Nadchodzą 

zmiany i poczujesz się zagrożony. Nie-
potrzebnie. Jednak z myślą o dalszej 
przyszłości poszukaj wsparcia kogoś 
wpływowego. W uczuciach – możli-
we nieporozumienia. Zdrowie – w po-
rządku, ale dbaj o nie i bądź aktywny 
fizycznie. Finanse – coraz lepsze.

Horoskop
od 26 maja do 15 czerwca 2019 r



na wszystko,
dla wszystkich
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