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Czas na porządkowanie 
dzielnicy

ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM STRZAŁKOWSKIM 
 BURMISTRZEM DZIELNICY WOLA

Dni Bemowa 2019 za nami

W weekend 1-2 czerwca odbyło się 
największe  wydarzenie  w  dzielnicy  – 
Dni  Bemowa  2019!  Pierwszego  dnia, 
w  sobotę,  od  godz.  12.00 mieszkańcy 
mieli  okazję  wziąć  udział  w  Sąsiedz-
kim  Pikniku  zorganizowanym  przez 
Galerę  Bemowo  –  partnera  wydarza-
nia. A  wieczorem  na  lotnisku  Bemo-
wo  odbyły  się  koncerty  gwiazd.  Jako 
pierwszy największe włoskie przeboje 
zaśpiewał  Francesco  Napoli  i  porwał 
wszystkich  do  tańca.  Następnie  nie-
zapomniane  koncerty  dali  Zakopower 

i Sylwia Grzeszczak. Tłumnie zgroma-
dzona  publiczność  śpiewała  przeboje 
ze swoimi idolami.  

W  niedzielę  świętowaliśmy  Dzień 
Dziecka w  parku Górczewska.  Piknik 
rozpoczął  się  barwnym  korowodem 
o  godz.  11.00.  Wielką  atrakcją  była 
nauka gotowania z Pascalem Brodnic-
kim! W  przygotowaniu  dań  pomagali 
Urszula Kierzkowska i jej zastępcy. 

Było  także  wiele  atrakcji  dla  naj-
młodszych  mieszkańców  Bemowa,  
m.in.  Ula  Pakuła  Show,  koncert  ze-

społu Brass Federacja, występy na sce-
nie  bemowskich  klubów  sportowych, 
pokazy  taneczne,    występ  chóru  Be-
molki,  interaktywny  pokaz  klauna 
Kluseczki  i  grupy  cyrkowej  Klaunik, 
pokaz iluzji,  dmuchańce, bańki mydla-
ne,  warsztaty  plastyczno-edukacyjne 
i eko-warsztaty, klocki Lego oraz wie-
le, wiele  innych  gier  i  zabaw! Miłym 
akcentem pikniku było czytanie bajek 
przez burmistrz Urszulę Kierzkowską. 
Całodniową  zabawę  zakończył  wspa-
niały koncert Majki Jeżowskiej.

W Parku Wodnym Moczydło – jed-
nym  z większych  tego  typu  obiektów 
w Polsce, do dyspozycji warszawiaków 
jest  nowy  basen  rekreacyjny,  brodzik 
dla dzieci i wodny plac zabaw. 

Fani  wodnych  rekreacji  będą  mo-
gli  korzystać  z  kilku  zjeżdżalni,  siat-
ki  wspinaczkowej,  leżaków  wodnych 
i  wielu  innych  atrakcji.  Plażowicze 
znajdą również miejsce na kąpiele sło-
neczne  i przestrzeń do gry w plażową 
piłkę nożną i siatkową. Z basenu mogą 
korzystać  również  osoby  poruszające 
się na wózku inwalidzkim. 

Na  terenie parku znajdziemy także 
boiska  do  koszykówki  i  piłki  nożnej, 
a także plac zabaw. Obok placu zabaw 
będzie EMO strefa –  to miejsce przy-
jazne  dla  matek  z  dziećmi,  w  budce 

znajdą  się m.in.  przewijak  i wygodny 
fotel do karmienia.  

W sobotę, 15 czerwca, zapraszamy 

mieszkańców  na  otwarcie  i  osobiste 
przetestowanie atrakcji zmodernizowa-
nego Parku Wodnego Moczydło. 

Spotykalnia to biblioteka sąsiedz-
ka,  która  zachęca  do  wymiany  my-
śli  oraz  zacieśnia  więzi  społeczne, 
dlatego  oficjalnym  patronatem  wy-
darzenie  objęła  burmistrz  Bemowa 
Urszula Kierzkowska. 

Prezentacji  planów  działania 
Spotykalni  towarzyszyć  będą  liczne 
atrakcje,  jak  pokazy  mima  i  walca 

wiedeńskiego. Ponadto wystąpi dzie-
cięcy  chór  „Bemolki”,  a  na  koniec 
muzycznych  doświadczeń  zagra  ze-
spół Wrzawa. 

Pomysłodawcą  inicjatywy 
są  Urząd  Dzielnicy  Bemowo  oraz 
Galeria  Bemowo,  w  której  nastą-
pi  uroczyste  otwarcie,  w  piątek, 
14 czerwca, o godz. 17.00. 

• Jest Pan burmistrzem Woli kolej-
ną już kadencję. To dość rzadki 
przypadek w Warszawie, dający 
możliwość osobistej kontynuacji 
działań i realizacji zaplanowanych 
i rozpoczętych w poprzedniej ka-
dencji. Jak zamierza Pan tę sytu-
ację wykorzystać?

–  Nie  jest  to  jakiś  wyjątkowy  przy-
padek  w Warszawie,  ale  oczywiście 
z  przyjemnością  odbieram  to  jako 
wyraz  zaufania  i  wyborców,  i  rad-
nych,  którzy  w  głosowaniu  decydu-
ją, kto będzie w zarządzie dzielnicy. 
Bardzo  liczę  na  to,  że    ta  kadencja 
będzie  jeszcze  bardziej  owocna  od 
poprzedniej. 
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• Z poprzedniej kadencji wyniósł Pan 
wiele doświadczeń, zapewne i do-
brych, i złych, ale też poznał Pan 
dokładnie problemy Woli. Na ile te 
doświadczenia przydadzą się Panu 
w bieżącej kadencji?
– Przez  ostatnie  4  lata Wola przeży-

wała  boom  inwestycyjny.  Nie  wszystko 
się udało do końca zrealizować, niektóre 
projekty  będziemy  kontynuować.  Wiele 
nowych  problemów,  które  prze  ostatnie 
4  lata  wspólnie  poznaliśmy,  będziemy 
w tej kadencji rozwiązywać. Teraz chce-
my się zająć porządkowaniem dzielnicy, 
poprawą estetyki oraz podniesieniem po-
ziomu  jakości  życia  mieszkańców.  Pod 
tym względem na plan pierwszy wysuwa 
się problem parkowania. Na rewitalizację 
i  utrzymanie  wolskich  podwórek  wyda-
jemy  rocznie  setki  tysięcy  złotych,  ale 
nie  przynosi  to  oczekiwanej  zmiany  ja-
kościowej, bo wszystkie podwórka są za-
stawione  samochodami,  i  to  nie  zawsze 
samochodami  mieszkańców.  Ta  kaden-
cja  będzie  czasem  porządkowania  tego 
problemu  zgodnie  z  postulatami  miesz-
kańców.  Wprowadziliśmy  już  pilotażo-
wy program wydawania  identyfikatorów 
uprawniających  do  parkowania  na  wol-
skich podwórkach.  Identyfikatory wyda-
wane są wyłącznie mieszkańcom lub oso-
bom  wynajmującym  lokale.  Wola  stała 
się  ścisłym  centrum  miasta  i  nie  może 
być zastawiona samochodami w każdym 
miejscu, bo to utrudnia dojazd do posesji 
karetkom, samochodom służb miejskich, 
a  także dojście do nich  seniorom.  Jeżeli 
ten  program  się  sprawdzi,  po  dopraco-
waniu szczegółów chcemy go rozszerzyć 
na całą dzielnicę. 

Konieczne  też  staje  się  rozszerze-
nie  strefy  płatnego parkowania  na Woli, 
zwłaszcza  po  oddaniu  do  użytku  kolej-
nych stacji metra. Nie możemy pozwolić 
na  to  aby  ulice  w  pobliżu  stacji  były 
traktowane jak bezpłatny parking dla kie-
rowców przesiadających się do metra. Już 
dzisiaj widać,  co  się  dzieje  np.  na  ulicy 
Szarych Szeregów, czy innych w pobliżu 
Szpitala Wolskiego. Te rejony muszą być 
objęte strefą płatnego parkowania. 

Chcemy  zachęcić  mieszkańców 
do  współtworzenia  zieleni  na  podwór-
kach. Nasz projekt nazywa się „Wolę zie-
loną Wolę” i obecnie trwają ostatnie prace 
nad  wdrożeniem  tego  pomysłu.  Zapew-
nimy  mieszkańcom  możliwość  uzgod-
nionych  z  urzędem  nasadzeń  w  ogród-
kach  przydomowych,  doradztwo,  może 
sadzonki,  tak  by  sami  mogli  zmieniać 
korzystnie  przestrzeń wokół  siebie.  Jed-
nak  ta przestrzeń musi być dostępna dla 
wszystkich,  a  więc  nie  może  być  ogro-
dzona. Mieszkańcy, którzy swoje ogród-
ki  wcześniej  ogrodzili,  będą  musieli  te 
płotki  zlikwidować,  albo  ponosić  opłaty 
za wyłączność  korzystania  z  tego  zielo-
nego terenu. Pozostawiamy więc wybór.

Kolejna  sprawa  to  problem  walki 
ze  smogiem.  ZGN  Wola  już  zainstalo-
wał na niektórych budynkach urządzenia 
do kontroli jakości powietrza.

• Boom inwestycyjny z poprzedniej 
kadencji spowodował, że niektóre 
inwestycje trwają i nadal jeszcze 
będą realizowane. Co nas jeszcze 
czeka w tym zakresie? 
– W tej kadencji czekają nas na Woli 

duże inwestycje transportowe. To budowa 
kolejnej wolskiej  stacji metra  oraz  inwe-
stycje  tramwajowe.  Te  ostatnie  w  mojej 
ocenie  są  jeszcze  ważniejsze  dla  miesz-
kańców  Woli.  Przywrócenie  tramwaju 
na Kasprzaka  i  budowa połączenia  tram-
wajowego z Dworcem Zachodnim,  a na-
stępnie Mokotowem i Wilanowem będzie 

miało ogromne znaczenie dla całego syste-
mu komunikacyjnego w tej części miasta. 
Te  inwestycje  są  niezbędne,  bo  dzisiaj 
rejony południowej Woli – dawniej prze-
mysłowe  –  intensywnie  się  zabudowują 
i  zaludniają,  więc  sprawna  komunikacja 
z  podziemnym,  przesiadkowym  centrum 
pod Dworcem Zachodnim jest niezwykle 
istotna. W poprzedniej kadencji powstała 
taka koncepcja, udało się do niej przeko-
nać także przewoźników PKP PLK. Kolej 
przygotowuje się właśnie do remontu linii 
średnicowej i rewitalizacji stacji Warszawa 
Główna, więc czas jest do tego najlepszy. 
Ostatni  element  to  linia obwodowa. PKP 
PLK  z  opóźnieniem,  ale  realizuje  swoją 
inwestycje  w  tym  zakresie,    częściowo 
infrastruktura już została oddana do użyt-
ku, dlatego najwyższy czas, aby zachęcić 
i Koleje Mazowieckie i SKL żeby przyby-
ło połączeń na tej linii, która może stać się 
dla mieszkańców trzecią linią metra.

• Ma Pan za sobą kilkunastoletnią 
praktykę samorządową na różnych 
szczeblach. Czy to Pana doświad-
czenie ma wpływ na zarządzanie 
Wolą?
– W roku bieżącym mija 18. rok mo-

jego  zaangażowania  w  samorząd,  więc  
można  powiedzieć,  ze  jestem  „pełnolet-
nim”  samorządowcem.  Przez  ten  czas 
pracowałem na wszystkich szczeblach sa-
morządu terytorialnego, i w samorządzie 
małej podwarszawskiej gminy, i w samo-
rządzie powiatowym, w samorządzie wo-
jewództwa, bo byłem dyrektorem samo-
rządowej  jednostki  organizacyjnej,  czyli 
wojewódzkiego  urzędu  pracy  na  Woli. 
Byłem  też  wicemarszałkiem  wojewódz-
twa  i myślę,  że  to wszystko,  co  robiłem 
wcześniej, przygotowywało mnie do pra-
cy burmistrza w dzielnicy takiej jak Wola, 
bo muszę powiedzieć, że ta praca, spośród 
tych  wszystkich  funkcji,  jest  dla  mnie 
najtrudniejszą. Wola jest 140-tysięcznym 
miastem ze wszystkimi potrzebami miej-
skimi,  ale  to  co  leży  w  kompetencjach 
burmistrza jest  zaledwie ułamkiem tego, 
czego żądają od nas mieszkańcy. Miesz-
kaniec  nie  ma  obowiązku  interesować 
się  tym,  czy  stan  kanalizacji  pod  jego 
domem,  to  kompetencja  burmistrza,  czy 
MPWiK.  Podobnie  problemy  transportu 
miejskiego  i  wiele,  wiele  innych  spraw. 
Mieszkańcy oczekują od burmistrza roz-
wiązania  większości  problemów.  I  teraz 
burmistrz może  robić  dwie  rzeczy:  albo 
systematycznie  mieszkańcom  odmawiać 
i kierować do właściwych adresów, albo 
zakasać  rękawy  i  starać  się  osobiście 
interweniować we wszystkich tych spra-
wach,  a  więc  stać  się  kimś  w  rodzaju 
rzecznika praw mieszkańców wobec róż-
nych  instytucji miejskich,  co  ja w prak-
tyce robię. 

• Jest Pan radnym Sejmiku Mazo-
wieckim już kolejną kadencję. 
W jaki sposób ta Pana działalność 
wpływa na pełnienie funkcji burmi-
strza Woli?
–  Burmistrz  dzielnicy  może  łączyć 

mandat  radnego  sejmiku  ze  swoją  funk-
cją.  To  wyjątkowy  przypadek  w  samo-
rządzie.  Mam  ten  szczególny  mandat, 
że reprezentuję mieszkańców Woli  i Be-
mowa  w  Sejmiku  Mazowieckim,  któ-
ra  to  jednostka  samorządowa  jest  może 
mało  znana  mieszkańcom,  ale  ma  ko-
losalny  wpływ  na  ich  życie.  Samorząd 
województwa  to  środki  europejskie, 
to  prowadzenie  wielu  instytucji,  które 
służą mieszkańcom, choćby Wojewódzki 
Urząd Pracy, szpitale, takie jak wolski AT-
TIS – to spółka, której właścicielem jest 
samorząd województwa, a więc wszyscy 

mieszkańcy Mazowsza. Wykonując swój 
mandat  w  sejmiku  mam  znacznie  sil-
niejszy  głos  w  sprawach  mieszkańców 
mojej dzielnicy. Samorząd województwa 
decyduje również o sprawach transportu, 
także kolejowego, dzięki temu w Sejmiku 
zabiegam o to, żeby Koleje Mazowieckie 
skorzystały  z  tej  infrastruktury  torowej, 
którą  PKP  PLK  z  opóźnieniem  oddaje 
do  użytku.  Pamiętajmy,  że  Koleje  Ma-
zowieckie  są  największym  przewoźni-
kiem  pasażerskim  w  kraju,  wyprzedziły 
nawet  Intercity,  przewożą  rocznie więk-
szą  liczbę  pasażerów.  Na  terenie  Woli 
mamy  również  Muzeum  Kolejnictwa, 
czyli Stację Muzeum, która jest muzeum 
wojewódzkim.  Aktywnie  uczestniczę 
w  trudnych  rozmowach  samorządu  wo-
jewódzkiego  z  koleją,  która  najchętniej 
znalazłaby inne miejsce dla pięknego, za-
bytkowego taboru z Warszawy Głównej. 
Powstał projekt zlokalizowania tego mu-
zeum na Odolanach, ale kolejarze niestety 
wycofali się z tego pomysłu. Interpelowa-
łem w tej sprawie, bo uważam, że należy 
z tego wyciągnąć konsekwencje prawne. 
Nadal nie wiadomo gdzie znajdzie swoje 
miejsce  zabytkowy  tabor,  który  do  tej 
pory  stał  na  dworcu Warszawa Główna.  
Na Woli  jest więcej zabytkowych nieru-
chomości.  Jest  także  zabytkowy  szpital 
przy  ulicy  Śliskiej,  który  samorząd  wo-
jewództwa  przekazał  na  Muzeum  Getta 
Warszawskiego. To wyjątkowa nierucho-
mość,  przedwojenny  szpital  dla  dzieci, 
o  bardzo  długiej  historii,  ufundowany 
i wybudowany dla dzieci żydowskich, ale 
służył  całej  społeczności,  także  po woj-
nie. Dzisiaj te przestrzenie od kilku lat już 
nie  służą  medycynie,  a  zlokalizowanie 
w tym miejscu Muzeum Getta Warszaw-
skiego  jest  świetnym  pomysłem  i  będę 
w tym aktywnie pomagać, właśnie dzięki 
mandatowi w Sejmiku. Muzeum jest na-
rodową instytucją kultury, która pozysku-
je środki z ministerstwa na  rewitalizację 
tych zabytkowych przestrzeni  i wystawę 
główną. 

• Jaki jest Pana sposób na harmo-
nijną współpracę z ludźmi różnych 
opcji, odmiennych poglądów i in-
nych priorytetów?

– Najważniejsze jest to, żeby rozma-
wiać o problemach, a nie o ludziach. Kie-
dy rozmawia się o problemach, to nawet 
najtrudniejsze  kwestie  da  się  rozwiązać. 
Na przykład stan budynku przy ulicy Pia-
skowej i konieczność znalezienia nowego 
miejsca do życia dla 145  rodzin na czas 
remontu. Pojawiły się w tej sprawie wa-
śnie  polityczne,  zwłaszcza  że  problem 
wystąpił  w  czasie  kampanii  wyborczej, 
ale  potrafiliśmy  skutecznie  je  odrzucić 
i  skupić  się  na  pracy,  dzięki  czemu  tak 
trudny  problem  udało  się  rozwiązać. 
Całkowita  otwartość  i  transparentność 
w  działaniach  dla  tej  sprawy  dała  jesz-
cze  i  to,  że w  naszej  dzielnicy  podwyż-
szyliśmy  standard  lokali  komunalnych, 
co  osobiście  kontrolowałem  i  potwier-
dzam.

Jakie jeszcze zupełnie nowe pomy-
sły i cele stawia sobie obecny zarząd?

–  Celem  podstawowym  tej  kadencji 
jest poprawa  jakości  życia. Żeby  tak  się 
stało trzeba się skupić na rzeczach, które 
nam  umykały,  bo  koncentrowaliśmy  się 
na  dużych  inwestycjach. Duże  przedsię-
wzięcia  przysłaniały  nam  te  drobne,  jak 
ogródki,  podwórka,  najbliższą  okolicę, 
czyli  przestrzeń,  jaką  widzimy  zaraz 
po  wyjściu  z  domu.  Teraz  jest  właśnie 
czas na te małe, ale bardzo ważne sprawy.

Rozmawiała Danuta Wieluńska 

Ostrzegamy właścicieli gruntów oraz 
magazynów przed oszustami, zajmujący-
mi się nielegalnym pozbywaniem się od-
padów  poprodukcyjnych  i  niebezpiecz-
nych. Firmy wynajmują magazyny i inne 
nieruchomości, w których później groma-
dzone  są  odpady.  Po wypełnieniu  takie-
go obiektu wynajmujący znika, pozosta-
wiając kłopotliwy ładunek właścicielom, 
na których później spoczywa obowiązek 
kosztownej utylizacji. To wydatek  rzędu 
nawet miliona złotych. Nie zapominajmy 
też o środowisku, które w wyniku takich 
działań  często  zostaje  poważnie  zdegra-
dowane.

Odpady niebezpieczne –  
co to takiego?

Są  to  odpady  stanowiące  szczególne 
zagrożenie  dla  zdrowia  ludzi  i  zwierząt 
oraz środowiska naturalnego. Ich uniesz-
kodliwianie  odbywać  się  może  jedynie 
w  specjalnie  do  tego  przystosowanych 
zakładach  oraz  pod  restrykcyjną  kon-
trolą.  Odpady  niebezpieczne  kojarzone 
są  głównie  z  przemysłem,  jednak  i  go-
spodarstwa domowe są źródłem ich wy-
twarzania.

Poniższa  lista    zawiera  najczęściej 
spotykane  odpady  niebezpieczne,  z  któ-
rymi  mamy  do  czynienia  w  życiu  co-
dziennym, a ich wyrzucanie razem z od-
padami komunalnymi jest niedozwolone:
• zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektro-

niczny (RTV i AGD)
• resztki  farb,  lakierów,  klejów,  żywic, 

środki do konserwacji i ochrony drewna

• rozpuszczalniki,  środki  czyszczące, 
substancje do wywabiania plam

• aerozole,  pozostałości  po  domowych 
środkach do dezynfekcji i dezynsekcji

• środki ochrony roślin
• odpady  zawierające  rtęć,  np.  świe-

tlówki  (uwaga!  tradycyjne  żarówki 
nie są odpadem niebezpiecznym), ter-
mometry, przełączniki

• baterie i akumulatory
• zużyte kartridże i tonery
• przepracowane oleje
• przeterminowane  lub  tylko  częścio-

wo wykorzystane leki, bez opakowań 
handlowych i ulotek
Otrzymujemy  coraz  więcej  zgłoszeń 

związanych  z  przestępczym  procederem 
na  rynku  obrotu  odpadami  niebezpiecz-
nymi.  Istnieje  wiele  nieuczciwych  firm 
specjalizujących się w nielegalnym prze-
wożeniu,  składowaniu  i  pozbywaniu  się 
odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecz-
nych. W związku z tym w ostatnich latach 
nasila się  także zjawisko porzucania od-
padów w pomieszczeniach i na posesjach 
osób prywatnych. Często wynajmują one 
magazyny oraz ziemię dla osób, które in-
formują je, że zamierzają prowadzić tam 
legalną  działalność  i  oferują  atrakcyjne 
wynagrodzenie  za  wynajem.  Na  wyna-
jętym  terenie  lub  w  obiektach  oszuści 
porzucają  odpady  podlegające  obowiąz-
kowej  utylizacji. Następnie  firma  znika, 
a  właściciele  gruntów  lub  magazynów 
zostają z niemałym kłopotem.

KRP III

Policja apeluje

Zadbajmy o środowisko
Nie dopuśćmy do nielegalnego składowania i przewożenia niebez-
piecznych odpadów. Tylko w ostatnim czasie dzięki ciężkiej pracy, 
zaangażowaniu i poświęceniu policjantów zwalczającym przestęp-
czość przeciwko środowisku udaremniono kilkanaście przypadków 
prób nielegalnego składowania odpadów na terenie m.in. nieczyn-
nych żwirowisk, kopalni odkrywkowych, a także składowania odpa-
dów niebezpiecznych na terenie opuszczonych hal magazynowych 
i pustostanów.

Czas na porządkowanie dzielnicy
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM STRZAŁKOWSKIM 

 BURMISTRZEM DZIELNICY WOLA
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Głosami  czytelników  i  internau-
tów,  tegoroczny  laur  trafił  do  Mar-
cina  Różalskiego,  ambasadora  fun-
dacji AST, który wykorzystuje swoją 
rozpoznawalność,  by  angażować  się 
w  działalność  charytatywną.  Pan 
Marcin  otrzymał  statuetkę  „Serce 
dla Zwierząt” za wytrwałe poprawia-
nie  losu  zwierząt,  niezwykłą miłość 
do pitbuli  i stworzenie akcji „Poma-
gaj pomagać”. Sportowiec związany 
z  federacją  KSW  jest  twórcą  akcji 
„Pomagaj  pomagać”,  a wraz  z  part-
nerką  Martą  Kwiatkowską  stworzył 
przyjazny  azyl  dla  wielu  zwierząt, 
w  tym 6 psów, 12 kotów, 3 kóz czy 
32 koni. 

–  Chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować za wyróżnienie. To za-
szczyt, że znalazłem się w gronie tak 
wspaniałych ludzi, że mogłem wziąć 
udział w akcji z tak dużą tradycją. Je-
stem osobą rozpoznawalną w mediach 
dzięki moim osiągnięciom sportowym, 
głównie w federacji KSW. W pewnym 
momencie dojrzałem i zorientowałem 
się, jak wiele dobrego można zro-
bić, gdy jest się osobą rozpoznawalną 
i staram się to wykorzystać  – mówił 
zwycięzca.  Wspomniał  także  o  po-
zostałych  uczestnikach  plebiscytu:  – 
Tu są wspaniali ludzie, weterynarze, 
którzy poświęcają całe swoje życie, 
żeby ratować zwierzęta. Ja akurat 
tak ciężkiej pracy, jak ci ludzie, nie 
wykonuję, ale staram się wykorzystać 

medialnie swój wizerunek i dzięki mo-
jej partnerce, Marcie, jak najwięcej 
pomagać. Myślę, że nam się to udaje, 
że dużo ludzi przekonało się, jak wiel-
ką moc ma nasza akcja „Pomagaj 
pomagać”– skomentował zwycięzca.

Statuetkę  przedstawiającą  kobietę 
niosącą  złote  serce  i  towarzyszące-
go  jej  psa  odebrał  z  rąk  Edyty  Her-
buś,  tancerki  i  aktorki  zaangażowa-
nej  w  wiele  akcji  prozwierzęcych, 
prywatnie  szczęśliwej  właścicielki 

maltanki  Stokrotki  i  adoptowanego 
kundelka o  imieniu Tuwim. – To dla 
mnie wielka radość, że mogę dzisiaj 
być tutaj, w tak piękny wieczór, pełen 
wspaniałych ludzi, którzy jednoczą 
się w najszlachetniejszych cechach, 
jakimi są dobro, wrażliwość, empa-
tia i bezwarunkowa miłość. Wszyscy 
nominowani swoją postawą pokazali, 
jak wiele dobrego można zrobić dla 
zwierząt. Tegoroczny laureat to czło-
wiek szczególny, którego postawa ła-
mie wszelkie stereotypy, który poka-
zuje, że prawdziwa moc płynie z serca 
–  mówiła  podczas  wieczoru  Edyta 
Herbuś.

O  dotychczasowej  historii  gali 
mówiła  jej  pomysłodawczyni,  Pau-
lina  Król.  – Plebiscyt „Serce dla 
Zwierząt” ma piękną i długą tra-
dycję. Wypełniając jego przesłanie 
od 16 lat, staramy się docenić tych, 
którzy na różne sposoby robią coś 
dobrego dla zwierząt. Tych, którzy 
mogą być wzorem do naśladowania. 
A jest ich coraz więcej. Powieścio-
pisarz Gustaw Flaubert napisał, że  
„serce jest bogactwem, którego się 
nie sprzedaje, ani nie kupuje, ale które 
się ofiarowuje”. Każdego roku, pod-
czas tego wyjątkowego wieczoru, wy-
różniamy wszystkich tych z państwa, 
którzy ofiarowują swoje serce, niosąc 
pomoc zwierzętom, istotom zależnym 
od nas, ludzi. Postawa takich ludzi, 
pełna dobroci i empatii dla zwierząt, 

otwiera serca innym osobom, a na-
szym braciom mniejszym daje nadzieję 
na poprawę ich nie zawsze łatwego 
losu  –  podkreślała  Paulina  Król,  re-
daktor naczelna portalu Psy.pl, wielka 
miłośniczka zwierząt.

Paulina  Król  zaznaczyła,  że  każ-
dy  z  ośmiorga  nominowanych  jest 
wygranym, chociaż  laureat  jest  tylko 
jeden. Podkreśliła także, że samo zna-
lezienie  się w  gronie  nominowanych 
w  plebiscycie  może  być  powodem 
do  dumy  –  w  tym  roku  internauci 
oddali  w  sumie  blisko  pół  miliona 
głosów! O  randze  nagrody  świadczy 
także udział w gali wieńczącej plebi-
scyt wielu znanych osób, które kocha-
ją zwierzaki. 

„Serce dla Zwierząt” to plebiscyt 
organizowany od 2003 r. przez portal 
Psy.pl.  Jego  celem  jest  wyróżnienie 
osób  szczególnie  zaangażowanych 
w  poprawę  losu  i  prawa  zwierząt. 
Co  roku  spośród  ośmiu  osób  i/lub  
instytucji  nominowanych  do  nagro-
dy przez kolegium redakcyjne porta-
lu Psy.pl, wyłaniany jest laureat. 

O  wyborze  zwycięzcy  decydu-
ją  w  głosowaniu  online  internauci 
i  czytelnicy  portalu  Psy.pl.  „Serce 
dla Zwierząt” to jedyna taka nagroda 
w Polsce, dzięki której mogą się po-
czuć docenieni ludzie czyniący dobro 
dla zwierząt bez rozgłosu.

Różal laureatem Serca dla Zwierząt
– Statuetka „Serce dla Zwierząt” należy się wszystkim tegorocznym nominowanym, dlatego zostanie wystawiona na licytację, a dochód z jej sprzedaży przeznaczony na 
działalność charytatywną każdego z wyróżnionych – zdecydował, nie kryjąc wzruszenia, zwycięzca tegorocznej edycji plebiscytu „Serce dla Zwierząt”, Marcin Różalski „Ró-
żal”. Licytacja będzie prowadzona za pośrednictwem strony akcji „Pomagaj pomagać”, założonej przez sportowca. Biorąc w niej udział, każdy z nas może okazać swoje wielkie 
serce potrzebującym zwierzętom.
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W  konkursie  ogłoszonym  przez 
wolski  urząd  wzięło  udział  kilkadzie-
siąt dzieci z wolskich placówek oświa-
towych,  a  kilkanaście  osób  otrzymało 
wyróżnienie.  Ostatecznie  zwyciężczy-
nią okazała się 9-letnia Marysia Wosz-
czyk,  której  rysunek  stanie  się  inspi-
racją  do  wykonania  nowej  maskotki 
Woli.

Maskotka  nawiązuje  do  zaskaku-
jącego  znaleziska  na  budowie  II  linii 
metra.  Na  Woli,  przy  stacji  Płocka, 
odnaleziono  kości  prehistorycznego 
ssaka.  Ich  wiek  datowano  wstępnie 
nawet na 100–120 tysięcy lat. Na kość 
miednicy  i  inne  fragmenty  szkiele-
tu,  robotnicy  natrafili  6  metrów  pod 
ziemią,  podczas  prac  wykonywanych 

przy  budowie  wentylatorni.  Wkrótce 
na  miejscu  pojawili  się  pracownicy 
Państwowego  Muzeum  Archeolo-
gicznego,  które  prowadzi  nadzór  nad 
budową  tego  odcinka  II  linii  metra. 
Jak  podkreślają  eksperci,  na  terenie 
dzisiejszej  Woli,  w  okresie  plejsto-
cenu,  znajdowało  się  jezioro,  które 
sięgało od ul. Płockiej do ul. Leszno, 
a  nawet  do  Dworca  Zachodniego.  – 
Nie jest wykluczone, że ten osobnik 
penetrował jezioro podczas jego za-
marznięcia, nastąpiło załamanie lodu 
i tak zakończył swoje życie –  mówił 
Wojciech  Brzeziński,  dyrektor  Pań-
stwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie. Teraz znalezisko stanie 
się symbolem Woli. 

Plac  obok  budynku  wolskiego 
urzędu  to  charakterystyczne  i  często 
uczęszczane  miejsce.  W  ostatnich  la-
tach odbywały się  tam  liczne  imprezy 
organizowane przez dzielnicę. – Latem 
mieliśmy m.in. publiczną bibliotekę 
pod chmurką czy park rozrywkowo-
-edukacyjny dla najmłodszych, zimą 
natomiast mieściło się tu lodowisko 
–  mówi  Krzysztof  Strzałkowski,  bur-
mistrz Woli.  – Zaczęły jednak do nas 
napływać skargi od okolicznych miesz-
kańców, którzy zwracali uwagę na ha-
łas i zbyt rozrywkowy charakter tego 
miejsca. Rozumiemy to i dlatego chce-
my odrestaurować plac i zamienić go 
w miejsce, które będzie służyć wszyst-
kim mieszkańcom – dodaje.

Rewitalizacja  ma  zakładać  przy-
wrócenie  zieleni  i  zainstalowanie 
elementów małej  architektury,  dzięki 
czemu placyk  zmieni  się w  spokojny 
teren  wypoczynkowy  dla  wszystkich 
mieszkańców. – Prace chcemy rozpo-
cząć jak najszybciej, dlatego zwrócili-
śmy się do Zarządu Zieleni o zalecenia 
i opinię na temat planowanej rewita-
lizacji –  mówi  Krzysztof  Strzałkow-
ski.  –  Dzięki temu będziemy mogli 
stworzyć koncepcję zagospodarowa-
nia, która będzie zadowalać wszyst-
kich i uwzględni zarówno potrzeby 
mieszkańców, jak i miasta –  dodaje. 
Dzielnica planuje  również zorganizo-
wać konsultacje społeczne.

Na cmentarzu w Lipnicy Murowa-
nej,  kilkaset  metrów  od  zabytkowego 
rynku  od  ponad  sześciu  wieków  stoi 
niewielki kościół pw. św. Leonarda. Je-
den z ośmiu drewnianych zabytków sa-
kralnych Małopolski wpisanych na listę 
dziedzictwa UNESCO.

Jak w 1997 roku uratowano 
świątynię

Kościół  św.  Leonarda  stoi  tuż 
poza  granicami  Lipnicy  Murowanej, 
za  jej  nieistniejącymi  od  dawna  śre-
dniowiecznymi murami i mostem przez 
niewielką  rzekę Uszwicę,  będącą  pra-
wym  dopływem Wisły.  Dzięki  tej  lo-
kalizacji świątynię omijały liczne, nie-
które  bardzo  niszczycielskie,  pożary 
drewnianego,  mimo  nazwy,  miastecz-
ka. Murowana oznaczała w  tym przy-

padku tylko, że otoczona jest ona mu-
rami. Aż do końca XIX w. był w niej 
tylko  jeden,  poza  dwoma  kościołami, 
budynek murowany.

Rzeczywiste  zagrożenie  dla  tego 
zabytkowego  kościółka  pojawiło  się 
dopiero  w  naszych  czasach.  Płynąca 
zazwyczaj  leniwym  nurtem  rzeczka, 
potrafi bowiem zamieniać  się w okre-
sach  intensywnych  opadów  lub  gwał-
townego topnienia śniegów, w niszczy-
cielski  żywioł  zalewający  pobliskie 
domy  i  okolicę.  W  1997  roku  fala 
powodziowa była tak groźna, że mogła 
porwać i unieść tę świątynię. Uratowa-
li  ją  mieszkańcy  przywiązując  linami 
do pobliskiego, potężnego dębu.

Na miejscu pogańskiej 
gontyny

W  odróżnieniu  od  większości  po-
zostałych  małopolskich  drewnianych 
świątyń  z  listy  UNESCO,  nie  posiada 
i  nigdy  nie  posiadała  wieży,  a  jedynie 
pośrodku  spadzistego  dachu  niewielką 
wieżyczkę – sygnaturkę. Według trady-
cji pierwszy, oczywiście  też drewniany 
i  pod  wezwaniem  tego  samego  świę-
tego  kościół,  zbudowano w  roku  1141 
na miejscu pogańskiej gontyny. Zacho-
wano podobno dębowy słup Światowi-
da, jako wsparcie od tyłu ołtarza głów-
nego. W trakcie przebudowy słup został 
odnaleziony  i  stoi w nowym kościółku 
wzniesionym w XV wieku  na miejscu 
poprzedniego.  Kościół  św.  Leonarda 
od tamtej pory zachowuje swój kształt.

Od  XVI  w.  pełni  on  funkcję  ko-
ściółka  cmentarnego.  Zgodnie  z  ów-

czesną  ciesielską 
techniką  świątynię 
zbudowano  z  drew-
nianych,  poziomo 
układanych  bali. 
W  konstrukcji  zrę-
bowej,  z  łączącymi 
je  w  narożnikach 
wycięciami  zwany-
mi  zamkami,  bez 
użycia  gwoździ. 
Ze  spadzistym  da-
chem  krytym  gon-
tem  i  tylko  z  czte-
rema  niewielkimi 
oknami.

Wnętrze  dzieli 
się  na  dwie  części, 
każda o długości zaledwie około 9 me-
trów:  nawę  z  ławkami  dla  wiernych 
i węższe prezbiterium z ołtarzem głów-
nym. W miejscu  je  łączącym znajduje 
się  próg,  a  nad  nim,  na  wysokości 
3,5  metra  –  nawa  o  wysokości  około 
7 metrów, zakończona poprzeczną bel-
ką  zwaną  tęczową. Na  niej  ustawiony 
jest  krzyż  z  Jezusem,  obok  którego 
stoją barokowe figury Marii i św. Jana. 
Prezbiterium zamyka ołtarz główny. 

Oryginały są w muzeum
Na wewnętrznych  skrzydłach ołta-

rza  namalowane  są  sceny  z  życia  pa-
trona świątyni: uwalniania przez niego 
więźnia oraz modlitwy rodziny królew-
skiej  i założenia klasztoru w Noblane. 
Widnieją tam także postacie św. Walen-
tego,  Szczepana,  Mikołaja  i  Stanisła-
wa. Na zewnętrznych  stronach ołtarza 

–  tryptyku,  po  jego  zamknięciu,  wi-
doczne są postacie Matki Bożej, Jezusa 
oraz św. św. Sebastiana i Rocha.

Na górze ołtarz wieńczy postać Ar-
chanioła  Michała  z  mieczem  i  wstę-
ga.  Oryginał  tego  ołtarza  pochodzi 
z  1500  roku.  Ale  to,  co  oglądamy, 
a  o  czym  przewodnicy  mówią  raczej 
rzadko,  jest  jego  kopią.  Podobnie  jak 
dwa  ołtarze  boczne.  Po  ich  kradzieży 
w 1992  roku,  a  następnie odzyskaniu, 
zdecydowano, aby oryginały przenieść 
i  zdeponować  w  Muzeum  Diecezjal-
nym w Tarnowie. A w kościele ekspo-
nować  kopie. Warto  zajrzeć  za  ołtarz 
główny.

Słup światowida
Ołtarz wspiera wspomniany już dę-

bowy  słup,  według  przekazów  dawny 
posąg  Światowida  z  pogańskiej  gon-

tyny,  która  pierwotnie  stała  na  tym 
miejscu. Wiszą  też zabytkowe, bogato 
haftowane  ornaty,  najstarszy  z  XVIII 
w. Z dwu ołtarzy bocznych, oryginał le-
wego jest najstarszy, gdyż z 1482 roku. 
Środkową  część  tryptyku  zajmuje 
w  nim  scena Adoracji  Dzieciątka  Je-
zus.  Zaś  skrzydła,  na  przyciągającym 
uwagę biało – czerwonym tle, postacie 
świętych: Piotra i Pawła oraz Katarzy-
ny  i  Barbary.  Natomiast  na  zewnętrz-
nych stronach skrzydeł, po zamknięciu 
ołtarza, scena Zwiastowania. 

Cenne polichromie
Cenne  i  szalenie  ciekawe  są  poli-

chromie pokrywające płaski,  drewnia-
ny  strop  zarówno  nawy  jak  i  prezbi-
terium oraz wszystkie  ściany  z wyjąt-
kiem  wspomnianej  już  południowej. 
Na  niej  wisi  tylko  pięć  barokowych 
obrazów z postaciami świętych. Są też 
dwa okna i drzwi wejściowe. Malowi-
dła mają stonowane,  jak gdyby  trochę 
wypłowiałe  barwy.  Trudno  uwierzyć, 
że  powstały  przed  około  500  laty. 
Na  ścianie  zachodniej,  vis  a  vis  ołta-
rza głównego, z nieczynnym drzwiami, 
znajduje  się niewielki  chór ozdobiony 
scenami z przykazań.

Największe wrażenie robi polichro-
mia  ściany  północnej.  Przy  jej  dolnej 
części jest ambona pokryta wizerunkami 
czterech ewangelistów. Zaś całą ścianę, 
od  boazerii  obok  ławek  dla  wiernych 
aż  po  strop,  zajmują  niezliczone  sce-
ny  religijne.  Przede  wszystkim  Drogi 
Krzyżowej,  Sądu  Ostatecznego  i  inne 
umieszczone  w  ozdobnych  medalio-
nach  z  motywami  roślinnymi,  między 
którymi umieszczono kwiatowe rozety. 
Polichromia ta powstała w 1711 roku. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Drewniana perełka w Lipnicy Murowanej 

Mamut maskotką Woli
Rozstrzygnięty został konkurs na oficjalną maskotkę Woli. Symbo-
lem dzielnicy będzie mamut, a jest to nawiązanie do odkopania kości 
prehistorycznego ssaka na budowie stacji II linii metra – Płocka.

Rewitalizacja placu
Niewielki placyk, który znajduje się tuż obok budynku Urzędu Dziel-
nicy Wola przy al. Solidarności 90 zostanie zrewitalizowany. Dzielni-
ca zwróciła się  m.in. do Zarządu Zieleni z prośbą o zalecenia doty-
czące zagospodarowania tej przestrzeni.

Likwidacja 
wysypisk 

Wola podpisała umowę na likwida-
cję dzikich wysypisk na terenie dzielni-
cy w 2019 roku. Dzięki niej zgłaszane 
przypadki nielegalnych wysypisk będą 
mogły  być  szybko  usuwane.  W  tym 
roku Wola przeznaczy ponad 190 tys. zł 
na usuwanie dzikich wysypisk. Władze 
Woli  zachęcają mieszkańców  do  kon-
taktu w tej sprawie z wolskim wydzia-
łem  ochrony  środowiska.  Tam można 
zgłaszać  miejsca,  w  których  znajdują 
się śmieci. 

W ubiegłym roku za kwotę 140 tys. 
zł uprzątnięte zostały 22 nielegalne wy-
sypiska,  a wykonawca  zebrał  i  zutyli-
zował 4952 m3 odpadów i 25 zwierząt. 
- W tym roku będziemy chcieli zebrać 
i zutylizować podobną ilość śmieci.    - 
mówi Robert Rafałowski, zastępca bur-
mistrza Woli. - Podpisana właśnie umo-
wa  będzie  obowiązywać  do  połowy 
grudnia 2019. Na jej mocy wykonawca 
podejmie  interwencję  na  wskazanie 
wydziału ochrony środowiska i będzie 
usuwał odpady komunalne, organiczne, 
niebezpieczne,  budowlane,  weteryna-
ryjne,  a  także  porządkował  nieużytki 
czy dokonywał cięć  sanitarnych – do-
daje.

NASZA REDAKCJA 
POSZUKUJE DO PRACY:

PRZEDSTAWICIELI 
HANDLOWYCH 

DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI 
REKLAMOWEJ

ZGŁOSZENIA:  
rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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– Trwają przygotowania do dużego 
przetargu na jesienne nasadzenia. Spo-
rządzamy m.in. listę gatunków nowych 
drzew oraz mapę zieleńców, w których 
mogą pojawić się dodatkowe szpalery. 
Warszawianki i warszawiacy doceniają 
miejską zieleń, dlatego, oprócz kon-
sultowania się z dzielnicami, zbieramy 
sugestie od mieszkańców za pomocą 
miejskiej platformy kontaktu Warsza-
wa 19115   – mówi  Justyna  Glusman, 
dyrektorka koordynatorka ds. zrówno-
ważonego rozwoju i zieleni. 

W maju burmistrzowie dzielnic zo-
stali poproszeni o wskazanie punktów, 
w których mogą stanąć kolejne drzewa 
oraz preferowane rodzaje roślin. Nowe 
klony,  dęby  czy  kasztanowce  ozdobią 
mniejsze  parki,  osiedlowe  podwórka 
administrowane  przez  ZGN-y  oraz 
węższe  uliczki.  Pierwsze  nasadzenia 
rozpoczną  się  już  jesienią.  Mieszkań-
cy  mają  szansę  zaproponować  miej-
sca,  w  których  według  nich  powinno 
być więcej wysokiej roślinności. Zgło-

szenia    przyjmowane  są  w  mobilnej 
aplikacji Warszawa 19115, w zakładce 
„Posadź  drzewo”  dostępnej w Google 
Play (na systemy Android). Propozycje 
można też zgłaszać do Miejskiego Cen-
trum Kontaktu telefonicznie. 

Standardy warszawskich 
ogrodników

Od kwietnia do października przy-
uliczne drzewa podlewane są dwa razy 
w tygodniu. W gorących i bezdeszczo-
wych  porach  rośliny  podlegają  szcze-
gólnej  obserwacji,  a w  razie  potrzeby 
opiekunowie  nawadniają  je  częściej. 
Przy  niektórych  pniach  ogrodnicy  za-
montowali  treegatory,  czyli  gumowe 
worki  o  pojemności  50  litrów,  z  któ-
rych powoli  sączy się woda chroniąca 
rośliny przed  suszą. Przyuliczne  szpa-
lery w misach  pielone  są  z  chwastów 
dwa razy w miesiącu. Dodatkowo spe-
cjaliści  cyklicznie  sprawdzają,  czy  ro-
ślina stabilnie trzyma się w ziemi oraz 
usuwają połamane  lub obumarłe gałę-
zie, zniszczone m.in. przez silny wiatr. 

Uszkodzenia  łąkotek  to  częsty 
problem  wśród  osób  aktywnych  fi-
zycznie. Można  je  stwierdzić  również 
u  pacjentów  o  niewielkiej  aktywności 
sportowej. Po 45 roku życia uszkodze-
nie  łąkotki  obserwuje  się  u  ponad  50 
proc. populacji. Są to tzw. uszkodzenia 
przewlekłe,  które  najprawdopodobniej 
wynikają  z  kumulacji  mikrourazów. 
Około  40  proc.  tych  osób  odczuwa 
dolegliwości  bólowe  z  tego  powodu. 
Wykazano, że artroskopia, często  wy-
konywana  po  stwierdzeniu  uszkodze-
nia  łąkotek,  jest  nieskuteczna  w  tym 

przypadku.  Do  tej  pory  nie  ustalono 
optymalnego  sposobu  postępowania 
z  przewlekłymi  uszkodzeniami  łąko-
tek  u  pacjentów,  u  których  powoduje 
to  dyskomfort.    Wytyczne  Europej-
skiego  Towarzystwa    Chirurgii  Ko-
lana  oraz  Brytyjskiego  Towarzystwa 
Medycznego  wymieniają  artroskopię 
jako  ostatnią  w  kolejności metodę  le-
czenia, z nieprzewidywalnym efektem 
końcowym.  Stąd  wynika  konieczność 
poszukiwania nowych rozwiązań, które 
poprawią dotychczasowe wyniki lecze-
nia pacjentów z rozpoznaniem przewle-

kłego  uszkodzenia  łąkotek.  Taką  pro-
pozycją  jest  badanie  kliniczne,  które 
ukazało  się  w  najnowszym  numerze 
czasopisma IJMS.

Terapia osoczem bogatopłytkowym 
wspomaga  regenerację  tkanki w przy-
padku przewlekłych uszkodzeń łąkotki 
oraz  istotnie  zmniejsza  dolegliwości 
pacjenta.  Na  łamach  International  Jo-
urnal  of  Molecular  Sciences  ukazały 
się  wyniki  badania  klinicznego  ze-
społu  w  składzie  dr  Rafał  Kamiński, 
dr Krzysztof Kuliński, prof. Stanisław 
Pomianowski i inni.

Publikacja w International Journal of Molecular Sciences

Terapia osoczem bogatopłytkowym

Nasz prawnik radzi

W razie wypadku na wakacjach…
Miejsce dla nowych drzew
Warszawscy ogrodnicy szykują zamówienie na nowe drzewa. Tym 
razem priorytetem są mniej znane uliczki, miejskie podwórka i osie-
dlowe skwery zieleni. 

 

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.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

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

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Wakacje  zbliżają  się  wielkimi 
krokami,  a  wraz  z  nimi  wzmożone 
podróże,  także  samochodowe.  Letnie 
poczucie  luzu  na  drodze  kierowców 
doładowanych  energią  przez  słońce, 
brawura, a niekiedy wprost przeciwnie 
– zmęczenie długą trasą i uparte dąże-
nie, aby drogę pokonać bez postojów, 
za  jednym  razem,  mimo  ogarniają-
cej  kierowcę  senności  –  wszystkie  te 
czynniki powodują, że niestety, na na-
szych  drogach  w  wakacje  wcale  nie 
jest bezpiecznie i codziennie dochodzi 
do mniej lub bardziej groźnych wypad-
ków.  Nikomu  oczywiście  nie  życzę, 
by  stał  się  ich  uczestnikiem,  jednak 
warto  znać  podstawowe  prawa,  jakie 
przysługują  poszkodowanemu  takim 
wypadkiem.

Po pierwsze, jeśli wskutek wypadku, 
którego nie jesteśmy sprawcą doznamy 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
(fizycznego lub psychicznego), może-
my domagać się od sprawcy wypadku 
i od jego ubezpieczyciela zadośćuczy-
nienia pieniężnego za doznaną krzyw-
dę.  Warto  zauważyć  w  tym  miejscu, 
że  utrata wskutek wypadku możliwo-
ści spędzenia w przyjemnych okolicz-
nościach  urlopu,  to  również  krzywda 
wynagradzana zadośćuczynieniem pie-
niężnym.  Jego  wysokość  będzie  uza-
leżniona  od  rozmiaru  doznanej  przez 
nas  szkody  –  często  ubezpieczyciel 
przed wypłatą  zadośćuczynienia wzy-
wa poszkodowanego na swoją prywat-
ną  komisję  lekarską  z  dokumentacją 
medyczną,  aby  oszacować  wysokość 
doznanej  szkody  na  zdrowiu.  Kwota 
ta,  zgodnie  ze  stanowiskiem  polskich 
sądów  wypracowanych  w  orzecznic-
twie,  nie  może  być  wygórowana,  ale 
też nie może być zbyt niska, nie wyna-
gradzając w  istocie odczuwanej przez 
poszkodowanego szkody. Jednym sło-
wem, kwestia wysokości tego zadość-
uczynienia zawsze będzie musiała być 
oszacowana indywidualnie.

Po drugie,  jeśli  z  powodu  wypadku 
uległy zniszczeniu nasze ubrania, rze-
czy  (np.  przewożony  z  nami  rower, 
laptop,  telefon, walizka),  a  także  jeśli 
wskutek  wypadku  ponieśliśmy  kosz-
ty  leczenia,  w  tym  leków,  suplemen-
tów diety, sprzętów rehabilitacyjnych, 
koszty wizyt lekarskich, rehabilitacji – 
mamy prawo domagać się od sprawcy 
i jego ubezpieczyciela odszkodowania 
pieniężnego  stanowiącego  równowar-
tość  odpowiednio  utraconych  czy  też 

uszkodzonych rzeczy, bądź  też ponie-
sionych kosztów na leczenie.

Po trzecie,  jeśli w związku z dozna-
nymi  w  wypadku  obrażeniami  nie 
mogliśmy  przez  jakiś  czas  pracować, 
albo  też  nasza  zdolność  do  pracy  zo-
stała  długotrwale  ograniczona,  bądź 
w ogóle ją utraciliśmy – mamy prawo 
domagać się od sprawcy i ubezpieczy-
ciela comiesięcznej renty w wysokości 
odpowiadającej  utraconym  przez  nas 
dochodom,  pomniejszonym  o  wyso-
kość otrzymywanego z tytułu wypadku 
zasiłku chorobowego czy też renty.

Po czwarte,  jeśli  wskutek  wypadku 
zwiększyły  się  długotrwale  nasze  co-
dzienne  potrzeby,  czyli  na  przykład 
musimy  stale  korzystać  z  pomocy  in-
nych osób aby zaopatrzyć się w zaku-
py,  posprzątać  mieszkanie,  przygoto-
wać  posiłki  i  wykonać  tym  podobne 
codzienne  czynności,  albo  musimy 
zmienić  dietę  pociągającą  za  sobą 
wyższe  koszty  wyżywienia,  musimy 
stale  kupować  leki,  rehabilitować  się 
i  tym podobne – mamy prawo doma-
gać  się  od  sprawcy  i  ubezpieczyciela 
comiesięcznej  renty w wysokości  od-
powiadającej  ponoszonym  przez  nas 
z tytułu naszych zwiększonych potrzeb 
kosztom.

Po piąte,  jeśli  wskutek  wypadku 
zmniejszyły  się  nasze  widoki  powo-
dzenia  na  przyszłość,  to  jest  na  przy-
kład  przed  wypadkiem    robiliśmy 
kursy  trenera pływackiego  i mieliśmy 
realną  szansę  zostać  takim  trenerem, 
ale wskutek wypadku nie możemy już 
wykonywać  tego  zawodu  –  również 
mamy  prawo  domagać  się  od  spraw-
cy  i  ubezpieczyciela  comiesięcznej 
renty  w  wysokości  odpowiadającej 
przewidywanym przez nas korzyściom 
majątkowym,  które  odnosilibyśmy 
uprawiając zawód trenera w pływaniu, 
a  których  z  powodu wypadku  już  nie 
uzyskamy.

Po szóste, możemy – ale to już zwy-
kle  przed  sądem  –  domagać  się  usta-
lenia  odpowiedzialności  ubezpieczy-
ciela  lub  sprawcy  wypadku  na  przy-
szłość za wszelkie szkody, jakie mogą 
ujawnić  się w  przyszłości w  związku 
z wypadkiem,  a  które  teraz  są  trudne 
do  przewidzenia.  Może  się  bowiem 
na  przykład  zdarzyć,  że  o  ile  zaraz 
po  wypadku  nie  odczuwamy  więk-
szych bólów  np. głowy,  to po jakimś 

czasie  mogą  się  ujawnić  skutki  wy-
padku w postaci np. padaczki pourazo-
wej czy  pęknięcia krwiaka wewnątrz-
czaszkowego, o którym wiedzieliśmy, 
że powstał po wypadku, ale który nie 
spowodował zaraz po wypadku więk-
szych szkód w naszym organizmie.

Przy zgłaszaniu roszczeń ubezpie-
czycielowi warto korzystać z pomocy 
radcy  prawnego  lub  adwokata,  który 
pomoże sformułować wniosek w taki 
sposób,  aby w  jak najwyższym stop-
niu uzyskać naprawienie swojej szko-
dy  bez  konieczności  wdawania  się 
z  ubezpieczycielem  czy  też  sprawcą 
wypadku  w  spór  sądowy.  Zalecam 
również czujność, gdy ubezpieczyciel 
lub sprawca wypadku proponuje nam 
zawarcie  ugody  co  do  naszych  rosz-
czeń - w takiej ugodzie zwykle znaj-
duje się postanowienie, że poszkodo-
wany w zamian za wypłatę określonej 
sumy pieniężnej, zrzeka się wszelkich 
dalszych  roszczeń  w  związku  z  wy-
padkiem. Takie postanowienie zawar-
te w ugodzie powoduje, że odcinamy 
sobie  drogę możliwości  dochodzenia 
roszczeń, wyższych sum zadośćuczy-
nienia  czy  odszkodowania,  czy  też 
renty w  przyszłości,  pomimo,  iż    ja-
kiś  czas  później  po  zawarciu  ugody 
dojdziemy do wniosku, że wypłacona 
nam  na  podstawie  ugody  kwota  pie-
niężna  jest za niska czy  też, pomimo 
że  po  zawarciu  ugody  ujawnią  się 
nowe,  negatywne  następstwa  dla  na-
szego zdrowia tego wypadku.

Co bardzo istotne, jeśli czujemy się 
nadal pokrzywdzeni, mamy wrażenie, 
że  nie  otrzymaliśmy  od  sprawcy  czy 
też  jego  ubezpieczyciela  należytego 
odszkodowania,  naprawienia  naszej 
szkody – nie wahajmy się i udajmy się 
do  profesjonalisty  –  radcy  prawnego 
lub adwokata, który przeanalizuje na-
szą sprawę i jeśli stwierdzi, że faktycz-
nie  doszło  do  zaniżenia  kwot  otrzy-
manego  przez  nas  zadośćuczynienia 
pieniężnego  czy  też  odszkodowania 
bądź  renty  –  pomoże  nam  uzyskać 
należne świadczenia.

Radca prawny  
Katarzyna Księżniak-Kosmala
INSOLENS Kancelaria Radcy 

Prawnego
ul. Erazma Ciołka 13 lok. 402, 

Warszawa
tel. 881 303 215
www.insolens.pl,  

k.ksiezniak-kosmala@insolens.pl
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 MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
% 22 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 52
Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 4, ul. Chłodna 3   % 22 596 71 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67
  % 22 596 70 70
Bemowski Telefon Zaufania
  % 22 664 15 58 
czynny: środy 13.00-16.00
piątki 9.00-12.00

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Woli i Bemowa”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 99 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, 

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Wola
m.st.Warszawy

www.bpwola.waw.pl

w czerwcu:
•  17  czerwca  (poniedziałek)  godz. 
14.00  – Wypożyczalnia  dla  Doro-
słych, Młodzieży i Dzieci nr 11 ul. 
Ciołka  20  –  Senioralne  planszów-
ki – spotkanie dla seniorów, fanów 
gier planszowych w wieku 60+

•  19  czerwca  (środa)  godz.  17.00  – 
Biblioteka  dla  Dzieci  i  Młodzieży 
nr 46 ul. Chłodna 11 – Prezent dla 
taty  –  warsztaty  plastyczno-tech-
niczne dla dzieci w wieku 4-13 lat

•  21  czerwca  (piątek)  godz.  14.00  – 
Biblioteka  dla  Dzieci  i  Młodzieży 
nr 21 al. Solidarności 90 – „Piątko-
wa Strefa Młodzieżowa: czas, prze-
strzeń i kawa wyłącznie dla Was” – 
spotkania młodzieży w wieku 14-18 
lat

•  26  czerwca  (środa)  godz.  17.30  – 
„Odolanka”  ul.  Ordona  12F  –  Baj-
kowe misz-masz  „Jedziemy na wa-
kacje” – zajęcia literacko-plastyczne 
dla dzieci w wieku 5-10 lat, na któ-
rych  uczestnicy  w  bajkach  i  wier-
szach szukają inspiracji do tworzenia 
własnych dzieł plastycznych

•  28  czerwca  (piątek)  godz.  17.00  – 
Biblioteka  dla  dzieci  i  Młodzieży 
nr 32 ul. Twarda 64 – „Ile waży ły-
żeczka cukru czyli uczymy się wa-
żyć z (u)wagą – zajęcia kulinarne z 
cyklu „Kącik smakosza”, dla dzieci 
4-10 lat

•  29 czerwca  (sobota) godz. 10.00 – 
Biblioteka  dla  Dzieci  i  Młodzieży 
nr 21 al. Solidarności 90 – „Podusz-
kowcem do Krainy Baśni” – zajęcia 
literacko-plastyczne  dla  dzieci  w 
wieku 4-9 lat

•  29  czerwca  (sobota)  godz.  11.00 – 
Biblioteka dla dzieci i Młodzieży nr 
21 al. Solidarności 90 – „Lego Opo-
wiadacze”  –  zajęcia  literacko-edu-
kacyjne dla dzieci w wieku 408 lat

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
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

PRACOWNIK SERWISU 
SPRZĄTAJĄCEGO BIURO, 
Warszawa Wola ul. Chłodna, godz. 
11-19. Umowa o pracę + opieka 
medyczna + bony na święta + 
Multisport. Tel. 785 257 212 

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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) sługa rycerza; 7) cętkowany kot; 8) system religijno-etyczny utworzony w In-
diach około VI w p. n. e. przez Mahawirę; 9) kunszt; 10) Indianie z westernu; 12) 
autor Kolumbów; 14) hiszpański zarost; 16) budowlany klub sportowy założony 
w 1945 w Gdańsku; 19) nauka i praktyki joginów; 21) ptaszek nad daszkiem; 22) 
błazeństwo; 23) muzeum pod chmurką.

Pionowo:
1) gawęda ludowa, powiastka; 2) tarcza Zeusa; 3) mlecz, 4) śpiączka; 5) ofiara 
całopalna;  6) poranne nabożeństwo do Matki Boskiej; 11) tygodnik lub rocznik; 
13) strumyk; 15) czyn; 17) gwar; 18) lasso Tatara; 20) azjatycka rasa psa, dawniej 
na dworach panujących.
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WODNIK (21 I – 18 II)
Jeżeli wciąż przychodzą 
Ci do głowy nowe pomysły 
i projekty związane z pra-

cą zawodową, to już wkrótce będziesz 
mógł zacząć wprowadzać je w życie. Li-
piec będzie doskonałym czasem na taką 
aktywność. I w dodatku gwiazdy będą 
Ci sprzyjać, więc czeka Cię sukces 
lub w najgorszym przypadku niewielkie 
zamieszanie. W uczuciach dużo powo-
dzenia. 

RYBY (19 II – 20 III)
Druga połowa miesiąca 
to dobry czas na podjęcie 
nowych działań. Potrzebu-

jesz czegoś, co napędzi Cię do dzia-
łania, otworzy przed Tobą nowe moż-
liwości – nowej pasji, nowych celów, 
nowej pracy. W uczuciach – także do-
bry okres: być może spotkasz swoją 
drugą połówkę, a jeżeli już ją znalazłeś, 
możesz liczyć na ponowny rozkwit na-
miętności. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Za Tobą kilka sprzyjających 
tygodni, teraz fortuna poka-
że swoje kapryśne oblicze. 

Będziesz się czuł niepewnie, więc jeżeli 
stoisz przed koniecznością podjęcia ja-
kich ważnych decyzji, daj sobie czas 
i odłóż je do początku lipca. Naszykuj 
się na zmiany – mogą dotyczyć daw-
nych znajomości, nieudanych związ-
ków. Nie opieraj się – to nic nie da. 

BYK (21 IV – 21 V)
Zbliżające się lato nie pozwa-
la Ci skupić myśli na poważ-
niejszych sprawach. Nadcho-

dzące dni nie rozwiążą tego problemu. 
Nie ominie Cię jakaś bardzo emocjo-
nalna historia. Powinieneś pomyśleć 
o dłuższym wypoczynku – potrzeba Ci 
wyciszenia, dystansu do spraw i prze-
szłości. Dzięki temu wiele problemów 
zniknie beż śladu. Kontroluj finanse. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Za Tobą trudne tygodnie, 
na szczęście przyszłość rysu-
je się nieco lepiej. Możesz 

liczyć na uśmiechy losu i sprzyjające 
zbiegi okoliczności. Jeśli jesteś nieza-
dowolony ze swojej pracy, poczekaj 
na zbliżającą się okazję – możesz zmie-
nić ją na bardziej fascynującą. Uważaj 
jednak na zdrowie, które może Ci nie-
spodziewanie pokrzyżować plany. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Koniec miesiąca upłynie Ci 
pod znakiem pracy. Nowe 
wyzwania pochłoną Cię nie-

mal bez reszty. Zabłyśniesz, ale Twoją 
uwagę rozpraszać będzie jednak emo-
cjonalne zamieszanie w sferze uczuć. 
Wzajemna fascynacja ma szansę zmie-
nić się w trwały związek, nawet jeśli 
teraz nie jesteś sam. Początek lipca 
to dobry czas na odpoczynek i urlop. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Koniec czerwca i początek 
lipca to jeszcze dobry mo-
ment na załatwienie spraw 

związanych z pracą i rozwojem zawo-
dowym, które na to czekają od jakie-
goś czasu. Później ze swoimi plana-
mi będziesz musiał trochę poczekać. 
W uczuciach, zarówno single, jak i bę-
dący w związku, mogą liczyć na wiele 
szczęścia. Czas zadbać o siebie przed 
wakacjami. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Najbliższe dni to czas zmian. 
Nie będą one wymuszone, 
Ty sama musisz podjąć de-

cyzje. Pomyśl o odległej przyszłości, 
podejmij wyzwania i zabierz się za re-
alizację odważnych pomysłów. W efek-
cie Twoje życie bardzo się zmieni, 
poprawi się też sytuacja finansowa. 
W uczuciach – nowe znajomości, ale 
bez perspektywy na trwalszy związek.

WAGA (23 IX – 23 X)
Wykorzystaj ten miesiąc 
do ostatniego dnia – teraz, 
przy wsparciu gwiazd, mo-

żesz prawie wszystko. Sukces będzie 
gonić sukces – może na fali powo-
dzenia zdecydujesz się podnieść swoje 
kwalifikacje? Natomiast wiele uwagi 
powinnaś poświęcić sprawom uczucio-
wym. Nowa znajomość może grozić 
rozpadem obecnego związku. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
W najbliższych dniach mu-
sisz nastawić się na sporo 
ciężkiej pracy. 

Przyniesie ona zaskakująco korzystne 
efekty, więc mimo wszystko będzie Ci 
dopisywał dobry humor. W sprawach 
uczuciowych możesz liczyć na dobre 
dni, pełne namiętności i bliskości. 
Mimo nawału zajęć, powinieneś jed-
nak zadbać o swoje zdrowie, zwłaszcza 
o kręgosłup. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W sprawach zawodowych 
będziesz chciał dokonać ra-
dykalnych zmian. Przemyśl 

jednak swoje zamierzenia, nie rób nic 
szybko i bez refleksji. 
Najwyższy czas poświęcić więcej czasu 
na spotkania towarzyskie – ostatnio 
ciągle nie masz ani chwili dla przyja-
ciół. Nie zaniedbuj swojego zdrowia 
– jeśli dawno tego nie robiłeś, zrób 
badania. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Czeka Cię poważne wyzwa-
nie. Będziesz musiał pora-
dzić sobie z sytuacją, która 

z czasem może przyprawić Cię o ból 
głowy. Przy okazji przeprowadź mały 
remanent i przyjrzyj się swojemu życiu. 
Zdecyduj, co wymaga zmiany. Zadbaj 
o swoje zdrowie i nerwy – podejmij 
aktywność, która pomoże Ci się zre-
laksować. Może wspólnie z partnerem?

Horoskop
od 16 czerwca do 14 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd ROD „Radiowo-Fosa I” z siedzi-
bą w Warszawie przy ul. Radiowej 27B 
ogłasza przetarg na wykonanie remontu 
wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz 
z przyłączami do 185 działek na terenie 
ROD Radiowo Fosa I zgodnie z przygo-
towanym projektem. Szczegółowe infor-
macje i materiały do pobrania na stronie 
www.fosa1.waw.pl. Termin składania ofert 
do 29.06.2019 godz. 10.00.

Osoba upoważniona do kontaktów:
Bartłomiej Starzec 
+48 796-060-050



Szukasz stabilnego  
zatrudnienia?

Poszukujemy: 

· Monterów
· Energetyków
· Automatyków
· Inspektorów Nadzoru
· Pracowników 
  administracyjno-biurowych

Dołącz do nas! 
Więcej na www.mpwik.com.pl


