
Drodzy Czytelnicy!

Czy zastanawialiście się czasem, 
jak dużo można poprawić przez po-
zornie drobne zmiany?

Przeważnie tak bywa, że niewiel-
ki szczegół zmienia bardzo wiele. 
Czasami wystarczy jedynie zmiana 
spojrzenia i podejścia, a wiele rze-
czy  okazuje się możliwe. Z tego 
wniosku wyszedłem przy tworze-
niu inicjatywy POkolenie’19. Po-
mijając oczywisty fakt, że w ży-
ciu publicznym znacząco brakuje 
reprezentantów pokolenia Polaków 
urodzonych już po‚ 89 roku, któ-
rzy od dłuższego czasu cieszą się 
pełnią praw dorosłych obywateli, 
co również mnie motywuje do za-
angażowania. 

Uważam, że możliwość spoj-
rzenia na różne tematy inaczej, 
z punktu widzenia młodych, może 
przynieść sporo korzyści nam 
wszystkim. Ostatecznie przyszłość 
należy do młodych, a za tą my-
ślą stwierdzam, że należy mocniej 
przyłożyć się do tego, by przy-
szłość zaczęła zapowiadać się lepiej 
niż teraźniejszość.   

Czas dla nas wszystkich jest 
nieubłagany, lecz czasami potrafi 
być również zbawienny. W przy-

szłości staramy się dostrzec obiet-
nicę poprawy, lepsze jutro. Będzie 
to trudne bez naprawy podstawo-
wych kwestii, takich jak opieka 
zdrowotna, edukacja, czy efektyw-
ne działanie lokalnych wspólnot. 
To właśnie tu wymagana jest tro-
ska, bo to właśnie od tych kwe-
stii najbardziej zależy nasza przy-
szłość, nasze życie.

I właśnie na tych sprawach za-
mierzam się skupić w moim dzia-
łaniu. Co poczniemy bez spraw-
nej opieki zdrowotnej? Jak będzie 
wyglądało nasze życie bez dobrej 
edukacji? Czyje codzienne zmar-
twienia zdołają być rozwiązane bez 
skutecznego samorządu?

Z każdą z tych kwestii będzie 
niewesoło, jeśli nie zaczniemy dzia-
łać, a zacząć trzeba szybko, już te-
raz! Chcę uzdrowić sytuację. Wła-
śnie z tego powodu zdecydowałem 
się ubiegać 13 października o Wa-
sze poparcie. Startuję w wyborach 
do Sejmu. Zamierzam pracować 
w nim jako Wasz reprezentant i za-
biegać o sprawną i przyjazną służbę 
zdrowia, nowoczesną i poukładaną 
szkołę oraz skuteczny i aktywny sa-
morząd. Taka rzeczywistość nie jest 
możliwa w obecnym stanie rzeczy, 
dlatego proszę Was o wsparcie. 

Nazywam się Dawid Kacprzyk, 
znajdziecie mnie na 19. miejscu 
listy sejmowej Koalicji Obywatel-
skiej. Proszę o Wasz głos.

P.S. Więcej na:  
www.dawidkacprzyk.pl
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Wolski konkurs rozstrzygnięty

Mural z leśnym słoniem
Mural upamiętniający znalezisko prehistorycznego słonia leśnego, którego szczątki odkryto w trakcie 
prac na stacji metra „Płocka” powstanie jeszcze w tym roku. Właśnie został rozstrzygnięty konkurs na 
projekt muralu, a zwyciężczynią została Marta Żylska. 

Do niecodziennego znaleziska 
doszło pod koniec ubiegłego roku, 
kiedy ekipa pracująca na budo-
wanej stacje metra „Płocka” tra-
fiła na dobrze zachowane szczątki 
zwierzęcia. Znaleziskiem zajęli 
się pracownicy Państwowego Mu-
zeum Archeologicznego, a Wola 
wraz z ZGN zorganizowała kon-
kurs na mural, który upamiętni 
to wyjątkowe odkrycie i uatrakcyj-
ni przestrzeń miejską w okolicach 
nowej stacji podziemnej kolejki. – 
Dostaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń, 
a jury nagrodziło pracę Marty 
Żylskiej – mówi Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz  Woli. – Autor-
ka w nagrodę otrzyma 5000 zł, 

a dzieło powstanie jeszcze w tym 
roku – dodaje. 

Efektem konkursu „Wol-
skie odkrycie – prehistorycz-
ne życie” jest mural, który 
ozdobi ścianę budynku przy 
ul. Skierniewickiej 11. Projekt 
przedstawia słonia leśnego obok 
stacji metra, a także inne elemen-
ty prehistorycznej fauny i flory 
(zdjęcie obok). Dzieło pełne jest 
wyrazistych, przenikających się 
kolorów, a sam malunek znajdzie 
się na ścianie o wymiarach 15 m 
na 13 m. – W najbliższym czasie 
wyłonimy wykonawcę, czekamy 
również na decyzję ornitolo-
giczną i przystępujemy do pra-

cy – mówi Mateusz Matejewski, 
dyrektor ZGN Wola. – Mural 
powstanie po zakończeniu sezonu 
lęgowego ptaków, a jeśli uda się 
uzyskać wcześniej opinię ornito-
logiczną, że budki dla jeżyków 
nie są zasiedlone przez ptaki, 
to do pracy przystąpimy wcze-
śniej tj. w okresie wczesnojesien-
nym – dodaje.

Rozstrzygnięcie konkursu zbie-
gło się również z wynikami ba-
dań, które rozwiały wątpliwości 
co do samego zwierzęcia. Potwier-
dziły one, że na Woli znaleziono 
samicę słonia leśnego, która żyła 
tu między 132 a 115 tysiącami lat 
temu.

Od września bemowska biblioteka 
rusza z nową ofertą zajęć. Wielbicie-
li literatury zapraszamy na spotkania 
Klubu Książki oraz Klubu Kryminału 
(18.09.br o 17.30 spotkanie z Alkiem 
Rogozińskim w Spotykalni-bibliotece 
sąsiedzkiej). Najmłodszych zachęcamy 
do udziału w „Czytaniu na dywanie”, 
„Poczytankach Babci Danki” oraz „Ba-
śniach Świata”. Zaplanowaliśmy rów-
nież przedstawienia teatralne i warsz-
taty plastyczne dla dzieci młodzieży. 
W naszym kalendarzu m.in.: łapacze 
snów – warsztaty rodzinne, lapbooki, 

„Historia sztuki”, „Pomaluj mój świat” 
oraz „Dzień spadającego liścia”. Star-
szych mieszkańców dzielnicy zapra-
szamy na spotkania do VIII Czytelni. 
W ramach obchodów Warszawskich 
Dni Seniora odbędą się warsztaty die-
tetyczne. W planach również: warsz-
taty roślinne, makijażu, samoobro-
ny, salsy i wiele innych ciekawych 
propozycji. Szczegółowe informacje 
o naszych przedsięwzięciach dostępne 
są na www.bibliotekabemowo.pl, na-
szym profilu na fb oraz w placówkach 
bibliotecznych. Zapraszamy.

Do 23 września odbywa się głosowanie w Budżecie Obywatelskim m.st. 
Warszawy na rok 2020. Zachęcamy do głosowania na projekty związane 
z Biblioteką Publiczną w dzielnicy Bemowo.

Bemowskie projekty poddane pod głosowanie:
1 (numer na liście)  –  „Dzieci są najważniejsze” – warsztaty dla dzieci: 

czytanie, muzykomania, mydlarskie.
3 (numer na liście)  –   sKATALOGuj nowe umiejętności – czyli warsztaty 

ogólnorozwojowe w bibliotece 
9 (numer na liście)  –  „Mali wielcy Twórcy” – warsztaty teatralne dla dzieci 

i młodzieży.
15 (numer na liście)  –  Latający dom kultury 2
17 (numer na liście)  –  „Przydatne umiejętności” – warsztaty dla dorosłych 

z makijażu, majsterkowania (drobiazgi małe i duże) 
oraz malowania na odzieży i materiałach.

20 (numer na liście)  –  „Wybieram zieleń – warsztaty ogrodów: wiszących, 
w słojach oraz w szklanych naczyniach dla dzieci, 
młodzieży, rodzin i dorosłych”.

22 (numer na liście)  –  „W poszukiwaniu strefy komfortu” warsztaty dekora-
torskie oraz masażu klasycznego dla dorosłych.

29 (numer na liście)  –  „Spotkajmy się na Konarskiego” – spotkania autorskie 
oraz podróżnicze w 38 Wypożyczalni dla Dorosłych 
i Młodzieży.

31 (numer na liście)  –  „Nowoczesna biblioteka” – zakup nowych e-booków 
oraz literatury „Duże litery” dla osób słabowidzących 
lub niedowidzących do placówek bibliotecznych na 
Bemowie.

36 (numer na liście)  –  Bemowo w kolorach malarstwa terapeutycznego.
42 (numer na liście)  –  „Rozwijamy swoje pasje” – warsztaty dla młodzie-

ży: samochody sterowane radiem, komiks, warcaby 
(warsztaty i turnieje planszowe).

www.app.twójbudzet.um.warszawa.pl

b Parkowanie na podwórkach b Plebiscyt Warszawianka Roku b Prawa właścicieli lokali b

Lepsze jutro = POkolenie’19 
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Pilotażowy program mający za za-
danie uporządkować parkowanie i zapo-
biec przekształcaniu podwórek w bez-
płatne parkingi wystartował na Woli 
1 marca 2019 roku. Objęte nim zostały 
4 podwórka, a wjazd, zatrzymywanie 
się i parkowanie na nich jest możliwe 
tylko dla osób,  posiadających specjalny 
identyfikator, służb miejskich oraz usłu-
godawców i dostawców świadczących 
usługi dla mieszkańców bądź najemców 
lokali użytkowych. Wydanie identyfi-
katora upoważniającego do parkowania 
dwóch pojazdów jest bezpłatne. – Wy-
dajemy je osobom posiadającym mel-
dunek w obrębie danego osiedla, posia-
dającym tytuł prawny do nieruchomości 

na danym podwórku, prowadzącym 
wspólne gospodarstwo domowe z oso-
bą posiadającą tytuł prawny do lokalu 
i prowadzącym działalność gospodar-
czą – wymienia Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. – Program okazał się 
na tyle skuteczny i zadowalający, że już 
niebawem rozszerzymy go o kolejnych 
pięć podwórek – dodaje.

Nowa organizacja ruchu na kolej-
nych wolskich osiedlach ma być wpro-
wadzona już w październiku, a dystrybu-
cja identyfikatorów wśród mieszkańców 
rozpocznie się 23 września. –  Wjazd 
na podwórko bez identyfikatora będzie 
niemożliwy, dlatego zachęcam zainte-
resowanych do składania stosownych 

wniosków – mówi burmistrz Strzałkow-
ski. – Identyfikatory, na których będą 
mogły znaleźć się numery rejestracyjne 
maksymalnie dwóch pojazdów wydaje 
wolski Zakład Gospodarowania Nieru-
chomościami. Wnioski można składać 
w siedzibie wolskiego Zakładu Go-
spodarowania Nieruchomościami przy 
ul. Bema 70 oraz w odpowiednim dla 
danego podwórka Terenowym Zespole 
Obsługi Mieszkańców – dodaje.

W sierpniu ZGN Wola podpisał 
umowę na modernizację i wzmocnienie 
konstrukcji budynku przy ul. Piasko-
wej 9, który decyzją wojewódzkiego 
inspektora nadzoru budowlanego oraz 
powiatowego inspektora nadzoru bu-
dowlanego został przeznaczony do wy-
kwaterowania. – Etap przeprowadzek 
mamy już praktycznie za sobą. To było 
ogromne przedsięwzięcie logistyczne, 
bo do wykwaterowania zostało prze-
znaczonych 145 rodzin – mówi Krzysz-
tof Strzałkowski, burmistrz Woli.

Teraz 75 rodzin czeka na zakoń-
czenie prac remontowych, tak aby 
móc wrócić do swoich mieszkań przy 
ul. Piaskowej 9. Pozostali mieszkań-
cy zdecydowali, że pozostaną na stałe 
w lokalach zamiennych przydzielanych 
przez wolski urząd. – Obecnie naj-
ważniejszą kwestią jest jak najszybsze 
przystąpienie do prac remontowych, 
które wzmocnią konstrukcję obiektu 
i pozwolą na bezpieczny powrót miesz-
kańców do tego budynku – podkreśla 
burmistrz Strzałkowski.

Wykonawcą remontu będzie firma 
KRAK-INŻ. Sp. z o.o., która ma już 
doświadczenie w pracach związanych 
ze wzmocnieniem konstrukcji obiektu 
budowlanego za pomocą taśm kompo-
zytowych z włókna węglowego. - Mo-
dernizację zamierzamy przeprowadzić 
wykorzystując nowoczesną technolo-
gię taśm kompozytowych. Dzięki temu 
zagwarantowana będzie zwiększona 
wytrzymałość konstrukcji pod wzglę-
dem rozciągania i zginania konstrukcji 

budynku - mówi Mateusz Matejew-
ski, dyrektor ZGN Wola. – Obecnie 
analizowana jest możliwość szybkiego 
uruchamiania kolejnych przetargów tak 
aby prace wykończeniowe rozpoczynać 
etapami, z podziałem na poszczególne, 
wyremontowane już klatki. Pozwoli 
to systematycznie oddawać blok do po-
nownego zasiedlenia – dodaje. Wartość 
kontraktu to ponad 6,2 mln zł.

Wolski urząd wysłał do wszystkich 
rodzin, które chcą wrócić do budynku 
przy ul. Piaskowej pismo z informa-
cjami dotyczącymi prac remontowych. 
Ponadto zostały uruchomione specjalne 
numery telefonów, pod którymi miesz-
kańcy będą mogli uzyskać wszelkie 
informacje związane z prowadzonymi 

pracami w budynku przy ul. Piasko-
wej 9.

Przypomnijmy, że w lipcu 
2018 roku powiatowy inspektor nad-
zoru budowlanego wydał ekspertyzę 
dotyczącą złego stanu technicznego 
budynku mieszkalnego przy ul. Pia-
skowej 9. Inspektor nakazał natych-
miastowy remont, do przeprowadzenia 
którego konieczne było wykwatero-
wanie lokatorów z drugiej, trzeciej 
i czwartej klatki i umieszczenie ich 
w lokalach zamiennych. Decyzja pod-
legała natychmiastowemu wykonaniu. 
Konieczność wykwaterowania miesz-
kańców potwierdził również mazo-
wiecki wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego. 

Na Woli 

Parkowanie na podwórkach
Już wkrótce kolejnych 5 podwórek na Woli zostanie objętych specjalnym programem parkowania. Postój 
na nich będzie możliwy tylko na podstawie wydawanych identyfikatorów, których dystrybucja wśród 
mieszkańców ruszy jeszcze we wrześniu. 

Modernizacja budynku komunalnego
 

ZGN Wola przystępuje do kolejnego etapu prac związanego z remontem budynku mieszkalnego przy 
ul. Piaskowej 9. Podpisana umowa obejmuje modernizację i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych 
tego budynku. Prace potrwają około 12 miesięcy. 

Zatłoczone miejsca to wspania-
łe warunki do działania dla kieszon-
kowców. Spośród otaczających osób 
wybierają swoją ofiarę i przyglądają 
jej się przez pewien czas. Obserwu-
ją, gdzie chowa pieniądze, a następnie 
podchodzą blisko i przypadkowo do-
tykają, sprawdzając czy będzie reago-
wać w sytuacji opróżniania kieszeni. 
Ich zadanie jest ułatwione, gdy osoba 
ma na sobie grubą kurtkę, czy płaszcz. 
Wówczas bardzo trudno jest wyczuć 
moment opróżniania kieszeni. Nie daj-
my się okraść złodziejowi.

Kilka porad, jak ustrzec się przed 
kieszonkowcem:
• należy mieć cały czas w zasięgu 

wzroku bagaż przy wsiadaniu do 
zatłoczonego autobusu, tramwaju, 
czy pociągu,

• należy dobrze zabezpieczyć noszone 
przy sobie dokumenty i pieniądze,

• pieniądze trzymajmy przy sobie 
w dwóch miejscach – pozwoli to 
zmniejszyć ryzyko utraty całej 
kwoty,

• nie należy demonstrować zawarto-
ści portfela, gdy widzą to przypad-
kowe osoby,

• powinniśmy zwrócić szczególną uwa-
gę na osoby znajdujące się obok nas,

• w tramwajach, autobusach lub po-
ciągach powinniśmy wybierać za-
wsze miejsce w pobliżu znanych 
osób lub kierującego – unikajmy 
pustych przedziałów w pociągu,

• nie nawiązujmy przygodnych zna-
jomości,

• nie zasypiajmy podróżując publicz-
nymi środkami komunikacji,

• podczas zakupów – nie należy od-
stawiać od siebie torebki, na podło-
gę lub ladę – złodziejowi wystarczy 
nawet taki krótki moment, by nas 
okraść,

• klucze do mieszkania powinniśmy 
nosić w innym miejscu niż doku-
menty z adresem – jeżeli złodziej 
zdobędzie taki komplet może okraść 
mieszkanie zanim osoba poszkodo-
wana zdąży zareagować.

KRP V 

Policja ostrzega 

Nie dajmy się okraść

Koordynator ogólnopolsKi

program wszystkich 
wydarzeń: edd.nid.pl

7—8 / 14—15.09

POLSKI SPLOT

Warszawski Piknik  
Konserwatorski
„XVIII-wieczna Warszawa”
14.09.2019, godz. 12:00-17:00   
Dziedziniec Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków  
Urzędu m.st. Warszawy, ul. Nowy Świat 18/20

W tym roku wraz z uczestnikami pikniku
przeniesiemy się do XVIII-wiecznej 
Warszawy. Przybliżymy rzemiosło, 
malarstwo i architekturę, a także 
pokażemy stroje z epoki. 

Zapraszamy do stref tematycznych, 
w których poznamy zasady odlewu 
detalu w gipsie, malowania ceramiki, 
pomalujemy widok starej Warszawy, 
a także zbudujemy makietę parku 
kulturowego.

Udział w wydarzeniu nie wymaga 
zapisów i jest bezpłatny. Zapewniamy 
miłą atmosferę, kawę oraz odpoczynek 
w strefie relaksu.

Zapraszamy do udziału w otwartych 
warsztatach:

• Warsztaty miastotwórcze – parki kulturowe 
Warszawy.

• Wehikuł czasu – warsztaty malarskie.

• Warszawskie detale – warsztaty
formierskie.

• Kruche piękno – warsztaty ceramiczne
dla dzieci (Muzeum Warszawy)

• Aplikacja TUP TUP – spacer po Krakowskim 
Przedmieściu z aplikacją.

• Stroje i obyczaje XVIII wiecznych celebrytów.

• Wykłady w bibliotece BSKZ 
→ „Elizeum – podziemny salon księcia”
→ „Na Książęcem – sentymentalny ogród księcia  
Kazimierza Poniatowskiego”
→ „Królewska Manufaktura fajansu i majoliki”.

Warszawski Piknik 
Miasto stołeczne Warszawa 
zaprasza na

organizator wydarzenia 
miasto stołeczne warszawa

Więcej informacji na stronie: www.zabytki.um.warszawa.pl

Harmonogram wprowadzenia 
nowych organizacji ruchu 

na wolskich osiedlach:
• 18.10.19 – al. Solidarności 

119-125 (działki nr 3, 5, 7/1, 7/2 
z obrębu 6-01-02)

• 21.10.19 – ul. Wolska – 
ul. Płocka – ul. Rabsztyńska 
(działki nr 134/1, 134/2 z obrębu 
6-03-18)

• 23.10.19 – ul. Nowolipki 25, 
25A, 25B, ul. Smocza 1-3, ul. 
Nowolipie 26, 26A i 26B (działki 
nr 53, 66, 70 z obrębu 6-02-07)

• 25.10.19 – ul. Nowolipki 14 ul. 
Dzielna 9A, 7B i 9, al. Jana Pawła 
II 49 (działka nr 31/3 z obrębu 
6-02-05)

• 30.10.19 – ul. Chłodna 2/18 
(działka nr 94 z obrębu 6-01-02)
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– Docenienie roli kobiet, wsparcie 
i ochrona ich praw jest dla mnie nie-
zwykle ważne, dlatego realizuję pro-
gram Warszawa dla kobiet. Trzydzieści 
lat temu działaliśmy ramię w ramię, 
wierząc w ideały demokracji, wolności 
i solidarności. Dziś szczególnie po-
winniśmy pielęgnować i utrwalać dla 
kolejnych pokoleń wartości, które nas 
łączą, a nie dzielą – mówi Rafał Trza-
skowski, prezydent stolicy - Cieszę 
się, że kontynuujemy plebiscyt Warsza-
wianka Roku i po raz drugi oddajemy 
w ręce mieszkańców decyzję, która 
z nominowanych pań otrzyma tytuł 
Warszawianki Roku oraz tytuł specjal-
ny Warszawianki Przemian.

Idea Plebiscytu
Stolica po raz drugi wybiera War-

szawiankę Roku. Plebiscyt ma na celu 
wyłonienie laureatki tytułu Warsza-
wianka Roku, która swoją pracą za-
wodową lub społeczną w szczególny 
sposób przyczynia się do rozwoju War-
szawy jako miasta otwartego i toleran-
cyjnego. Z uwagi na tegoroczne ob-
chody 15-lecia wejścia Polski do Unii 
Europejskiej oraz 30-lecia pierwszych 
wolnych wyborów w Polsce ustano-
wiono również tytuł specjalny pn. War-
szawianka Przemian. Jego celem jest 
wyłonienie liderek społecznych, które 
na przestrzeni ostatnich 30 lat wybit-
nie wpłynęły na przemiany w naszym 
społeczeństwie w zakresie wolności, 

równości oraz poszanowania praw 
człowieka.

– Chciałabym, aby ten plebiscyt 
rzucił światło na kobiety, które dziś 
i przez ostatnie lata niestrudzenie dzia-
łają na rzecz poszanowania ludzkiej 
godności, mniejszości oraz ludzi margi-
nalizowanych. Wśród nominowanych 
znalazły się aktywne obywatelsko, 
świadome społecznie i niezwykle za-
angażowane kobiety, które przyczyniły 
i przyczyniają się do ważnych zmian, 
bez których Warszawa nie byłaby mia-
stem jakim jest dziś – nowoczesnym, 
otwartym, różnorodnym i wolnym – 
mówi Ewa Malinowska-Grupińska, 
przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Kryteriami wyboru kandydatek 
do obydwu tytułów były: działalność 
na rzecz Warszawy i jej promocja, 
upowszechnianie otwartości, toleran-
cji, równouprawnienia, wartości demo-
kratycznych. Były brane pod uwagę 
wybitne osiągnięcia w ich dziedzinie 
na skalę ponad warszawską, działal-
ność na rzecz kobiet, społeczeństwa 
obywatelskiego lub społeczności lokal-
nej w Warszawie. 

W tym roku kapituła, wybierając 
kandydatki do tytułu specjalnego War-
szawianki Przemian, brała pod uwagę 
także ich wkład w budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz społeczności 
lokalnej, działanie na rzecz poszanowa-
nia godności jednostki, wolności, równo-
ści, równouprawnienia, państwa prawa, 

poszanowania praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości. 
Szczególnie ważne były też działania 
kandydatek na rzecz transformacji spo-
łeczeństwa obywatelskiego oraz społecz-
ności lokalnej pod kątem transformacji 
obyczajowej i transformacji edukacji, 
ich udział w kształtowaniu konstytucji 
oraz praw demokratycznych, działalność 
na rzecz budowania wspólnoty i integra-
cji społeczeństwa w duchu wartości UE.

Plebiscyt jest realizowany przy udzia-
le Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
znanych osobistości ze świata kultury, 
mediów i organizacji pozarządowych. 

Plebiscyt  
Warszawianka Roku 

– kandydatki do tytułu Warszawian-
ka Roku: 

Ewa Błaszczyk, Katarzyna Homan, 
Katarzyna Jurkiewicz, Ewa Kulik-Bie-
lińska, Julia Maciocha, Urszula No-
wakowska, Karolina Pacoń, dr Bianka 
Siwińska, Nicole Sochacki-Wójcicka, 
Izabela Sopalska-Rybak
– kandydatki do tytułu Warszawian-
ka Przemian: 

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Do-
brzańska, Krystyna Janda, prof. dr hab. 
Ewa Łętowska, Krystyna Starczewska, 
Ludwika Wujec 

Zagłosować może każdy! 
Kandydatki do plebiscytu Warsza-

wianki Roku mógł zgłosić każdy, kto 

ukończył 18. rok życia. W tym roku 
zgłoszeń było ponad 125. W trakcie 
burzliwych obrad spośród nich kapitu-
ła wskazała 10 nominowanych. Z tego 
grona w głosowaniu, które rozpocz-
nie się w środę, 4 września i potrwa 
do 6 października br., zostanie wybrana 
laureatka plebiscytu. Również w środę, 
4 września ruszy głosowanie na War-
szawiankę Przemian. W tym przypadku 
nominacje wskazali członkowie kapi-
tuły plebiscytu. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 9 października br.  podczas 
uroczystej gali w Forcie Sokolnickiego.

Głosować może każdy, kto ukończył 
18. rok życia, bez względu na miejsce 
zamieszkania i obywatelstwo. Głosują-
cy podaje swoje imię i nazwisko oraz 
e-mail (podanie danych osobowych jest 
warunkiem udziału w głosowaniu). Gło-
sując, wskazujemy po jednej nomina-
cji w każdej kategorii (Warszawianka 
Roku/Warszawianka Przemian).

Głosowanie trwa do 6 października 
– w przypadku głosowania drogą interne-
tową do godz. 23.59, a w przypadku gło-
sowania papierowego do godziny 16.00.
Głosować można: 
• elektronicznie za pomocą formu-

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

• papierowo za pomocą formularza 
dostępnego:

• na stronie: www.um.warszawa.pl/
warszawiankaroku 

• podczas wydarzeń miejskich, któ-
rych listę podamy na profilu wyda-
rzenia na FB. 
Wypełnione formularze papierowe 

można:
• wysłać elektronicznie na adres email: 

warszawiankaroku@um.warszawa.pl 
• dostarczyć (pocztą lub osobiście) 

do Biura Marketingu Miasta, ul. 
Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa 
p. 153, z dopiskiem Warszawianka 
Roku lub dostarczyć na stoiska 
Warszawianki Roku, które będą 
obecne na wydarzeniach miej-
skich. 
Warszawianka Roku – kapituła
Ewa Malinowska-Grupińska – 

przewodnicząca Rady m.st. Warsza-
wy, przewodnicząca kapituły; Anna 
Ojer – laureatka pierwszej edycji Ple-
biscytu; Beata Michalec  – członkini 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy; 
Agata Passent – dziennikarka, pisar-
ka, założycielka Fundacji „Okular-
nicy”; Anna Maruszeczko – dzienni-
karka radiowa i telewizyjna, redaktor 
naczelna Urody Życia; Dorota Wara-
komska – dziennikarka, doradczyni 
medialna, członkini stowarzyszenia 
Kongres Kobiet; Tomasz Raczek – 
teatrolog, krytyk filmowy, publicy-
sta i wydawca, właściciel Instytutu 
wydawniczego Latarnik; Rafał Dy-
mek – politolog, dyrektor zarządza-
jący w Polskiej Fundacji im. Roberta 
Schumana.

Warszawianka Roku i Warszawianka Przemian – nominacje
Poznaliśmy nazwiska kobiet nominowanych w plebiscycie Warszawianka Roku 2019, w ramach którego zostanie przyznany tytuł specjalny Warszawianka Przemian. O wyborze 
laureatek zdecydują mieszkańcy, którzy wezmą udział w głosowaniu. Na oddanie głosu jest czas do 6 października br. 

Często pisze się o tym, że ide-
alna praca to taka, która jest spój-
na z pasją, talentami, wiedzą. Wiele 
osób twierdzi, że to podejście jest 
nierealne. Że nie wszyscy mają taki 
komfort, żeby móc realizować swo-
ją pasję w pracy i że to kompletna 
bzdura. Że trzeba mieć dużo pienię-
dzy i dopiero wtedy można zabrać 
się za to co jest pasją i zacząć „się 
realizować”. A jednak jest miejsce, 
w którym jest to możliwe.

Marcin lubi opowiadać o tym jak 
razem ze swoim zespołem złożył sa-
molot od początku do ostatniej czę-
ści. Wrażenie robi sam fakt, że ktoś 
potrafi pojąć tę niezliczoną ilość ka-
bli, drutów – wiedzieć gdzie powinny 
prowadzić, z czym się połączyć, żeby 
samolot odczytywał szereg wskaźni-
ków i danych, bezpiecznie startował 
i lądował. Sebastian, pamięta prawie 
każdy samolot, który został przysłany 
do naprawy, serwisu. Historie, które 
tu można usłyszeć brzmią, jakby pra-
ca w centrum serwisowym wyglądała 
jak rozwiązywanie zagadek w escape 
room. Jednak, aby rozwiązać choć 
najmniejszy problem trzeba mieć 
odpowiednią wiedzę, doświadcze-
nie. Często potrzeba wiedzy i pomy-

słowości całego zespołu. Niektórzy 
trafili do Airbus Poland, ponieważ 
pracowali tu ich rodzice lub dziad-
kowie, którzy przekazali zamiłowa-
nie i pasję do lotnictwa kolejnym 
pokoleniom. Inni – ponieważ ktoś 
zachęcił ich do aplikowania do firmy. 
Airbus to nie tylko produkcja i ser-
wis samolotów, lecz także projekty 
związane z misjami kosmicznymi. 
Dwa główne, w których uczestniczy 
Airbus to Juice – sonda która ma zba-
dać 3 księżyce Jowisza i MetOp SG 
czyli europejski program satelitów 
meteorologicznych. Świadomość 
udziału w projektach o ogromnym 
znaczeniu dla całej ludzkości jest 
jedną z ważniejszych motywacji pod-
jęcia pracy w firmie. 

Czy można połączyć pracę i pa-
sję? Z pewnością. Czy praca i pasja 
w rezultacie da komfort i satysfakcję? 
Na pewno nie zawsze. Bo tak jak wszę-
dzie są dni lepsze i gorsze. Bezcenne 
jest to, że można robić to co się lubi 
i na czym się dobrze zna. Airbus chce 
budować swój biznes z ludźmi, dla 
których lotnictwo to pasja. Sprawdź 
oferty i aplikuj. Warto spróbować i zo-
baczyć jak to jest połączyć pracę z pa-
sją lub odkryć swoją pasję w pracy.

Czas poskładać swoje marzenia
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Pani Joanna od najmłodszych lat 
miała potrzebę pomagania innym, 
słabszym. Tę potrzebę dzielenia się 
z innymi miała chyba w genach, po ro-
dzicach i dziadkach, takie zachowanie 
było w jej rodzinie tradycją od pokoleń. 
Pewnie dlatego skuteczne pomaganie 
innym stało się jej znakiem firmowym, 
a wychowanie młodzieży poprzez wo-
lontariat – autorskim programem wy-
chowawczym i życiową pasją.

Pięć lat przed powołaniem Fun-
dacji, w roku 1993, Joanna Fabisiak 
wymyśliła 

Konkurs Ośmiu 
Wspaniałych 

Celem tego konkursu jest promo-
wanie pozytywnych postaw wśród 
dzieci i młodzieży oraz wspieranie 
młodzieżowego wolontariatu. Kon-
kurs ma już dziś 26-letnią  tradycję, 
ale od początku oparty jest na progra-
mie wychowawczym Joanny Fabisiak 
„Wychowanie przez działanie”. Inspi-
racją do zorganizowania konkursu był 
western „Siedmiu wspaniałych”. Jest 
to historia walki niewielkiej grupy 
bohaterów, którzy przeciwstawili się 
dyktatowi zła w niewielkim meksy-
kańskim miasteczku i zwyciężyli. Stąd 
wzięła się myśl przewodnia konkur-

su i hasło jego organizatora Fundacji 
„Świat na Tak”: Wystarczy niewielu, 
by zmienić tak wiele. Początkowo ad-
resowany był do młodzieży nastolet-
niej, ale od 2002 roku w konkursie 
mogą brać udział także uczniowie 
szkół podstawowych. Ideą konkursu 
jest honorowanie młodych ludzi, któ-
rzy w sposób szczególny angażują się 
w sprawy społeczne. Konkurs organi-
zowany jest w 85 miastach na terenie 
całej Polski.

Już po pierwszych latach oka-
zało się, ze konkurs z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularno-
ścią, a pomaganie innym daje mło-
dzieży dużo radości, staje się wręcz 
„zaraźliwe”. – Młodych nie trzeba 
pouczać, bo oni nie lubią moralizo-
wania. Trzeba im pokazać, że mogą 
pomóc i czerpać z tego satysfakcję. 
To moja metoda na wychowanie – 
mówi pani Joanna. – Bardzo waż-
ne jest zagospodarowanie wolnego 
czasu i energii, potrzeby działania 
młodych ludzi, zwrócenie ich uwagi 
na potrzeby innych – dodaje.

Czym zajmują się młodzi wolonta-
riusze? Pomagają seniorom, ludziom 
z niepełnosprawnościami, pomagają 
młodszym kolegom w nauce i orga-
nizują im czas wolny, starsi udzielają 

korepetycji, pracują w schroniskach dla 
bezdomnych zwierząt. Inicjują i pro-
wadzą działania ekologiczne. Starają 
się być wszędzie tam, gdzie są po-
trzebni. Podejmują wiele innych cha-
rytatywnych działań pod kierunkiem 
swoich opiekunów, którzy często są ich 
starszymi, bardziej doświadczonymi 
kolegami. 

Fundacja „Świat na Tak”
postawiła sobie za cel wszech-

stronną pomoc młodzieży oraz pro-
mocję wolontariatu. W 2001 r. zosta-
ło podpisane porozumienie pomiędzy 
Fundacją a Ministerstwem Edukacji 
Narodowej o promocji wolontaria-
tu, podejmowaniu wspólnych działań 
wspierających programy wychowaw-
cze upowszechniające altruizm oraz 
służące rozwojowi młodzieży i wła-
ściwemu przygotowaniu jej do odpo-
wiedzialnego wejścia w dorosłe życie 
oraz promowania programu dosko-
nalenia nauczycieli do rozwijania 
wolontariatu. W marcu 2004 roku 
Fundacja uzyskała status organizacji 
pożytku publicznego, a w listopa-
dzie 2004 roku nagrodę w konkursie 
Pro Publico Bono. Prezesem zarządu 
Fundacji jest od początku Joanna Fa-
bisiak. 

Cele statutowe Fundacji to: orga-
nizowanie wystaw, festiwali, bien-
nale, konkursów, a zwłaszcza Samo-
rządowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”; wspieranie 
programów, powoływanie i finanso-
wanie placówek o charakterze do-
radczo-informacyjnym zajmujących 
się doradztwem w zakresie bytowym, 
edukacyjnym i psychologicznym, 
upowszechniającym postawy oby-
watelskie, zaradność, samodzielność 
i samorządność między innymi po-
przez tworzenie i udostępnianie baz 
danych związanych z udzielaniem 
informacji; pomoc finansowa i rze-
czowa dla młodzieży będącej w trud-
nej sytuacji życiowej; prowadzenie 
i wspieranie klubów wychowawczo-

Metodyk nauczania języka pol-
skiego jako obcego, nauczyciel aka-
demicki w Centrum Języka i Kultury 
Polskiej dla Cudzoziemców Uniwer-
sytetu Warszawskie-
go od 1979 roku 
do chwili obecnej. 

Od 1990 roku 
warszawska rad-
na. Przewodniczy-
ła przez wiele lat 
Komisji Samorzą-
dowej i Społecznej 
Rady m. st. War-
szawy. Była także 
wiceprzewodniczą-
cą Rady Warsza-
wy. W tym czasie 
koncentrowała się 
na wzmacnianiu roli jednostek po-
mocniczych samorządu i prasy lokal-
nej. Była autorką projektu uchwały 
Rady Warszawy, przyznającej bez-
płatne bilety na komunikację miejską 
dla dzieci z rodzin wielodzietnych. 

Komisja Samorządowa w czasie jej 
przewodnictwa wypracowała regula-
min i wzór statuetki „Zasłużony dla 
Warszawy”, która jest wyróżnieniem 

dla aktywnych spo-
łecznie warszawia-
ków .

W 1997 roku 
została wybrana 
do Sejmu z listy AWS, 
a w 2001 roku z listy 
Platformy Obywa-
telskiej. Od począt-
ku pracy w  Parla-
mencie aktywność 
posłanki koncen-
truje się na spra-
wach szkolnictwa 
wyższego i  nauki, 

młodzieży i sprawach ważnych dla 
Polonii na całym świecie. Jest orga-
nizatorem konferencji poświęconych 
innowacyjności nauki i wzmacnianiu 
zainteresowania polskimi uczelniami 
wyższymi.

Wystarczy niewielu, by zmienić tak wiele
– Każdy człowiek chce być kochany, chce mieć kogoś bliskiego, dla którego jest najważniejszy i żeby tak 
było już na zawsze. Jednak sami bardzo często nie potrafimy obdarowywać uczuciem, a postawy egocen-
tryczne niszczą przyjaźnie i więzi rodzinne, patologizuja życie społeczne – mówi Joanna Fabisiak, zało-
życielka Fundacji „Świat na Tak”, powołanej  w 1998 roku dla pomocy młodzieży i koncetrującej się na 
działaniach wychowawczych.

Joanna Fabisiak

-resocjalizacyjnych i sportowych 
dla młodzieży z rodzin patologicz-
nych, młodzieży bezrobotnej oraz 
opuszczającej placówki opiekuńczo-
-wychowawcze lub zakłady karne, 
inicjowanie, powoływanie i wspiera-
nie klubów dla młodzieży niepełno-
sprawnej, powoływanie i prowadze-
nie Klubów Ośmiu Młodzieżowego 
Wolontariatu. 

Co roku Fundacja organizuje wielki 
bal integracyjny dla młodych wolonta-
riuszy i ich podopiecznych niepełno-
sprawnych. Od dziesięciu lat „Świat 
na Tak” działa na rzecz integracji z Oj-
czyzną młodej Polonii. Zwieńczeniem 
tych działań jest coroczna organizacja 
konkursu „Być Polakiem” umacniają-
cego tożsamość narodową dzieci po-
lonijnych.

Budowanie wspólnoty 
między ludźmi

Fundacja „Świat na Tak” powoła-
na dla pomocy młodzieży koncentruje 
się na działaniach wychowawczych. 
Upowszechnianie i promowanie wo-
lontariatu jest skutecznym i spraw-
dzonym sposobem kształtowania cha-
rakteru młodych wolontariuszy. Prze-
słaniem ideowym Fundacji są słowa 
Papieża Jana Pawła II: „Wolontariat 
to promień nadziei, który rozprasza 
mrok samotności i dodaje odwagi 
do przezwyciężania przemocy i ego-
izmu. Wy, wolontariusze, jesteście 
znakiem nadziei w naszych czasach. 
Wszędzie tam, gdzie mamy do czynie-
nia z brakiem nadziei i cierpieniem”.

Tak pojmowany wolontariat 
stał się ideą przewodnią Fundacji 
w wychowaniu młodzieży do odpo-
wiedzialności za siebie i bliskich, 
do budowania wspólnoty między 
ludźmi.

W całej Polsce działają dzisiaj 264 
Kluby Ośmiu Wspaniałych. W samej 
Warszawie jest ich 93. Tegoroczna 
wiosenna XXVI Warszawska Edycja 
Konkursu Ośmiu Wspaniałych przy-
niosła zwycięstwo ośmiu starszym 
laureatom w kategorii „Ósemki” 
(uczniowie klas 7-8 szkoły podsta-
wowej i klas 1-5 szkoły ponadpod-
stawowej) i ośmiu młodszym – w ka-
tegorii „Ósemeczki” (uczniowie klas 
4-6 szkoły podstawowej). A oto war-
szawscy 

Laureaci Ośmiu Wspaniałych 2019
Kategoria „Ósemki”
Natalia Mazurek 
Emilia Rugowska  
Gabriela Żurawik
Anna Galska
Aleksandra Rasińska
Krystian Bartman
Natalia Zielińska
Natalia Czub
Kategoria „Ósemeczki”
Wiktoria Konecka
Daria Matysiak
Agnieszka Gałczewska
Amelia Miązek
Aleksandra Pytel
Laura Filipiuk
Mateusz Wojciewski
Karolina Górecka
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Wspólnota mieszkaniowa powstaje 
z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia 
i przeniesienia własności pierwszego 
lokalu w budynku, czyli na przykład 
w momencie podpisania pierwszego 
notarialnego aktu sprzedaży przez de-
welopera i właściciela. Celem zawią-
zania wspólnoty jest wspólne działanie 
na rzecz zachowania we właściwym sta-
nie gruntu, budynku wraz z urządzenia-
mi oraz jego części wspólnych. Kupując 
zaś lokal, nabywca automatycznie staje 
się współwłaścicielem nieruchomości 
wspólnej i ma prawo, ale także obowią-
zek, uczestniczyć w zarządzaniu nią. 

Jakie prawa mają 
właściciele mieszkań?

Każdy właściciel ma prawo korzy-
stania z lokalu mieszkalnego bądź nie-
mieszkalnego i nieruchomości wspólnej 
zgodnie z ich przeznaczeniem. Nierucho-
mość wspólna obejmuje wszystkie części 
budynku i działki, z których właściciele 
lokali mogą korzystać w jednakowym 
zakresie. Są to między innymi dojścia 
i dojazdy do bloków i miejsc parkingo-
wych, klatki schodowe, windy, instalacje 
domofonowe czy centralnego ogrzewania, 
strych, suszarnie, a także piwnica. Prawo 
to nie może jednak ograniczać praw wła-
sności innych właścicieli i zakłócać korzy-
stania z nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze społecz-
no-gospodarczego przeznaczenia nieru-
chomości i stosunków miejscowych.

O ile w przypadku własnego miesz-
kania sprawa jest względnie prosta – 
właścicielowi przysługuje pełnia praw 
związanych z korzystaniem i rozporzą-
dzania lokalem, ograniczonych jedynie 
prawem własności innego właściciela 
– o tyle w przypadku części wspól-
nych nieruchomości, wielkość udzia-
łów, a co za tym idzie, „waga” głosu 
we wspólnocie mieszkaniowej, zależy 
od wielkości zajmowanych lokali.

Wybór zarządu
Jedną z istotnych decyzji należących 

do ogółu właścicieli nieruchomości jest 
określenie sposobu zarządzania nieru-
chomością wspólną. Duże wspólnoty 
mieszkaniowe, obejmujące ponad siedem 
lokali (po zapowiadanej zmianie przepi-
sów ponad trzy), do wyznaczenia zarządu 
zobowiązane są przepisami prawa. 

W skład zarządu mogą wchodzić 
przedstawiciele właścicieli lokali, naj-
częściej jednak wspólnoty decydują się 
na powierzenie zarządu wyspecjalizowa-
nym firmom, posiadającym odpowiednie 
kompetencje oraz znajomość przepisów, 
co pozwala w pełni zadbać o nierucho-
mość, jej otoczenie i interesy wspólnoty. 
Co istotne, nie oznacza to utraty kontroli 
nad nieruchomością, bo każdy członek 
ma prawo współuczestniczyć w zebra-
niach i czynnościach zarządczych, a tak-
że mieć dostęp do dokumentów wspólno-
ty i kontrolę nad nimi. 

Podejmowanie istotnych 
decyzji

Właściciele mają prawo decydowa-
nia o wszystkich czynnościach prze-

kraczających zakres zwykłego zarządu 
w formie uchwały. 

Uchwały właścicieli są podejmowa-
ne na zebraniu wspólnoty, które musi 
odbyć się co najmniej raz w roku, bądź 
też w drodze indywidualnego zbierania 
głosów przez zarząd. W wielu wspól-
notach mieszkańcy mogą korzystać 
z licznych udogodnień związanych 
z głosowaniem i dostępem do infor-
macji na temat wspólnoty. - Obser-
wujemy coraz wyższą świadomość 
właścicieli, jeśli chodzi o możliwości 
praktycznego uczestnictwa w działal-
ności wspólnoty. Bieżące angażowanie 
się w sprawy wspólnotowe umożliwia 
szybkie procesy decyzyjne, a co za tym 
idzie, lepsze zabezpieczenie prawidło-
wego funkcjonowania nieruchomości. 
We wspólnotach, którymi zarządzamy, 
mieszkańcy mają dostęp do interne-
towej Strefy Klienta przez 24 godzi-
ny na dobę, w której nie tylko mogą 
sprawdzić stan swoich płatności, zgło-
sić stan licznika czy usterkę, ale także 
oddawać głosy nad uchwałami online, 
co znacznie usprawnia bieżącą obsłu-
gę – mówi Maciej Szymański, dyrek-
tor regionalny największego w Polsce 
podmiotu zajmującego się komplekso-
wym zarządzaniem nieruchomościami 
mieszkaniowymi, firmy TuMieszkamy.

Członkowie wspólnoty mogą także 
wykazać się własną inicjatywą i zwo-
łać zebranie na wniosek właścicieli lo-
kali dysponujących co najmniej 1/10 
udziałów w nieruchomości wspólnej, 
aby omówić ważne bieżące kwestie. 
Każdy właściciel dysponuje także pra-
wem do zaskarżenia uchwały wspólnoty 
do sądu, jeśli uzna ją za niezgodną 
z przepisami prawa lub z umową wła-
ścicieli lokali lub też uzna, że narusza 
ona zasady prawidłowego zarządzania 
nieruchomością wspólną czy jego wła-
sne interesy.

Korzyści z przychodów
Jeśli nieruchomość przynosi po-

żytki lub przychody, na przykład 
z umieszczenia banneru reklamowego 
na ścianie budynku bądź zamieszcze-
nia paneli fotowoltaicznych na jego 
dachu, właściciele mogą przeznaczyć 
je na pokrycie wydatków związanych 
z jej funkcjonowaniem i utrzymaniem. 
W przypadku nadwyżki, zgromadzo-
ne środki przysługują właścicielom, 
stosownie do ich udziałów w nieru-
chomości. Mieszkańcy mogą też pod-
jąć decyzję o przeznaczeniu środków 
na fundusz remontowy lub inwestycję, 
która przysłuży się wszystkim lokato-
rom, na przykład budowę placu zabaw 
czy wiaty rowerowej.

Jakie obowiązki ma członek 
wspólnoty mieszkaniowej?

Podstawowym obowiązkiem właści-
cieli lokali jest ponoszenie wydatków 
związanych z utrzymaniem własnego 
lokalu w należytym stanie. Dotyczy 
to opłat za media, czyli wodę, gaz, 
energię elektryczną i cieplną, za odpro-
wadzanie ścieków czy wywóz odpadów, 
a także przeprowadzanie niezbędnych 

remontów i zachowanie porządku. Bę-
dąc członkiem wspólnoty mieszkanio-
wej i współwłaścicielem nieruchomości 
wspólnej, właściciel lokalu zobowiąza-
ny jest także do uczestniczenia w kosz-
tach związanych z jej utrzymaniem. 

Opłaty te kształtują się odpowied-
nio do udziału w nieruchomości i obej-
mują koszty zarządu, na które składają 
się w szczególności:
• wydatki na remonty i bieżącą kon-

serwację;
• opłaty za dostawę energii elektrycz-

nej i cieplnej, gazu i wody oraz 
opłaty za antenę zbiorczą i windy;

• ubezpieczenie i podatki od nieru-
chomości;

• sprzątanie części wspólnych;
• wynagrodzenie członków zarządu 

lub zarządcy.
– Członkowie wspólnoty mieszka-

niowej dokonują wpłat zaliczek na po-
krycie kosztów zarządu nieruchomością 
wspólną w formie bieżących, comie-
sięcznych opłat. Co ważne, nie można 
domagać się zwolnienia od kosztów 
albo ograniczenia ich wysokości, jeśli 
z niektórych części budynków nie ko-
rzystamy, np. strychu czy wózkowni. 
Natomiast, korzystając z usług profesjo-
nalnych zarządców, wydatki na utrzy-
manie nieruchomości można obniżyć 
– ich zakres działania pozwala na nego-
cjowanie najbardziej korzystnych sta-
wek u dostawców mediów, podwyko-
nawców czy firm ubezpieczeniowych 
– dodaje Maciej Szymański.

Właściciel mieszkania zobowią-
zany jest także do zezwolenia upo-
ważnionym osobom na wstęp do swo-
jego lokalu na żądanie zarządu czy 
administratora nieruchomości. Dotyczy 
to takich sytuacji jak przeprowadze-
nie naprawy, konserwacji czy remontu 
bądź usunięcie awarii w nieruchomości 
wspólnej, a także wyposażenie budyn-
ku w dodatkowe instalacje.

Przestrzeganie zasad 
i dbanie o wspólne dobro
Organizowanie życia mieszkańców 

w budynku w formie wspólnoty ma za za-
danie ułatwienie życia pod jednym da-
chem, pogodzenie często sprzecznych 
oczekiwań i rozwiązywanie konfliktów, 
a także dbanie o dobro wspólne, jakim 
jest nieruchomość mieszkalna. W tym 
celu, lokatorzy powinni nie zakłócać 
porządku domowego i przestrzegać go 
nie tylko w swoich mieszkaniach, ale 
także w częściach wspólnych, należących 
do wszystkich właścicieli.  

Jeśli któryś z mieszkańców rażąco 
wykracza poza zasady przyjętego regula-
minu, korzysta z nieruchomości wspólnej 
i własnego mieszkania w sposób uciążli-
wy dla innych mieszkańców lub długo-
trwale zalega z wnoszeniem należnych 
opłat, narażając innych mieszkańców 
na większe wydatki, wspólnota mieszka-
niowa ma prawo, w trybie procesowym, 
żądać sprzedaży lokalu kłopotliwego lo-
katora w drodze licytacji.

 
Maciej Szymański

Ekspert Firmy TuMieszkamy

Członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej 

Prawa właścicieli lokali
Według szacunków w Polsce funkcjonuje około 5 milionów wspólnot mieszkaniowych, składających się 
z ogółu właścicieli lokali w danej nieruchomości. Przynależność do wspólnoty mieszkaniowej jest automa-
tyczna, tzn. powstaje w momencie wykupu lokalu na własność, i nie można się jej zrzec. Właściciel lokalu, 
a zarazem członek wspólnoty, nie tylko ma realny wpływ na jej funkcjonowanie i podejmowanie ważnych 
decyzji dotyczących budynku i nieruchomości wspólnej, lecz także ciąży na nim szereg obowiązków.

 

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!

Wydarzenie „Azja Festiwal 2019 
– śródmiejskie zakończenie lata” pla-
nujemy na dzień 22.09.2019 w godzi-
nach 10.00 – 20.00 w Parku Agrykola 
w Warszawie.

W programie przewidujemy m.in.: 
pokazy artystyczne na scenie głównej, 
miasteczko sportowo – rekreacyjne dla 
dzieci, międzynarodowe gry sportowe, 
strefa relaksu dla rodzin, zabawy i kon-
kursy międzypokoleniowe, strefy kra-
jów, a także gości specjalnych.

Podczas festiwalu poznamy smaki Azji 
oraz kulturę takich krajów jak: Wietnam, 
Japonię, Indie, Chiny, Mongolię, Turcję, 
Armenię, Indonezja, Gruzja, Azerbejdżan.

Obchodzić też będziemy azjatyckie 
Święto Środka Jesieni, podczas którego 
zorganizowanych zostanie moc atrak-
cji, między innymi puszczanie lampio-
nów kwiatowych na wodę.

Imprezę współorganizuje Dziel-
nica Śródmieście m.st. Warszawy. 
Wstęp wolny.

Zbiórkę dla schronisk dla zwie-
rząt rozpoczęły warszawskie lokale 
gastronomiczne. Najbardziej potrzeb-
ne są: karmy suche i mokre, karmy 
specjalistyczne i weterynaryjne dla 
zwierząt chorych i słabszych, leki, 
każdego rodzaju smakołyki, ręczniki 
papierowe, podkłady chłonne jednora-
zowe, wyprane niepotrzebne ręczniki, 

pościele i koce, żwirek dla kotów, 
smycze, obroże, zabawki z gamy nie-
zniszczalnych i pojemniki na karmę. 
Lokale, w których można zostawiać 
dary to: Jaś & Małgosia, Kawiarnia 
Kafka, Kulturalna, Miau Cafe, Pro-
chownia Żoliborz, Wspólny Mianow-
nik Ostrobramska, Znajomi Znajo-
mych i 4pokoje. 

Azja Festiwal 2019 
– zakończenie lata

Pomoc dla schronisk 
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-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

we wrześniu:
•  16 września (poniedziałek) godz. 

14.00 – Wypożyczalnia dla Doro-
słych, Młodzieży i Dzieci nr 11 „Na 
Kole” ul. Ciołka 20 – Rodzinne roz-
grywki planszowe – spotkania dla 
fanów gier planszowych w każdym 
wieku

•  19 września (czwartek) godz. 14.00 – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 51 ul. Bielskiego 3 – Dysku-
syjny Klub Książki – porozmawiamy 
o książce „Islandia albo najzimniejsze 
lato od pięćdziesięciu lat” Piotra Mi-
lewskiego

•  19 września (czwartek) godz. 17.00 
– Wypożyczalnia Zbiorów Obco-
języcznych nr 115 – Poliglotka ul. 
Nowolipie 20 – „Filmowe czwartki” 
– pokazy filmów w oryginalnych wer-
sjach językowych

•  20 września (piątek) godz. 17.00 – Bi-
blioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 
ul. Twarda 64 – „Pora na kalafiora” – 
zajęcia kulinarne z cyklu „Kącik sma-
kosza” dla dzieci w wieku 4-10 lat 

•  24 września (wtorek) godz. 13.00 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 80 ul. Redutowa 48 
– Wojenne historie ulicy Chłodnej – 
prelekcja Ewy Andrzejewskiej 

•  24 września (wtorek) godz. 14.00 – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Mło-
dzieży i Dzieci nr 11 „Na Kole” 
ul. Ciołka 20 – Kolorowe wtorki – 
warsztaty manualne dla seniorów. 
Zajęcia w ramach Warszawskich Dni 
Seniora

•  24 września (wtorek) godz. 18.30 – 
„Odolanka” ul. Ordona 12F – Spotka-
nie autorskie z felietonistą, pisarzem 
i reportażysta Filipem Springerem 

•  25 września (środa) godz. 17.00 – 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
46 ul. Chłodna 11 – „Twórcze Środy 
– niezależnie od pogody” – warszta-
ty plastyczno-techniczne dla dzieci 
w wieku 4-13 lat

•  26 września (czwartek) godz. 17.00 
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 36 ul. Redutowa 48 – „Książecz-
kowo: teatrzyk kamishibai” – zabawa 
z książką dla dzieci w wieku 2-3 lat 
i ich rodziców

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

CMENTARZ WOLSKI ODSTĄ-
PIĘ grób ziemny. Tel. 22 854 47 80, 
533 604 214

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

PRYWATNIE KUPIĘ MIESZKANIE, 
może być zadłużone/do remontu. 
Tel. 604 568 502

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) dwoistość; 7) wydawca; 8) państwo w Afryce ze stolicą Bużumbura; 9) uznaje tylko 
konkrety; 10) podobno najstarsze miasto Polski; 12) heretyk; 14) zakończenie wyrazu; 
16) broń zaczepna; 19) heros; 21) leczniczy puder; 22) największy morski koralowiec; 
23) włosy wyrosłe po ufarbowaniu.

Pionowo:
według żydowskich wierzeń zły duch lub dusza zmarłego; 2) przezroczyste tworzy-
wo sztuczne; 3) pisarz francuski pochodzenia rumuńskiego: „Lekcja”, „Nosorożec”, 
„Samotnik”; 4) Ezofowicz u Orzeszkowej; 5) miasto nad Sołą; 6) repetycja; 11) 
wódka zaprawiana anyżkiem; 13) najeźdźca; 15) miasto na Ukrainie, nad Sułą; 17) na 
szyldzie lub murze; 18) jednoliścienne rośliny zielne; 20) dawna płócienna koszula..
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WODNIK (21 I – 18 II)
Końcówka miesiąca przynie-
sie Ci spokój i harmonię. Los 
pomoże Ci połączyć logiczne 

myślenie i silne uczucia. Wykorzystaj ten 
moment, żeby przemyśleć ważne sprawy 
i podjąć istotne dla Twojej przyszłości 
decyzje. Przedyskutuj sprawę z kimś, kto 
ma większe doświadczenie. Na większe 
pieniądze musisz poczekać kilka tygo-
dni. Zdrowie – w porządku.

RYBY (19 II – 20 III)
Czas wymaga od Ciebie 
aktywności i śmiałych po-
sunięć w sferze zawodowej. 

Wykorzystaj swoje zdolności orga-
nizacyjne, zabłyśnij, a poczujesz się 
spełniona. Narzucając sobie rygory 
działania w pracy, w życiu prywatnym 
zechcesz zaznać więcej luzu. Aby tak 
było, także w dotychczasowym związek 
trzeba będzie coś pozmieniać.

BARAN (21 III – 20 IV)
Teraz będzie dobry czas 
głównie dla spraw zawodo-
wych. Trzeba się wziąć do 

pracy – im będzie jej więcej, tym lepiej. 
Owoce tego wysiłku będziesz zbierać 
w przyszłości, ale warto czekać. Nie 
ryzykuj i nie podejmuj ważnych decy-
zji – to dobry moment, aby poćwiczyć 
cierpliwość. W uczuciach – trudności. 
Zdrowie – w  normie. Finanse – bez 
rewelacji.

BYK (21 IV – 21 V)
Los niesie Ci energię, po-
wodzenie, nowe możliwo-
ści, efektywne działania, 

spełnienie zawodowe i rozwiązanie 
problemów. Czy życzysz sobie jeszcze 
czegoś? Nie przesadzaj, tylko bierz 
się do pracy. W sprawach sercowych 
także zmiany. Otworzysz się bardziej 
na ludzi, zaczniesz uśmiechać i cieszyć 
się życiem. Może nawet zaczniesz snuć 
śmiałe plany?

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Najbliższe tygodnie będą 
raczej trudne. Nie będziesz 
miał siły na aktywność. Za-

dbaj o siebie, zwolnij tempo, unikaj 
spraw, które Cię drażnią i denerwu-
ją. Zajmij się zdrowiem, zaniedbanymi 
dolegliwościami, badaniami, wizytami 
u lekarzy. Złe samopoczucie odbije się 
również na sprawach sercowych. Nic 
Cię nie będzie cieszyć. Ale to szybko 
minie.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Teraz możesz liczyć na 
wsparcie gwiazd. Będzie 
Cię wypełniała energia, 

możesz podejmować ważne decyzje, 
pokonać swoje ograniczenia. Jeśli 
to wykorzystasz, uda Ci się posunąć 
swoje sprawy do przodu. Najbliższe 
dni będą także sprzyjać spotkaniom 
towarzyskim i poznawaniu nowych lu-
dzi. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważaj 
na serce.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Najbliższe tygodnie stworzą 
Ci okazję, aby pokazać się 
w pracy z najlepszej stro-

ny. Wykażesz się fachowością i umie-
jętnością koncentracji na zadaniach. 
Załatwienie zaległych spraw oczyścić 
atmosferę. W sprawach sercowych to 
najlepszy czas na danie upustu na-
miętnościom. Jeśli chcesz być zdrowy, 
zadbaj o systematyczną aktywność fi-
zyczną. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Los obdarzy Cię olbrzy-
mim zastrzykiem optymizmu 
i jednocześnie otworzy przed 

Tobą nowe możliwości. Wlokące się 
sprawy znajdą swój szczęśliwy finał. 
Zaryzykuj, a na pewno wygrasz. Wy-
jazd za granicę może poprawić Two-
ją sytuację materialną. W związkach 
możliwe rozstania, ale samotne Panny 
mają również szansę na znalezienie 
partnera.

WAGA (23 IX – 23 X)
Wielu ludzi będzie na Cie-
bie liczyć. A Twoje sprawy 
będą zależały od tego, czy 

będziesz potrafiła spodobać się waż-
nym ludziom. Będziesz mogła wcielić 
w życie długo skrywane plany – sprawy 
ruszą z miejsca i potoczą się tak szybko, 
że staniesz przed wieloma decyzjami. 
Zdrowie – w porządku, ale musisz za-
brać się za ćwiczenia fizyczne, aby 
poprawić kondycję.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nadmiar energii wykorzy-
staj w pracy – systematycz-
ny, codzienny wysiłek po 

pewnym czasie przyniesie spektaku-
larne efekty, także finansowe. W życiu 
prywatnym najważniejsze okażą się 
spotkania z przyjaciółmi – Twoje re-
lacje pogłębią się i dostarczą Ci wiele 
inspiracji. W uczuciach gwiazdy dają 
Ci szansę na harmonię w związku lub 
nową znajomość. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Będziesz zmagać się z na-
pięciem i rozdrażnie-
niem. Lepiej bądź ostrożny 

i wstrzymaj się z istotnymi decyzjami 
i rozmowami. W sprawach sercowych 
także czeka Cię kryzys. Receptą mogą 
być dyplomatyczne posunięcia. Zdro-
wie może płatać Ci niewielkie niespo-
dzianki. Zaciśnij zęby i cierpliwie cze-
kaj – taka sytuacja nie potrwa długo.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Koniec września będzie 
związany z dominacją spraw 
sercowych. Pojawi się mi-

łość, a z nią więcej radości i uśmiechu 
oraz nowi przyjaciele. Świat zawiruje 
ze szczęścia. W pracy także może Ci się 
poszczęścić, więc rozpocznij marsz do 
sukcesu. Gwiazdy Ci sprzyjają, jednak 
bez pracy się nie obędzie. Zdrowie – 
bez zarzutu. Finanse – stabilne. 

Horoskop
od 15 do 28 września 2019 r.



Oferta obowiązuje w dniach: 
1-30.09.2019 r.
Zapraszamy:
pon.- sb. 800 - 2100 , Sam Spożywczy - 700 - 2100

ndz. - 900 - 1800 (Uwaga: w niedziele 15, 22 września, Hala WOLA będzie nieczynna)
Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.
Hala WOLA nie odpowiada za pomyłki, oraz błędy w druku.
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Tradycyjne włoskie
pesto Filippo Berio
różne smaki
190 g
Cena za 1 kg - 52,37 zł

Torttellini Montegrappa:
z szynką, z serem
250 g
Cena za 1 kg - 22,36 zł

Makaron klasyczny
Penne
Granoro
500 g
Cena za 1 kg - 9,00 zł

Przecier pomidorowy
Valfrutta
500 g
Cena za 1 kg - 8,38 zł

Makaron klasyczny
Spaghetti Granoro

500 g
Cena za 1 kg - 7,98 zł

Ocet Balsamiczny z 
Modeny Filippo Berio
250 ml
Cena za 1 l - 48,76 zł

Oliwa Extra Virgin 
Classic Filippo Berio
500 ml
Cena za 1 l - 45,10 zł

Przecier pomidorowy
Valfrutta
700 g
Cena za 1 l - 7,93 zł

Włoskie pomidory 
całe bez skórek
Valfrutta
400 g
Cena za 1 kg - 11,23 zł

Kruche ciastka
Falcone Cantucci 
180 - 200 g
Cena za 1 kg 69,95 zł


