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Na Bemowie

Dzień Edukacji Narodowej

Na Woli

Płaskorzeźba Matki Boskiej
Słynna płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem wmurowana 
w fasadę kamienicy przy ul. Wolskiej 67 może zostać uratowana. 
Chęć jej przyjęcia wyraził nowy proboszcz parafii św. Wojciecha. 
Teraz dzielnica czeka na wytyczne konserwatorskie w tej sprawie.

Rewitalizacja muru Getta
Rozpoczyna się renowacja zabytkowego muru Getta Warszawskiego. 
Prace potrwają miesiąc i zakończą kompleksową rewitalizację terenu 
wokół muru przy ul. Siennej. 

b Dotacje na ochronę środowiska b Warszawianka Roku 2019 b Szczepienia dla seniorów b

W Bemowskim Centrum Kultu-
ry odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Była to okazja do 
wręczenia nagród burmistrza Bemowa 
trzydziestu dyrektorom, wicedyrektorom, 
kierownikom świetlic i nauczycielom be-
mowskich szkół i przedszkoli. W uroczy-
stości wzięli także udział przedstawiciele 
zarządu oraz rady dzielnicy. Burmistrz Be-
mowa Urszula Kierzkowska podziękowała 

dyrektorom, nauczycielom i pracownikom 
oświaty za ich codzienny trud oraz zaanga-
żowanie w kształcenie dzieci i młodzieży. 
Podkreśliła też, że ostatni czas był wyjąt-
kowo ciężki ze względu na reformę eduka-
cji i związane z tym problemy z kumulacją 
roczników. Tylko dzięki wytężonej pracy 
dyrektorów udało się zminimalizować nie-
dogodności z tym związane. Znakomitą 
kadrę na Bemowie potwierdza fakt, że 

w tym roku aż 3 nagrody Prezydenta m.st. 
Warszawy zostały przyznane właśnie na-
szym pedagogom: Krystynie Gawrjołek 
dyrektor SP nr 341 oraz nauczycielkom: 
Izabeli Soból-Kaludze z SP nr 350 i Boże-
nie Krzak z SP nr 150.

Uroczystość uświetnił koncert Wiru-
jące Eurydyki z repertuaru Anny German 
w wykonaniu artystów z Teatru Muzycz-
nego w Gdyni. 

Na Jelonkach została otwarta (już 
trzecia w tym roku na Bemowie) nowa 
placówka biblioteczna. Dwa oddzielne, 
nowoczesne pomieszczenia (dla doro-
słych oraz dla dzieci), dogodne warunki 
dla czytelników, dostęp do regałów dla 
osób niepełnosprawnych, doskonała ka-
dra ludzi z wielką pasją, księgozbiór: 
beletrystyka, kryminały, fantastyka, be-
stsellery, nowości wydawnicze, biografie 
– to tylko część atutów nowej placówki. 
Na najmłodszych czeka nie tylko szeroki 
wybór książek dla dzieci i młodzieży oraz 
lektur, ale również kącik zabaw.

Otwarcie nowej placówki to duże wy-
darzenie dla miłośników książek i wyda-
rzeń kulturalnych. W ofercie placówki 
m.in. „Dziecięce wtorki na Sterniczej” 
czyli  zajęcia „Jak smakuje wiosna, lato, 
jesień, zima” połączone z próbowaniem 
i kojarzeniem smaków i zapachów oraz  
Booktalking – krótkie i treściwe opowia-
danie o książkach.  Zapraszamy!

A oto niespodzianka na start: Pierw-
szych 100 zapisanych nowych Czytel-
ników otrzyma upominek od biblioteki. 
Dodatkowo do końca listopada każdy, 
kto wypożyczy książkę w nowej placów-
ce na ul. Sterniczej 98 będzie uczestni-
czył w loterii z możliwością wygrania 
pięknego stroika świątecznego, książek, 
audiobooków.

21 listopada o godz. 17.00 nowa pla-
cówka zaprasza na spotkanie dla mieszkań-
ców przy herbacie, ciastkach i książce pod 
hasłem „Poznajmy się!” w wypożyczalni 
dla dorosłych i dzieci. Wstęp wolny. Za-
chęcamy mieszkańców do opowiadania co 
chcieliby odnaleźć w nowej bibliotece. 

Już od 19 listopada, w godz. 17.00-
18.30 dziecięce wtorki na Sterniczej. Za-
czynamy cyklem „Wyostrzamy zmysły” 
–  Jak smakuje jesień? Zajęcia dla dzieci 
w wieku 5-8 lat. Zapisy telefoniczne. Ko-
lejne spotkania: Jaka jest w dotyku zima? 
Jak pachnie wiosna? Jakie są kolory lata?

25 listopada Dzień Pluszowego Misia 
we wszystkich bibliotekach na Bemo-
wie. Najsławniejsze misie w literaturze 
i filmie – prezentacja literatury w go-
dzinach 17.00–19.30. Quiz – co wiemy 
o misiach?

Punkt Biblioteczny nr 143
ul. Sternicza 98
tel. 22 415 40 71 oraz 22 416 9499
godziny otwarcia:  
poniedziałki, wtorki, środy, piątki – 
10.00-19.30; 
czwartki – 10.00-17.00

Nowa biblioteka na Jelonkach

Kamienica mieszcząca się przy ul. 
Wolskiej 67 to 3-piętrowa budowla 
z lat 30. XX wieku, która jako jedna 
z dwóch przetrwała do współczesnych 
czasów po tej stronie ulicy. Budynek 
jest również znany z kapliczki w formie 
medalionu z płaskorzeźbą Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem, która jest jednym 
z symboli dzielnicy. – Kapliczka była 
niemym świadkiem tragicznych wyda-
rzeń w trakcie pierwszych dni Powstania 
Warszawskiego. To tutaj zatrzymywali 
się i modlili warszawiacy, których hi-
tlerowcy wypędzali do obozu w Prusz-
kowie – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. – Jest to zatem bardzo 
cenny i symboliczny zabytek, dla którego 
chyba w końcu udało się znaleźć miejsce, 

gdzie będzie należycie wyeksponowany 
– dodaje. Miejscem, do którego praw-
dopodobnie trafi płaskorzeźba jest teren 
należący do pobliskiej parafii św. Woj-
ciecha. – To przełom w tej sprawie. Od 
kilku lat prowadzone były rozmowy na 
temat przeniesienia płaskorzeźby. Bar-
dzo się cieszę, że nowy proboszcz parafii 
z taką życzliwością podszedł do naszej 
propozycji właściwego upamiętnienia 
tego wyjątkowego dzieła – mówi bur-
mistrz Strzałkowski. Sprawą zajmuje się 
wolski ZGN, który jest w stałym kontak-
cie z proboszczem parafii św. Wojciecha. 
Obecnie dzielnica czeka na zalecenia 
konserwatorskie od Archidiecezjalnego 
Konserwatora Zabytków oraz Mazo-
wieckiego Konserwatora Zabytków.

Właśnie rozpoczęły się prace reno-
wacyjne przy zabytkowym murze Getta 
Warszawskiego. Roboty mają potrwać do 
końca listopada br. i zakończyć większy 
proces, polegający na nadaniu temu miej-
scu należnego mu wyglądu. – Na Woli 
znajduje się wiele historycznych miejsc 
związanych z II wojną światową i Po-
wstaniem Warszawskim, a mur Getta jest 
jednym z najważniejszych z nich – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. 
– Co roku przyjeżdżają tu setki tysięcy 
turystów, dlatego naszym obowiązkiem 
było nadanie temu miejscu wyglądu, któ-
ry pasowałby do jego rangi historycznej 
– dodaje. 

Wcześniej odbyły się prace rozbiór-
kowe nieużywanych budynków należą-
cych do LO im. Henryka Sienkiewicza 

oraz przygotowany został projekt rewi-
talizacji terenu wokół muru, który będzie 
podzielony na strefę historyczno-dydak-
tyczną oraz rekreacyjno-sportową. Wokół 
muru pojawią się również gabloty na 
czasowe ekspozycje, tablice informacyj-
ne oraz elementy małej architektury. – 
Teraz przystępujemy do kolejnego etapu 
inwestycji, czyli do renowacji samego 
zabytkowego muru – mówi burmistrz 
Strzałkowski. – W jej ramach zostaną 
wykonane prace polegające na rozebra-
niu kilku warstw cegły i ponownym ich 
wmurowaniu, usunięciu tynków ze ścian 
muru, wykonaniu uzupełnień na całej po-
wierzchni muru, a także zabezpieczeniu 
całej konstrukcji i pokryciu jej środkiem 
zabezpieczającym przed wilgocią – do-
daje.
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Tylko w tym roku na półki wolskiej Bi-
blioteki Komiksowo trafiło blisko 500 
nowych pozycji, dzięki czemu poszerzyła 
ona znacznie swoje zbiory. Biblioteka Ko-
miksowo to jedyna tego typu placówka 
w Warszawie. Z jej usług korzystają fani 
komiksów z całej stolicy.

Biblioteka Komiksowo funkcjonuje 
w ramach Biblioteki dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 21 i jest jedyną taką placówką 
w Warszawie. – Zauważyliśmy, że co-
raz więcej czytelników w różnym wieku 
dopytywało u pracowników biblioteki 
o komiksy. Zapytań było tak wiele, że 
postanowiliśmy zmienić model placówki 
i skupić się w znakomitej większości na 
tej dziedzinie literatury – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. – Oczywi-
ście przy al. Solidarności 90 znajdziemy 
też inne pozycje, typowe dla klasycznych 
bibliotek, ale główną gałęzią działalności 
placówki są komiksy i to tę ofertę staramy 
się ciągle urozmaicać – dodaje.

Znacznie pomogły w tym środki, 
które powędrowały do „Komiksowa” 
w ramach tegorocznego budżetu par-
tycypacyjnego. Mieszkańcy poparli 
w głosowaniu projekt, w ramach któ-
rego do biblioteki popłynęły pieniądze, 

które wykorzystano na zakup nowych 
pozycji. – Przyznane w 2018 roku dofi-
nansowanie w ramach budżetu obywa-
telskiego pozwoliło na zakup blisko 500 
komiksów za kwotę 12 000 zł. Wsparcie 
finansowe pomogło w znaczny sposób 
wzbogacić księgozbiór biblioteki, a tak-
że zainteresować jej ofertą czytelników 
spoza Woli. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy oddali głos na ten projekt 
– podsumowuje Anna Grędzińska, dy-
rektor Biblioteki na Woli. 

Zakupione komiksy pozwoliły 
znacznie poszerzyć księgozbiór „Ko-
miksowa” i zainteresować tą dziedzi-
ną więcej osób. Biblioteka dysponuje 
ciekawą ofertą skierowaną do dzieci, 
młodzieży, a także dla dorosłych fanów 
sztuki komiksu. W jej zbiorach znajdują 
się zarówno popularne serie o super bo-
haterach, a także mniej znane pozycje, 
wyselekcjonowane przez pracowników. 
Co więcej, biblioteka ma swoich wier-
nych czytelników, którzy chętnie włą-
czają się w jej funkcjonowanie, a także 
w kompletowanie i poszerzanie kolekcji. 
Aby zaproponować zakup konkretnego 
tytułu, należy skorzystać z formularza 
dostępnego na http://bibliotekakomik-
sowo.waw.pl/index.php/zaproponuj-za-
kup/. – Dla wielu czytelników zbiory 
oferowane przez Bibliotekę Komiksowo 
to jedyna możliwość obcowania z tą 
dziedziną literatury ze względu na fakt, 
że komiksy są dość drogie i nie każdy 
może sobie pozwolić na ich zakup – pod-
kreśla burmistrz Strzałkowski. 

Biblioteka Komiksowo mieści się 
przy al. Solidarności 90 i jest czynna 
od poniedziałku do piątku – 9.00–19.00, 
a także w sobotę – 9.00–14.00.

Wkrótce kolejne fragmenty Woli zo-
staną objęte strefą płatnego parkowania. 
W związku z tym dzielnica chce rozsze-
rzać autorski program parkowania na po-
dwórkach i zintegrować wydawane przez 
ZGN identyfikatory z abonamentami dla 
mieszkańców wydawanymi przez ZDM. 
Wola deklaruje również gotowość wyda-
wania abonamentów ZDM w dzielnico-
wych punktach obsługi. 

Już niebawem do użytku oddane zo-
staną 3 nowe stacje II linii metra, w związ-
ku z czym konieczne będzie rozszerzenie 
strefy płatnego parkowania niestrzeżone-
go, o co od dawna apelował zarząd dziel-
nicy Wola. – To wyczekiwana przez miesz-
kańców decyzja – komentuje Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. W związku 
z tym dzielnica chce rozszerzać autorski 
program parkowania na podwórkach.

Na kilku podwórkach Wola wprowa-
dziła już specjalne identyfikatory, które 
umożliwiają wjazd tylko pojazdom do 
tego uprawnionym. – Wjazd na podwór-
ka objęte programem jest możliwy tylko 
dla osób posiadających specjalny identy-
fikator, wydawany bezpłatnie przez wol-
ski ZGN. Przy wjazdach na podwórka, 
na drogach publicznych ustawiane jest 
odpowiednie oznakowanie, a wcześniej 
przygotowywane są stosowne projekty or-
ganizacji ruchu – mówi Krzysztof Strzał-
kowski. – W związku z tym zwróciłem 
się do ZDM-u z prośbą o uwzględnienie 
stosownych zapisów w projektach organi-
zacji ruchu, które będą przygotowywane 
przed poszerzeniem strefy płatnego par-
kowania niestrzeżonego. Dzięki temu za 
pomocą jednego dokumentu będzie można 
nie tylko zmienić oznakowanie dotyczące 

strefy płatnego parkowania, ale również 
wolskiego projektu parkowania na po-
dwórkach – dodaje. 

Aby wprowadzanie nowej organizacji 
postępowało sprawnie, burmistrz Strzał-
kowski deklaruje również pomoc w kwe-
stii integracji ww. systemów. – Pozwoliło-
by to mieszkańcom uzyskać identyfikator 
ZGN przy okazji wyrabiania abonamentu 
uprawniającego do parkowania w strefie 
płatnego parkowania niestrzeżonego. Jed-
nocześnie deklaruję gotowość wydawania 
abonamentów ZDM w wolskim wydziale 
obsługi mieszkańców oraz w terenowych 
zespołach obsługi mieszkańców, którymi 
zarządza wolski ZGN. Takie rozwiązanie 
znacznie ułatwiłoby mieszkańcom zała-
twienie wszelkich formalności związanych 
z planowanym powiększeniem strefy płat-
nego parkowania  – mówi burmistrz. 

W dniach 2–8.12.2019 r. w Wojsko-
wej Akademii Technicznej odbędzie się 
zimowa edycja akcji HELPERS’ GE-
NERATION. Warszawscy studenci to 
generacja, która pomaga  chorym na no-
wotwory krwi. Młodość, energia i chęć 
niesienia bezinteresownej pomocy to ich 
cechy charakterystyczne. Studenci na-
leżący do ogólnopolskiej społeczności 
HELPERS’ GENERATION działają 
z myślą o innych – chorych na nowo-
twory krwi, którzy aby wyzdrowieć, 
potrzebują „bliźniaka genetycznego”.  
Dzięki dotychczasowym działaniom stu-
dentów z całej Polski, na przestrzeni 
5 lat odbyło się 1082 akcji rejestracji, 
podczas których zarejestrowało się blisko 
120 000 dawców potencjalnych, a aż 750 
z nich oddało szpik, dając potrzebujące-
mu przeszczepienia pacjentowi  szansę 
na życie. W zimowej odsłonie projektu 
udział weźmie 57 uczelni z całej Polski, 
w tym 10 warszawskich. 

Mimo ponad 1,5 mln potencjal-
nych dawców szpiku, zarejestrowanych 
w bazie Fundacji DKMS, nadal co pią-
ty pacjent nie znajduje swojego dawcy. 
Studencka akcja HELPERS’ GENERA-

TION to nie tylko szansa na to, aby do 
rejestru potencjalnych dawców dołączyła 
osoba, która być może uratuje komuś ży-
cie, ale jednocześnie doskonały moment 
na to, żeby szerzyć ideę dawstwa, obalać 
mity i pokazywać, że niemal każdy z nas 
nosi w sobie bezcenny i niemożliwy do 
wyprodukowania w warunkach labora-
toryjnych lek. 

Potencjalnym dawcą szpiku może 
zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek, 
w przedziale wieku 18-55 lat. Waga do-
puszczająca do rejestracji w bazie, to 
nie mniej niż 50 kg. Wystarczy przyjść 
na organizowaną przez studentów akcję, 
wypełnić formularz rejestracyjny, pobrać 
wymaz z wewnętrznej strony policzka 
i na tym etapie – to wszystko. 

HELPERS’ GENERATION to pro-
jekt oparty na rzetelnej edukacji w zakre-
sie dawstwa szpiku. Akcje na uczelniach 
poprzedzają warsztaty, prowadzone przez 
Fundację DKMS, na których liderzy po-
głębiają wiedzę o dawstwie szpiku oraz 
metodach pobrania, ale jednocześnie 
uczą się efektywnego zarządzania zespo-
łem, organizacji i promocji wydarzeń, 
co w przypadku takich inicjatyw jest 

niezwykle ważne. Merytoryczna wie-
dza, którą otrzymują studenci, ma służyć 
wszystkim osobom, które przyjdą na zor-
ganizowaną przez nich akcję rejestracji, 
by móc świadomie dołączyć do bazy 
Fundacji DKMS. 

Fundacja DKMS zarejestrowana 
została 28 listopada 2008 roku jako 
niezależna organizacja typu non-profit, 
a swoją działalność rozpoczęła 25 lutego 
2009 roku. Do dzisiaj udało się zareje-
strować i przebadać ponad  1500 000 
potencjalnych dawców, a 7 000 osób 
oddało już swoje komórki macierzy-
ste ratując życie tym, którzy potrzebują 
tego najbardziej.

Tegoroczna, zimowa edycja HELPERS’ 
GENERATION odbędzie się na 10 war-
szawskich uczelniach. Podczas akcji na 
poszczególnych uczelniach będzie moż-
na zarejestrować się do bazy dawców 
Fundacji DKMS, a także dowiedzieć 
więcej na temat idei dawstwa szpiku.

Więcej informacji o terminach akcji 
na poszczególnych uczelniach oraz pro-
jekcie HELPERS’ GENERATION znaj-
dziecie Państwo na stronie: https://www.
dkms.pl/pl/dni-dawcy

NA POKAZIE
Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na:

• bezpłatny pokaz • badanie • odbiór nagrody.

Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż:
•  pościeli • garnków • urządzeń medycznych,  

które nie są warte swojej ceny.

W DOMU
Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za:

• prąd • gaz • telefon.

Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych 
usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść 

dotkliwe straty finansowe.

PAMIĘTAJ:
Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli:

• podpisałeś ją w domu • kupiłeś produkt na pokazie.

Zwróć zakupiony towar i ponieś tylko ewentualne koszty wysyłki.

Zgubiliście jakąś rzecz na terenie 
Lotniska Chopina? Bez obaw! Wystar-
czy, że zgłosicie się do Biura Rzeczy 
Znalezionych – informuje Lotnisko 
Chopina. Można to zrobić: telefonicz-
nie 22 650 20 06, mailowo bagaz@
polish-airports.com lub osobiście. 
Nowa lokalizacja Biura Rzeczy Zna-
lezionych znajduje się na Terminalu A, 
poziom przylotów, przy punkcie me-
dycznym i zejściu do stacji SKM, stre-
fa 1 (AB). Biuro jest czynne codzien-
nie: poniedziałek – piątek w godz. 
6-22, weekendy i święta w godz. 6-18. 

Do Biura Rzeczy Znalezionych na 
lotnisku przekazywane są rzeczy zna-
lezione na terenie Lotniska Chopina 
z wyłączeniem bagażu zagubionego 
w transporcie lotniczym. Pasażer, 
któremu po przylocie do Warszawy 
zaginął bagaż, powinien zgłosić się 
do Biura Bagażu Zagubionego w hali 
odbioru bagażu lub skontaktować się 
z biurem Lost & Found za pośrednic-
twem specjalnych telefonów umiesz-
czonych w strefie ogólnodostępnej, na 
poziomie przylotów 2 – naprzeciwko 
Aelii.

Widzisz? Reaguj!  
Jeśli nie Ty, to kto?

Celem kampanii przeciw przemocy 
w rodzinie  jest podwyższenie świado-
mości mieszkańców na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie, w tym głównie 
przemocy psychicznej, ekonomicznej 
czy seksualnej, którą w odróżnieniu 
do przemocy fizycznej, trudniej jest 
dostrzec.

W sytuacjach wystąpienia prze-
mocy w rodzinie podejmowane są 
działania na rzecz pomocy i ochrony 
osób doświadczających przemocy 
oraz działania dyscyplinujące i edu-
kacyjno-korekcyjne dla osób, które 
przemoc stosują. Pomocy rodzinom 
z problemem przemocy służy pro-
cedura „Niebieskiej Karty”. Koor-

dynatorem działań w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie 
jest Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie.

– Przemoc w rodzinie jest szcze-
gólnie trudnym doświadczeniem, bo 
dotyczy osób sobie najbliższych. Na-
rusza bezpieczeństwo fizyczne i emo-
cjonalne, godność i wolność osobistą 
oraz powoduje krzywdy i cierpienie. 
Przeciwdziałanie przemocy jest zada-
niem dzielnicy, dlatego poprzez instytu-
cje i organizacje pozarządowe realizu-
jemy działania profilaktyczne skierowa-
ne do różnych grup odbiorców: dzieci, 
młodzieży, dorosłych, w tym również do 
rodziców, różnych grup zawodowych 
i społeczności lokalnej – Urszula Kierz-
kowska burmistrz Bemowa. 

Na Woli

Jedyna Biblioteka Komiksowo 

Większa strefa płatnego parkowania

Szukamy dawców szpiku

Policja ostrzega

Uważaj na umowy 
zawierane na pokazach 
lub w domu

Zagubiony bagaż 

Przemoc w rodzinie



RODZINNE warsztaty mydlarskie

ZAPISY I INFORMACJE: 22 666 17 68
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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 mikro urazów. 
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, któ-
re poprawią dotychczasowe wyniki 
leczenia pacjentów z rozpoznaniem 
przewlekłego uszkodzenia łąkotek. 
Taką propozycją jest badanie klinicz-
ne, które ukazało się w najnowszym 
numerze czasopisma IJMS.

Terapia osoczem bogato płytko-
wym wspomaga regenerację tkanki 
w przypadku przewlekłych uszkodzeń 
łąkotki oraz istotnie zmniejsza dole-
gliwości pacjenta. Na łamach Interna-
tional Journal of Molecular Sciences 
ukazały się wyniki badania klinicznego 
zespołu w składzie dr Rafał Kamiński, 
dr Krzysztof Kuliński, prof. Stanisław 
Pomianowski i inni.

– Szczepienie jest bezpłatne i szero-
ko dostępne. Od końca września prze-
ciwko grypie zaszczepiło się już po-
nad 10 tysięcy starszych mieszkańców 
Warszawy. Zachęcam do skorzystania 
z tej oferty miasta – program trwa do 
6 grudnia – mówi Rafał Trzaskowski, 
prezydent m.st. Warszawy.

Dostępność programu jest bardzo 
duża – mieszkańcy mogą przyjść na 

szczepienie do jednej z 168 przy-
chodni.

Z bezpłatnych szczepień mogą sko-
rzystać warszawiacy, którzy ukończyli 
65 rok życia, są zameldowani na stałe 
lub czasowo w stolicy, rozliczają poda-
tek dochodowy (PIT) w warszawskich 
urzędach skarbowych. Miasto w 2019 
r. na szczepienia dla seniorów przezna-
czyło 2 375 917 zł. 

Publikacja w International Journal  
of Molecular Sciences

Terapia osoczem bogato 
płytkowym

Szczepienia dla seniorów
Szczepienia przeciwko grypie dla seniorów 65+ trwają. Warszawa od 
lat zachęca do tego rodzaju profilaktyki, która może uchronić przez 
różnymi powikłaniami. 

Mieszkańcy mogą łatwiej ubiegać 
się o warszawskie dotacje na rzecz 
ochrony środowiska – dzięki nowym 
zasadom zmniejszyła się liczba wy-
maganych załączników do wniosków. 
Dokumenty można złożyć w dowolnie 
wybranym urzędzie dzielnicy. 

Zlikwiduj kopciucha
Warszawiacy mogą otrzymać do-

tację do wymiany tzw. „kopciucha” 
na nowe piece gazowe, przyłączenie 
nieruchomości do sieci ciepłowniczej, 
instalację pompy ciepła lub ogrzewania 
elektrycznego. 

Warszawa dopłaci do nowo monto-
wanych urządzeń grzewczych, a także 
do współpracujących z nimi odnawial-
nych źródeł energii, tj. kolektorów sło-
necznych, instalacji fotowoltaicznych 
czy turbin wiatrowych. To rozwiąza-
nie jest oszczędnością i sposobem na 
korzystanie z przyjaznych środowisku 
zasobów natury – słońca i wiatru.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się 
na likwidację kopciucha, mogą otrzy-
mać dodatkowe środki na wykonanie 
lub modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania i instalacji ciepłej wody 
użytkowej – nawet do 50 tys. zł w przy-
padku budynków wielorodzinnych. 

Spiesz się z usunięciem pieca
Najbardziej atrakcyjna suma dota-

cji przewidziana jest na 2019 i 2020 r. 

Tutaj liczy się data wpłynięcia wnio-
sku – osoby ubiegające się o dotację 
w grudniu 2020 r. będą mogły liczyć 
nawet na 100 proc. zwrotu środków 
za przedsięwzięcie. Później, w 2021 
r. kwota będzie zmniejszona do 90 
proc. kosztów inwestycji, a w roku 
2022 – do 70 proc.. To motywacja do 
jak najszybszej decyzji o likwidacji 
kopciucha. 

Wnioski na likwidację kopciucha, 
czyli pieca na paliwo stałe (węgiel, 
drewno) oraz na olej opałowy przyj-
mowane będą przez cały rok – od 23 
października 2019 r. do 31 grudnia 
2022 r.

Dotacje na odnawialne 
źródła energii

Warszawa kontynuuje program do-
finansowania lokalnych źródeł energii 
odnawialnej – pomp ciepła, kolektorów 
słonecznych, paneli fotowoltaicznych. 
Nowością w ofercie miejskich dotacji 
jest wsparcie finansowe turbin wia-
trowych. 

Jest tylko jeden warunek – dotacje 
udzielane będą tylko na realizację in-
westycji w nieruchomościach, które nie 
są ogrzewane kotłami lub paleniskami 
na paliwo stałe albo olej opałowy.

W ramach nowego systemu zmienił 
się sposób obliczania wysokości wspar-
cia finansowego –  tj. w zależności od 
mocy instalowanego urządzenia, a nie 

(jak było wcześniej) w zależności od 
przedstawionej oferty na wykonanie 
inwestycji.

Warszawa chwyta wodę
Od października 2019 r. mieszkań-

cy mogą otrzymać środki na instalacje 
do zatrzymywania i wykorzystania wód 
opadowych i roztopowych w miejscu 
ich powstania. Są to: 
• urządzenia retencyjno-rozsączają-

ce (instalacje zakopywane w grunt, 
umożliwiające gromadzenie wód 
opadowych oraz rozsączanie ich do 
ziemi, np. skrzynki rozsączające, 
studnie chłonne);

• zbiorniki retencyjne (szczelne 
zbiorniki do gromadzenia wód opa-
dowych, poprzez które woda nie 
przesiąka do ziemi, ale z których 
można pobierać wodę do ponow-
nego wykorzystania, montowane na 
sieci kanalizacyjnej lub w formie 
oczek wodnych).
Urządzenia małej retencji ograniczą 

przesuszenie gruntów w mieście.

Inwestuj w ochronę 
środowiska

Warszawiacy, tak jak w ubiegłych 
latach, mogą otrzymać dofinansowanie 
do unieszkodliwiania azbestu. Dodat-
kowo dotacje na likwidację zbiorników 
bezodpływowych i podłączenie budyn-
ków do sieci kanalizacyjnej wzrosły  
z 3 tys. zł do 4 tys. zł.

Wnioski na ekoinwestycje (z wy-
jątkiem wniosków na likwidację kop-
ciucha) przyjmowane są od 23 paź-
dziernika 2019 r. do 31 marca 2020 r. 
W kolejnych latach mieszkańcy mogą 
składać dokumenty od 1 września roku 
poprzedzającego planowany rok reali-
zacji inwestycji, aż do 31 marca roku, 
w którym planują wykonać przedsię-
wzięcie.

Informacje o dotacjach  
oraz wnioski dostępne  

są na stronie:  
zielona.um.warszawa.pl

 

Wykonuję terapię komórkową:

Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)

leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 

przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 

degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki stawowej. 

RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 

przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć 

tenisisty. Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa  

w    przebiegu dyskopatii  i  zmian zwyrodnieniowych. 

Leczenie przeciwbólowe stawów krzyżowo-biodrowych.

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!

Dotacje na ochronę środowiska
Od 23 października ruszyły nowe dotacje na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłą-
czenie budynków do sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Nowością jest także 
dofinansowanie na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową. 
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Pokrzyżacki Zamek w Rynie 
Magnesem przyciągającym do niespełna 3-tysięcznego miasteczka Ryn na Mazurach jest, obok dwu jezior: Ołów i Ryńskiego oraz 
przystani i ośrodków żeglarskich nad nimi, przede wszystkim „Bocianiego Gniazda”, pokrzyżacki zamek. Zamieniony, co prawda, 
w Mazurskie Centrum Kongresowo – Wypoczynkowe „Zamek Ryn” z 4* hotelem, ale z zachowaną częścią muzealną dostępną 
dla zwiedzających.

Wolontariat. Liczy się to, że jesteś
Dzięki ochotnikom organizowane są w Warszawie wydarzenia sportowe, pikniki czy festiwale. Wolontariusze pomagają ludziom, zwierzętom 
i środowisku. Ruszyła miejska kampania, która zachęca mieszkańców Warszawy do angażowania się w bezinteresowne działania na rzecz 
innych.

Zamek ten zapoczątkował w średnio-
wieczu dzieje Rynu. Ale przed Krzyżaka-
mi oraz sprowadzonymi przez nich z Ma-
zowsza osadnikami do obsługi i zaopa-
trzenia w ryby, mięso dzikich zwierząt, 
zboże i miód, ludzie żyli w tym miejscu 
już od epok neolitu i brązu, co potwier-
dzają wykopaliska archeologiczne.

Bezpośrednio przed przybyciem 
w te strony Krzyżaków na zamkowym 
wzgórzu stała niewielka drewniana 
warownia pogańskiego plemienia pru-
skich Galindów, wytępionych później 
przez zbrojnych przedstawicieli „jedy-
nej prawdziwej wiary”.

Kumoterstwo Konrada  
von Wallenroda  

Około roku 1283 na miejscu ich 
osady Krzyżacy sprowadzeni w 1226 
roku na Mazowsze przez jego księcia 
Konrada Mazowieckiego, zbudowa-
li niewielką, drewnianą strażnicę. 
Nazwali ją Rhein (Ren), bo podob-
no okolica przypominała im tamtą 

szwajcarsko-niemiecko-holenderską 
rzekę.

W 1377 roku, chociaż zdaniem 
współczesnych badaczy możliwe, że 
o wiele lat wcześniej, rozpoczęli z ini-
cjatywy wielkiego mistrza zakonu Win-
rycha von Kniprode budowę murowane-
go zamku na siedzibę prokuratorii i kon-
wentu oraz miejsce wypadów przeciwko 
pogańskim wówczas jeszcze Litwinom.

Jeden z późniejszych wielkich mi-
strzów, Konrad von Wallenrode, który 
stać się miał w przyszłości prototypem 
bohatera mickiewiczowskiego poematu 
o tym samym tytule, zdecydował jednak, 
że powstanie tu komturia. Czyli siedziba 
krzyżackiego okręgu, na czele z bratem 
wielkiego mistrza, Fryderykiem.

Kumoterstwo, czy rodzinne więzi 
spowodowały więc, że zmieniła się 
pierwotna koncepcja budowy tego 
zamku. Ograniczono ją do jedne-
go skrzydła, z murami kurtynowymi 
w miejscach pozostałych trzech. Two-
rząc zarazem obronny klasztor, sie-

dzibę komtura, budowlę administracji 
zakonnej i warownię rycerską.

W świeckich Prusach 
Książęcych 

Funkcje zamku zmieniały się jed-
nak w późniejszych latach (1397-1418 
i 1422-1477), gdy obniżała się jego 
ranga do siedziby prokuratorii. Ale 
w ostatnim półwieczu przed sekulary-
zacją zakonu w 1525 r. i przekształce-
nia państwa krzyżackiego w świeckie, 
lenne, podporządkowane Polsce, Prusy 
Książęce, było komturią.

Wkrótce po tym zamek stał się sie-
dzibą starostów tego księstwa – wiele 
ciekawych wątków z jego historii po-
mijam. Dokonano jego rozbudowy, ale 
w 1657 r. podczas „potopu” szwedz-
kiego został w odwecie za popieranie 
skandynawskich najeźdźców, zdobyty 
i spalony, wraz z osadą Ryn, przez Ta-
tarów hetmana Gosiewskiego.

Kolejnych spustoszeń dokonała 
w pół wieku później zaraza dżumy. 
W 1723 r. król Prus Fryderyk Wilhelm 
I nadał mu prawa miejskie, co stało się 
bodźcem dla szybszego rozwoju mia-
steczka, ale zamek zaczął podupadać. 
Do tego stopnia, że w 1794 r. władze 
pruskie wystawiły go na sprzedaż.

W 1853 r. zakupiła go rejencja 
w Gąbinie i zaadaptowała na więzienie. 
W 1881 r. zamek częściowo spłonął, 
ale w trakcie odbudowy, w 1911 r., 
powstało ostatnie z czterech skrzydeł. 
W latach II wojny światowej Niem-
cu urządzili w zamku więzienie dla 
polskich robotników przymusowych, 
a w 1942 obóz jeniecki dla Belgów, 
Czechów, Francuzów i Norwegów.

Od zamku do hotelu 
Po przyłączeniu w 1945 r. Mazur do 

Polski, zamek zmieniał przeznaczenie. 
Był do roku 2000 siedzibą urzędu miejsko-

-gminnego, domu kultury, galerii sztuki 
i muzeum regionalnego. Coraz gorszy stan 
techniczny wielkiej budowli i brak środ-
ków na jej rewaloryzację spowodował, że 
zamek wystawiono na sprzedaż.

Od roku 2001 jest on własnością 
prywatną. Po kilkuletniej przebudowie 
pod nadzorem konserwatora zabytków 
na nowe potrzeby, stał się w 2006 r. 
wspomnianym już ośrodkiem z ho-
telem. Znajduje się w nim 167 po-
koi i apartamentów z 350 miejscami 
w zamku i na podzamczu. Jest 15 
sal konferencyjnych, restauracja „Re-
fektarz”, a druga, „Gościniec Ryński 
Młyn”, w pobliżu, na podzamczu.

Do dyspozycji gości hotelu, który 
należy do stowarzyszenia Historyczne 
Hotele Europy, jest także basen, sauny, 
bicze wodne i hydromasaż, SPA Księż-
nej Anny, sala fitness, kręgielnia oraz 
plaża nad jeziorem. A także budzący 
kontrowersje zadaszony dziedziniec.

Przestrzeń wewnętrzną między 
czterema skrzydłami zamku zbudowa-
nego na planie niemal kwadratu zamie-
niono na rozległą salę konferencyjną, 
ewentualnie restauracyjną. Jest bardzo 
efektowna, ładnie zaaranżowana. Ale 
jej strop – dach oglądany z górnego 
piętra zamku czyni fatalne wrażenie.

Co można zwiedzać?  
Poszczególne skrzydła: Rycerskie, 

Komturskie, Więzienne i Myśliwskie 
urządzono w różnych stylach. Kory-

tarze i przejścia wzbogacono o repliki 
średniowiecznych zbroi, obrazy i pła-
skorzeźby na ścianach itp. Część naj-
starszą, a ściślej jej piwnice i dolne 
poziomy, zamieniono w muzeum.

Dostępne w soboty o godz. 16.00 
i niedziele o godz. 11.00. z osobnym 
wejściem od strony zewnętrznego dzie-
dzińca. Oprowadza po nim przewodnik 
w stroju krzyżackim. Najpierw odbywa 
się krótka prezentacja wizualna w sali 
kinowo-konferencyjnej.

Następnie zwiedzanie gotyckich ko-
rytarzy, w których wystawione są zarów-
no eksponaty oryginalne: średniowieczna 
broń, monety, stroje itp., jak i ich repliki. 
Obejrzeć można również m.in. urządze-
nia do tortur, a także pomieszczenia zwią-
zane z zamkowymi legendami.

Gdy nie odbywa się w niej żadna 
impreza, można zwiedzać także wspo-
mnianą dużą zadaszoną salę na pokrytym 
dachem dziedzińcu wewnętrznym. A na-
wet, przynajmniej w naszym przypadku, 
niektóre pokoje i apartamenty hotelowe 
oraz sale konferencyjne dla gości. Więcej 
informacji na temat zamku – hotelu zna-
leźć można na: www.zamekryn.pl.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński
Autor uczestniczył w wyjeździe 

prasowym członków Stowarzyszenia 
Dziennikarzy – Podróżników 

„Globtroter” do Rynu na zaproszenie 
tamtejszego ośrodka żeglarskiego 

„Bocianie Gniazdo” 

Warszawianki i warszawiacy każdego 
dnia angażują się w wolontariat. Ich ak-
tywność pozwala działać stowarzyszeniom 
i fundacjom, wspiera funkcjonowanie insty-
tucji. Od 2014 r. m.st. Warszawa prowadzi 
projekt „Ochotnicy warszawscy”, którego 
celem jest rozwój wolontariatu w mieście. 
Składa się na niego szereg działań, realizo-
wanych we współpracy z instytucjami miej-
skimi i organizacjami pozarządowymi. 

W przestrzeni miasta i środkach komuni-
kacji są już widoczne zdjęcia ilustrujące pra-
cę warszawskich wolontariuszy. Zobaczymy 
m.in. muzeum, po którym wolontariusze 
oprowadzają osobę niewidomą, schroni-
sko, w którym wolontariusz opiekuje się 
bezdomnym kotem czy zaniedbane miejsce 
pamięci, które dzięki ochotnikom zostaje 
uporządkowane. 

– Kampania zwraca uwagę na różno-
rodność wolontariatu. To, co proponujemy 
mieszkańcom to wybór wolontariatu dopa-
sowanego do zainteresowań i możliwości 
– mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrek-

tor koordynator ds. kultury i komunikacji 
społecznej w stołecznym ratuszu.  

Kolejna, miejska kampania społeczna 
dotycząca wolontariatu, zwraca uwagę war-
szawiaków na efekty, jakie przynosi praca 
wolontariuszy. Zaangażowanie pojedyn-
czych osób w skali wielkiego miasta przy-
nosi ogromny, wspólny rezultat. Kampania 
pokazuje ten wysiłek z perspektywy odbior-
ców – m.in. osób potrzebujących wsparcia.    

Kampania potrwa do 5 grudnia 2019 r., 
czyli do Międzynarodowego Dnia Wolontariu-
sza. Składają się na nią plakaty i spoty w ko-
munikacji miejskiej – metrze, tramwajach, 
autobusach oraz w mediach społecznościo-
wych. Elementy kampanii pojawią się również 
na przystankach warszawskiego transportu 
publicznego, w wydziałach obsługi miesz-
kańców w dzielnicach, bibliotekach, domach 
kultury czy miejscach aktywności lokalnej.

W Warszawie niezwykle łatwo znaleźć 
propozycję wolontariackiego zaangażowa-
nia, dostosowaną do możliwości i potrzeb 
osoby chętnej do takich działań. Od kilku 

lat z powodzeniem działa Miejski Portal 
Wolontariatu – www.ochotnicy.waw.pl, na 
którym zamieszczane są propozycje, m.in. 
w obszarze kultury, sportu, edukacji czy 
ochrony środowiska. Każdego dnia na por-
talu można znaleźć około 100 takich ofert 
w warszawskich organizacjach i instytu-
cjach. Corocznie stronę odwiedza prze-
szło 120 tys. użytkowników. Warszawa jest 
pierwszym miastem w Polsce, wspierającym 
wolontariat w sposób systemowy. Wpisuje 
się to w ogólnoświatowy trend – podobne 
działania prowadzone są w wielu europej-
skich stolicach.

Zapraszamy na portal www.ochotnicy.
waw.pl – poza propozycjami wolontariatu 
z całej Warszawy, znajdują się tam informa-
cje, w jaki sposób Miasto Stołeczne Warsza-
wa rozwija wolontariat. W zakładce www.
ochotnicy.waw.pl/kampania zamieszczono 
wszystkie szczegóły dotyczące kampanii, 
grafiki i plakaty, do udostępniania których 
zachęcamy wszystkich organizatorów wo-
lontariatu i sympatyków tej idei. 
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Miasto Stołeczne Warszawa gratulu-
je laureatkom oraz dziękuje wszystkim 
mieszkankom i mieszkańcom, którzy 
uczestniczyli w plebiscycie Warszawian-
ki Roku i Warszawianki Przemian. To 
dzięki licznemu zaangażowaniu głosują-
cych plebiscyt przyczynia się do popula-
ryzacji wartościowych postaw i działań 
podejmowanych przez wszystkie zgło-
szone Panie. 

– W stolicy pamiętamy o warszawian-
kach nie tylko od święta, nie tylko z okazji 
plebiscytu – ale po prostu na co dzień. 
W ten sposób dziękując im za wkład 
w rozwój i pomyślność naszego miasta. 
Niedługo minie rok, gdy na początku 
mojej kadencji ogłosiłem swój pierwszy 
program „Warszawa dla kobiet”. Uważa-
łem go za najważniejszy, bowiem uznałem 
za swój obowiązek wprowadzenie takich 
rozwiązań, które ułatwią codzienne życie 
kobiet – mówi Rafał Trzaskowski, prezy-
dent stolicy. 

– Patrząc na nominowane w tym roku 
kobiety widać, że jest nią taka warsza-
wianka, która nieustanie przesuwa gra-
nice i od podstaw zmienia otaczający ją 
świat. Będąc aktywnie związana z mia-
stem i społecznością, w której działa, 
tworzy nowe standardy i wytycza nowe 
ścieżki w medycynie, kulturze, prawie, 
edukacji, polityce i każdej innej dziedzi-
nie – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, 
przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. 

Warszawianka Przemian  
– laureatka 

Warszawianką Przemian głosami miesz-
kańców i mieszkanek stolicy została Kry-
styna Janda – wybitna aktorka, reży-
serka, autorka i założycielka Fundacji 
na Rzecz Kultury, która prowadzi dwie 
znaczące warszawskie sceny – Teatr Po-
lonia i Och-Teatr. 

Tworzy teatr, który nie tylko uwo-
dzi, ale także opowiada o prawdziwych 
problemach ludzi, uczy i bawi. Ze swo-
imi spektaklami wychodzi w przestrzeń 
publiczną, co roku zapraszając tysiące 
warszawiaków do bezpłatnego spotkania 
ze sztuką na świeżym powietrzu.

Od najmłodszych lat czerpie z życia 
garściami, starając się nie marnować ani 
jednej szansy, by coś zmienić w otacza-
jącym ją świecie. Odważnie mówi, co 
myśli, ponieważ uważa, że naszym obo-
wiązkiem jest zabieranie głosu i działa-
nie na rzecz słabszych i niesprawiedliwie 
traktowanych.

Laureatka wielu prestiżowych na-
gród i wyróżnień, m.in. Medalu Karola 
Wielkiego za wybitny dorobek aktorski, 
zaangażowanie w europejskie porozu-
mienie między Wschodem i Zachodem 
oraz walkę o równouprawnienie kobiet. 
Uhonorowana tytułem „Człowieka Wol-
ności 25-lecia” w dziedzinie sztuki. 

– Dziękuję nie wystarczy tym razem, 
jestem naprawdę szczęśliwa i wzruszona. 
Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, 
którzy głosowali na mnie. (…). Gratuluję 

wszystkim paniom (...) jesteście wszystkie 
panie nadzwyczaje, i dałabym wszystkim 
paniom tę nagrodę (...)  zobaczyłam ko-
biety, z którymi chciałabym po prostu 
iść do nieba – podziękowała laureatka 
podczas nagrania wyemitowanego pod-
czas gali. Krystyna Janda nie była obecna 
podczas wydarzenia z uwagi na obowiąz-
ki zawodowe.

Warszawianka Roku  
– laureatka 

Tytuł Warszawianki Roku zna-
komitą większością głosów przypadł 
w tym roku Nicole Sochacki-Wójcic-
kiej. Ginekolożce-położniczce w trakcie 
specjalizacji, edukatorce i mamie dwójki 
dzieci, która na swoim blogu mamagi-
nekolog.pl dzieli się nie tylko wiedzą 
medyczną, ale także osobistymi doświad-
czeniami. 

W ubiegłym roku zorganizowała re-
kordową zbiórkę na cele charytatywne 
dzięki sprzedaży własnych e-booków. 
Warszawianka z przekonania. Nie wy-
obraża sobie życia i pracy w innym mie-
ście. 

Gdy urodziła pierwsze dziecko, 
odkryła jak ważne jest przekazywanie 
w przystępny sposób fachowej wiedzy. 
Tak powstał jej blog, na którym stara 
się rozpowszechniać wiedzę medyczną, 
tłumaczy konieczność badań profilak-
tycznych dla zdrowia kobiet. Dzięki jej 
publikacjom dziesiątki tysięcy kobiet po-
znaje zasady dbania o swoje zdrowie, 
pielęgnowania dzieci oraz uczy się czego 
oczekiwać od lekarzy i jak rozumieć 
własne ciało.

Praca jest jej wielką pasją, swój zawód 
uważa za najlepszy z możliwych, ponieważ 
dzięki niemu może pomagać i towarzyszyć 
ludziom w ich najszczęśliwszych chwilach 
– przy narodzinach dziecka.

– Bardzo dziękuję za tytuł Warsza-
wianki Roku, bardzo się z niego cieszę. 
W 1925 roku mój dziadek, mając 13 
lat, na piechotę przyszedł do Warszawy, 
ponieważ jego największym marzeniem 
było zostać warszawiakiem. Jestem prze-
konana, że gdyby  mój dziadek teraz żył, 
to byłby bardzo dumny i na pewno jest 
teraz dumny, z tego, że jego wnuczka zo-
stała Warszawianką Roku – powiedziała 
po otrzymaniu statuetki Nicole Sochac-
ki-Wójcicka. 

Warszawianka Roku – idea 
Od ubiegłego roku Warszawa nagra-

dza swoje wybitne reprezentantki, któ-
rych działalność społeczna lub zawodo-
wa, przyczynia się do rozwoju i promo-
wania stolicy. 

Tytuł Warszawianki Roku przyzna-
wany jest za promowanie takich wartości 
jak otwartość, tolerancja, wybitne osią-
gnięcia w swojej dziedzinie, działalność 
na rzecz kobiet, społeczeństwa obywa-
telskiego i społeczności lokalnej w War-
szawie. Warszawianki Roku to wspaniałe 
kobiety, które swoim życiem i działaniem 

sprawiają, że otaczający nas świat, ten 
mikro – dzielnica i miasto, jest bardziej 
sprawiedliwy, zrozumiały, dostępny i po 
prostu piękniejszy. 

Warszawianka Przemian  
– idea 

W tym roku mija 30. rocznica 
pierwszych częściowo wolnych wybo-
rów parlamentarnych oraz piętnastole-
cie obecności Polski w Unii Europej-
skiej. Z tego powodu m.st. Warszawa 
zdecydowało się ogłosić tytuł specjalny 
– Warszawianka Przemian – z myślą 
o wybitnych kobietach, których wie-
loletnia działalność przyczyniała się 
i przyczynia do budowania kształtu 
polskiej demokracji i które niestrudze-
nie działają na rzecz sprawiedliwości 
społecznej, równości i poszanowania 
praw człowieka. 

Do tytułu Warszawianki Przemian 
kapituła plebiscytu nominowała 5 nie-
zwykłych kobiet o ogromnym dorobku. 

 
Warszawianka Roku  

– plebiscyt 
14 maja 2019 r. została ogłoszona 

druga edycja plebiscytu na Warszawiankę 
Roku. Mieszkanki i mieszkańcy stolicy 
zgłosili 125 wybitnych warszawianek, 
z których kapituła plebiscytu wyłoniła 
10 najlepszych kandydatur. 4 września 
zostały ogłoszone nominacje do tytu-
łu Warszawianki Roku i Warszawianki 
Przemian. Od tej chwili głosujący mogli 
wybierać swoje faworytki. W głosowa-
niu, które zakończyło się 6 października, 
oddano ponad 43 000 głosów w obu ka-
tegoriach.

W środę 9 października, w Forcie 
Sokolnickiego na Żoliborzu, odbyła się 
uroczysta gala, podczas której poznali-
śmy laureatki plebiscytu. W uroczysto-
ści poza nominowanymi i laureatkami, 
udział wzięli m.in.: Rafał Trzaskowski 
– prezydent m.st. Warszawy, Ewa Ma-
linowska-Grupińska przewodnicząca 
Rady m.st. Warszawy, Renata Kaznow-
ska – zastępca prezydenta m.st. Warsza-
wy, Paweł Rabiej – zastępca prezydenta 
m.st. Warszawy, Aldona Machnow-
ska-Góra – dyrektorka koordynatorka 
ds. kultury i komunikacji społecznej 
oraz Katarzyna Wilkołaska-Żuromska 
– pełnomocniczka ds. kobiet, a także 
przedstawiciele władz samorządowych, 
członkowie kapituły oraz ambasadorki 
i ambasadorki plebiscytu. 

 
Do tytułu Warszawianki Przemian 

nominowane były również: 
Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

Założycielka i kierowniczka Kliniki 
Neonatologii, Patologii i Intensywnej 
Terapii Noworodka w Warszawie. Kon-
sultant krajowy w dziedzinie pediatrii. 
Jako pierwsza w Polsce umożliwiła 
matkom przebywanie na oddziałach ze 
swoimi dziećmi, uznając rodziców za 
ważnych uczestników procesu leczenia 
dziecka.

Prof. dr hab. Ewa Łętowska 
Pierwszy polski Rzecznik Praw 

Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu 
Administracyjnego i Trybunału Konsty-
tucyjnego w stanie spoczynku. Niestru-
dzenie działa na rzecz praworządności 
w Polsce. Nauczycielka akademicka 
i autorka wielu publikacji. O prawie 
mówi z pasją i w sposób przystępny dla 
wszystkich. 

 
Krystyna Starczewska 

Polonistka, filozof, pedagog. Uczest-
niczka obrad Okrągłego Stołu w zespole 
ds. oświaty. Stworzyła pierwsze spo-
łeczne liceum w Polsce – dziś Zespół 
Szkół Bednarska, które wyznaczyło nowe 
standardy i stało się wzorem dla innych 
placówek edukacyjnych. W jej szkołach 
dzieci i młodzież uczą się demokracji 
w praktyce, niezależnego myślenia i wza-
jemnego szacunku.

 
Ludwika Wujec

Współpracowniczka Komitetu Obro-
ny Robotników, jedna z matek założy-
cielek prasy podziemnej. Jej mieszkanie 
było redakcją „Robotnika”, biuletynu 
KOR i salą wykładową Latającego Uni-
wersytetu. W czasie obrad Okrągłego 
Stołu asystentka Tadeusza Mazowiec-

kiego, później sekretarz gminy Warsza-
wa-Centrum.

Do tytułu Warszawianka Roku 
nominowane były również: 

Ewa Błaszczyk
Aktorka, założycielka fundacji „Ako-

go?”. Niestrudzona działaczka na rzecz 
rozwoju leczenia pacjentów w śpiączce. 
Założycielka Kliniki Budzik dla dzie-
ci oraz dorosłych. Sprowadza do Polski 
światowe osiągnięcia medyczne, tworzy 
przestrzeń wymiany wiedzy naukowej 
i wdraża programy eksperymentalne.

 
Katarzyna Homan

Społeczniczka, działaczka ruchów 
miejskich i animatorka kultury, aktywi-
zująca mieszkańców Bielan do działania 
na rzecz lokalnej demokracji i społeczeń-
stwa obywatelskiego. Zjednoczyła różne 
środowiska – mieszkańców, społeczni-
ków, kupców wokół idei pielęgnowania 
tradycji bazaru Wolumen.

 
Katarzyna Jurkiewicz

Dyrygentka, na której zajęcia zapisać 
może się każdy. Prowadząc amatorskie 
chóry m.in. w warszawskich Ośrodkach 
Kultury, buduje społeczność lokalną oraz 
integruje osoby z niepełnosprawnościa-
mi. Wierzy, że muzyka jest metodą tera-
pii, która uczy wiary w siebie, tolerancji 
i szacunku.

 
Ewa Kulik-Bielińska

Działaczka opozycji w okresie PRL, 
dyrektorka Fundacji im. Stefana Bato-
rego i inicjatorka Funduszu Civitates 
na Rzecz Solidarności i Demokracji 
w Europie. Angażuje się w działania na 
rzecz poprawy warunków funkcjonowa-
nia organizacji pozarządowych, rozwoju 
filantropii i aktywności obywatelskiej.

 
Julia Maciocha 
Aktywistka działająca na rzecz walki 

z dyskryminacją. Na wielu polach wspie-
ra kobiety oraz mniejszości społeczne. 
Prezeska zarządu Fundacji Wolontariat 
Równości, która koordynuje działania 
związane z organizacją Parady Równości. 
Feministka oraz wolontariuszka w Fun-
dacji Feminoteka.

 
Urszula Nowakowska

Prawniczka, współzałożycielka Pol-
skiego Stowarzyszenia Feministycznego. 
Od lat działa na rzecz równouprawnie-
nia. Powołała Fundację Centrum Praw 
Kobiet, zajmującą się udzielaniem porad 
prawnych i psychologicznych ofiarom 
przemocy oraz przestępstw na tle sek-
sualnym.

 
Karolina Pacoń

Organizatorka akcji pomocy potrze-
bującym „Podaruj obiad”, w której każ-
dy w prosty sposób może kupić posiłek 
osobom bezdomnym i ubogim. Dzięki jej 
działaniom, każdego miesiąca potrzebu-
jący zyskują nie tylko możliwość spoży-
cia gorącego posiłku, ale także nadzieję 
i wiarę we własną godność.

 
Dr Bianka Siwińska

Redaktorka naczelna „Perspektyw”, 
inicjatorka działań na rzecz kobiet w tech-
nologiach i projektów wspierających ich 
kariery w tej branży. Zainicjowała m.in. 
akcje „Dziewczyny na politechniki!” 
i „Dziewczyny do ścisłych!”. Organi-
zatorka licznych badań i autorka wielu 
publikacji na temat innowacji w szkolnic-
twie wyższym.

 
Izabela Sopalska-Rybak

Prezeska fundacji oraz autorka bloga 
Kulawa Warszawa.  Ułatwia codzien-
ne funkcjonowanie osobom z niepełno-
sprawnościami. Pokazuje i uczy jak two-
rzyć przestrzeń dostępną dla wszystkich. 
Organizatorka licznych akcji zwiększa-
jących świadomość i wrażliwość spo-
łeczną.

Warszawianka Roku – rozstrzygnięcie plebiscytu
Już po raz drugi wspólnie wybraliśmy Warszawiankę Roku, którą w tym roku została Nicole Sochac-
ki – Wójcicka. Rocznicowy tytuł Warszawianki Przemian otrzymała Krystyna Janda. 
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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.
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Wolskie Centrum Kultury

w listopadzie:
•  16 listopada (sobota) godz. 16.00 

(Dom Społeczny ul. Obozowa 85) – 
Wieczorek taneczny dla dorosłych, 
przeboje od lat 60. do współcze-
snych. Bilety 12 zł

•  16 listopada (sobota) godz. 17.00 
(WCK ul. Działdowska 6) – Pio-
senka Ci nie da zapomnieć – kon-
cert uczniów Studia Piosenki ku 
pamięci polskim artystom, których 
twórczość na długo pozostanie 
w naszych sercach. Wstęp wolny

•  17 listopada (niedziela) godz. 13.00 
(WCK ul. Działdowska 6) – Nie-
dzielne bajkowanie – spotkanie 
z „Zaczarowanym ołówkiem”, a po 
projekcjach rodzinne animacje. 
Wstęp wolny

•  18 listopada (poniedziałek) w godz. 
14.00 – 15.30 (Otwarta Kolonia ul. 
Górczewska 15 – Bazar talentów – 
wszystko można kupić, wszystko 
można sprzedać – walutą jest pa-
sja!. Wstęp wolny

•  18 listopada (poniedziałek) w godz. 
14.00 – 15.30 (Otwarta Kolonia 
ul. Górczewska 15) – Graj w gry! 
Spotkania z planszówkami. Wstęp 
wolny

•  19 listopada (wtorek) w godz. 19.00 
– 20.30 (WCK ul. Działdowska 6) 
– Akwarela na słodko – na warsz-
tatach przygotujemy farby na ba-
zie miodu. Akawarele zabierzemy 
do domu. Zapisy:ekosystem@wck-
-wola.pl Bilety 15 zł

•  21 listopada (czwartek) w godz. 
15.00 – 16.00 (Otwarta Kolonia ul. 
Górczewska 15) – Czwartki z gitarą 
– sąsiedzkie spotkania przy gitarze. 
Śpiewamy, muzykujemy i uczymy 
gry. Zapisy: tel. 22 114 17 69

•  21 listopada (czwartek) godz. 13.00 
(Rodzinna Młynarska ul. Młynar-
ska 35a) – Speak and play – zajęcia 
dla dzieci w wieku 0,5 – 3 lata wraz 
z opiekunami. Zabawianki, piosen-
ki, wierszyki po angielsku i kon-
wersacje dla opiekunów. Zapisy: 
a.golebiowska@wck-wola.pl

•  21 listopada (czwartek) godz. 18.00 
(WCK ul. Działdowska 6) – W kró-
lestwie białego słonia – Tajlandia. 
Prelekcja Krzysztofa Dworczyka 
z prezentacja zdjeć. Wstęp wolny

•  24 listopada (niedziela) godz. 
12.00 (Dom Społeczny ul. Obozo-
wa 85) – Leśna przygoda, czyli na 
ratunek Planecie. Spektakl w wy-
konaniu teatru „Ptasie melodie”. 
Bilety 10 zł

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, OBRA-

ZY, srebra, platery, książki, pocz-
tówki, odznaki, odznaczenia, sza-
ble, bagnety. Gotówka.
Tel. 504 017 418

•  PRANIE DYWANÓW, WY-
KŁADZIN, TAPICERKI me-
blowej, samochodowej. 
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654.

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEK-
TRYKA + składanie mebli. 
Tel. 503 150 991

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) okrycie nóg do kolan zrobione z sukna albo włóczki, 7) powieść Jerzego An-
drzejewskiego; 8) region autonomiczny we Włoszech; 9) duży port u ujścia Loary;  
10) faza Księżyca; 12) rzeka w środkowej Polsce, uchodzi do Pilicy; 14) dawniej: 
brzydal, niedołęga; 16) figle, psoty; 19) ogniotrwała glina; 21) miasto nad Bobrem; 
22) bogini przeznaczenia; 23) sumeryjski bóg wojny.

Pionowo:
1) jedwabna kurtka dżokejska; 2) gwiazdozbiór nieba południowego; 3) roślina 
nadmorska prawie naga i bezlistna; 4) jednostka stężenia roztworów; 5) rozwielitka;  
6) poduszka na igły; 11) część Mokotowa; 13) przesąd; 15) … Niziurski, polski pro-
zaik, publicysta, scenarzysta i dramaturg; 17) więzienie w Londynie; 18) miasto nad 
Jeziorakiem; 20) niezbędny do życia.
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Horoskop
od 17 listopada do 1 grudnia 2019 r.

WODNIK (21 I – 18 II) 
Praca Cię kocha – zno-
wu możesz liczyć na wiele 
obowiązków i kilka pro-

blemów. Na szczęście bliscy zapew-
nią Ci spokój i wsparcie w domu. 
Jak złapiesz oddech, zastanów się, 
co chciałbyś zmienić w swoim życiu 
– teraz masz na to szansę. Możesz 
również zdobyć większe pieniądze –  
tylko bądź konsekwentny.
 
RYBY (19 II – 20 III)

W pracy nastaw się na nie-
wielkie zamieszanie i kilka 
problemów więcej. Zacho-

waj dystans i cierpliwość. Na konflik-
cie możesz tylko stracić. Skieruj swo-
ją uwagę na zaległe sprawy, których 
trochę się już uzbierało. Ich załatwie-
nie poprawi atmosferę i przyniesie 
Ci ulgę. Zdrowie – w porządku, ale 
więcej odpoczywaj!

BARAN (21 III – 20 IV) 
Jeśli z niechęcią myślisz 
o swoich zawodowych 
obowiązkach i z trudem 

wyobrażasz sobie kontakty z kolega-
mi z pracy, czas pomyśleć o czymś 
nowym. Aby zyskać dystans i nowe 
pomysły, poświęć więcej uwagi naj-
bliższym. Będzie to czas podwójnie 
korzystny. Dokładnie licz pieniądze 
i unikaj wszelkich używek.

BYK (21 IV – 21 V)
W pracy przede wszystkim 
unikaj konfliktów. Masz 
wystarczająco dużo innych 

problemów i spraw do załatwienia. 
A Twoje życie może w najbliższym 
czasie nabrać tempa. Zapadnie wiele 
decyzji i dużo się będzie zmieniać. 
Pojawi się nadzieja, że Twoje kłopoty 
mieszkaniowe zakończą się pomyśl-
nie. Nie nadwyrężaj zdrowia.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
W pracy czeka Cię sukces – 
uda Ci się sprawnie załatwić 
ważną sprawę, co sprawi, że 

szef popatrzy na Ciebie przychylniej. 
Ale najbliższe dni będą ważne dla 
spraw uczuciowych. Rozwiąż proble-
my, zakończ dawne, niejasne relacje. 
Dopiero wtedy będziesz mógł rozpo-
cząć nowy związek. Uważaj, żeby się 
nie przeziębić. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Skup swoją uwagę na 
sprawach zawodowych. 
W pracy nie dzieje się do-

brze i bez Twojej aktywności będzie 
jeszcze gorzej. Zawalcz o swoją po-
zycje i wpływy. Nie tylko kompetencje 
są ważne. Poznasz kogoś – czy będzie 
to wielka przyjaźń, czy miłość, jeszcze 
nie wiadomo. Na pewno będzie to 
ktoś ważny, więc nie przegap tego. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
W pracy postaw na kre-
atywność i samodzielność. 
Jeśli konsekwentnie zreali-

zujesz swoje pomysły, będziesz mógł 
cieszyć się z sukcesu i dodatkowych 
pieniędzy. W uczuciach możliwe 
przejściowe zachmurzenie. Nie bę-
dzie wyjścia – musisz wreszcie za-
troszczyć się o swoje zdrowie. Nie 
obejdzie się bez wizyty u specjalisty.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
W sferze zawodowej otwo-
rzą się nowe możliwości: 
ktoś zaproponuje Ci lepiej 

płatną pracę. To dobry moment na 
zmiany – cokolwiek postanowisz, 
przyniesie Ci korzyści. Ważne, żebyś 
nie traciła pewności siebie. Zdrowie 
ogólnie w porządku, ale sprawdź, czy 
nękające Cię przeziębienia nie mają 
źródła w zaniedbanych zębach. 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Nadchodzące dni będą dla 
Ciebie korzystne, zwłasz-
cza w pracy. Możliwy jest 

nawet błyskawiczny skok w zawodo-
wej hierarchii i znacząca poprawa 
stanu materialnego. Nie bez znacze-
nia będzie i to, że będziesz po prostu 
lśnić jak diament. Korzystaj z uśmie-
chu życia i zmień swoje życie zawo-
dowe i uczuciowe.  

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Najbliższe dni warto po-
święcić sprawom prywat-
nym. Wpływ gwiazd spra-

wi, że Twoje życie uczuciowe będzie 
bogate i satysfakcjonujące. Zbliżysz 
się również z rodziną i znajomymi. 
Taka sytuacja wprawi Cię w dobry 
nastrój, wykorzystaj go więc do za-
łatwienia ważnych spraw. Zdrowie? 
Nie zaniedbuj i poradź się specjalisty. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Gwiazdy obdarują Cię 
dobrym samopoczuciem 
i kondycją. Pojawi się więc 

pokusa nowych wrażeń. Ale pragnie-
nie nowości może zaprowadzić Cię 
na manowce. Ktoś wpadnie Ci w oko 
i zagrozi Twojej obecnej relacji. Naj-
lepszym sposobem na rozwiązanie 
kilku Twoich problemów zdrowotnych 
będzie zrzucenie paru kilogramów.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
Przed Tobą korzystny 
okres. W pracy będziesz 
mógł wprowadzić w życie 

swoje pomysły. W domu – doskonała 
atmosfera i wiele przyjemnych wspól-
nych chwil. Ważne sprawy uda Ci się 
załatwić szybko i pomyślnie. Zdrowie 
– coraz lepsze. Nic tylko cieszyć się 
życiem. W drobnych sprawach zdaj 
się na intuicję. 



Od 04.11.2019 do 31.12.2019 
zrób zakupy w sklepie HALA WOLA Sp. z o.o. w Warszawie. 
Zbieraj naklejki i kupuj produkty Zwieger z rabatem 40%.

40%
RABATU

Odbiór produktów promocyjnych:

HALA WOLA Sp. z o.o.
ul.Człuchowska 25
01-360 Warszawa

Patelnia WHITE STONE 24 cm

-40%
CENA PO RABACIE

89,39 zł 
Cena standardowa - 149,00 zł 

Patelnia WHITE STONE 28 cm

-40%
CENA PO RABACIE

113,39 zł 
Cena standardowa - 189,00 zł 

Patelnia WHITE STONE grill 28 cm

-40%
CENA PO RABACIE

113,39 zł 
Cena standardowa - 189,00 zł 

Patelnia WHITE STONE 20 cm

-40%
CENA PO RABACIE

71,39 zł 
Cena standardowa - 119,00 zł 

Komplet sztućców 
dla 6 osób (24 szt.) LIVIO

-40%
CENA PO RABACIE

199,50 zł 
Cena standardowa - 399,00 zł 

INVERSION Garnek z pokrywką
28 x 13,5 cm 

-40%
CENA PO RABACIE

174,99 zł 
Cena standardowa - 349,99 zł 

INVERSION Garnek z pokrywką
22 x 10,5 cm 

-40%
CENA PO RABACIE

149,99 zł 
Cena standardowa - 299,99 zł 

INVERSION Rondel z pokrywką
16 x 7,5 cm 

-40%
CENA PO RABACIE

124,99 zł 
Cena standardowa - 249,99 zł 

INVERSION Garnek z pokrywką
26 x 12,5 cm 

-40%
CENA PO RABACIE

159,99 zł 
Cena standardowa - 319,99 zł 

INVERSION Garnek z pokrywką
20 x 9,5 cm 

-40%
CENA PO RABACIE

134,99 zł 
Cena standardowa - 269,99 zł 
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