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Na Bemowie

Zielona metamorfoza

Zimowa iluminacja
W sobotę, 7 grudnia, ulice Warszawy rozświetli świąteczna iluminacja. Na 
Krakowskim Przedmieściu, Starym Mieście i Podzamczu mieszkańców i tu-
rystów cieszyć będą piękne ozdoby świetlne oraz liczne atrakcje. 

b Cukiernik – kartki i piernik b Bujamy się nad Wisłą b Pierwszy rok prezydentury b 

To będzie prawdziwie zielona 
metamorfoza. Największe bemow-
skie komunalne osiedle przy ul. gen.  
T. Pełczyńskiego zyska nowe oblicze. 
Mieszkańcy współdecydowali o swo-
im otoczeniu i aktywnie włączyli 
się w proces projektowania. Wybrana 
roślinność to głównie krzewy rosnące 

do 1,5 m wysokości. Wśród nich są 
krzewy liściaste i iglaste oraz trawy, 
które będą atrakcyjne także w miesią-
cach zimowych. Na skarpach zostały 
posadzone głównie rośliny okrywo-
we. Całość dopełnią byliny wielolet-
nie. Kolorystyka krzewów utrzymana 
jest w odcieniach żółtych, zielonych 

oraz białych. Wraz z mieszkańca-
mi z grupy Sąsiedzi Mocni Razem 
drzewa sadzili Urszula Kierzkowska 
burmistrz dzielnicy Bemowo i jej za-
stępca Mariusz Wajszczak. 

Czekamy na wiosnę, gdy będzie-
my mogli w pełni podziwiać zieloną 
metamorfozę. 

Stacje wolskiego odcinka II linii 
metra są już niemal gotowe. Nie ozna-
cza to jednak, że będą one mogły zostać 
uruchomione bezpośrednio po zakoń-
czeniu prac budowlanych. Przed nami 
proces pozyskiwania niezbędnych opi-
nii i zgód, a przede wszystkim pozwo-
lenia na użytkowanie.

Do otwarcia nowych stacji dla pa-
sażerów, na wiosnę 2020 r., prace będą 
prowadzone według harmonogramu:
• 29 listopada 2019 r. – zakończenie 

prac budowlanych wynikających 
z podpisanego kontraktu;

• grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r. 
– odbiory służb zewnętrznych (m.in. 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej, Państwowej Stra-
ży Pożarnej);

• styczeń 2020 r. – zakończenie od-
biorów;

• luty 2020 r. – złożenie wniosków 
o wydanie pozwolenia na użytkowa-
nie do Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego;

• luty – marzec 2020 r. – niezbędne 
procedury prawne;

• początek kwietnia 2020 r. – otwar-
cie odcinka.

We wtorek, 29 października, ge-
neralny wykonawca, firma Gülermak, 
przedłożył protokół konieczności, 
w którym wskazuje na brak możliwo-
ści prowadzenia przez siebie testów 
wewnętrznych w związku z niezreali-
zowaniem w ustalonym terminie pod-
stawowego przyłącza energetyczne-
go do stacji C07 Młynów (aktualnie 
stacja posiada przyłącze energetyczne 
o mniejszej mocy) przez innogy Sto-
en Operator Sp. z o.o. Tym samym 

niemożliwe było także przeprowadze-
nie wymaganych prawem odbiorów 
w trakcie obowiązującego terminu pro-
wadzenia prac budowalnych.

W związku z tym, aby uruchomić 
wolski odcinek w deklarowanym ter-
minie, podjęto decyzję o zmianie ko-
lejności działań i realizowanie ich we-
dług harmonogramu przedstawionego 
powyżej.

Przyjęty plan umożliwi otwarcie 
stacji: Płocka, Młynów i Księcia Janu-
sza w ciągu czterech miesięcy od za-
kończenia prac budowlanych, czyli tak 
jak w przypadku wschodniego odcinka 
linii metra M2.

Ze względów proceduralnych oraz 
doświadczeń z odbiorów stacji wschod-
niego fragmentu M2 Metro Warszaw-
skie wpisze ustalony harmonogram do 
dokumentacji kontraktowej.

Wiosną na Wolę metrem
Na stacjach Płocka, Młynów i Księcia Janusza prace budowlane dobiegają końca. Potem służby zewnętrzne będą mogły roz-
począć odbiory. Zgodnie z deklaracjami pierwsi pasażerowie powinni skorzystać z nowego odcinka linii M2 wiosną 2020 roku.

Zapraszamy na spacer po Krakow-
skim Przedmieściu, w sobotę, 7 grud-
nia, ok. godz. 15.30, gdy w mieście 
rozbłyśnie iluminacja. Tuż po zapad-
nięciu zmroku, spod pomnika Koperni-
ka wyruszą orkiestry dęte, które wraz 
ze świątecznym orszakiem artystów 
dotrą aż na Podzamcze do Multimedial-
nego Parku Fontann. Po drodze spotkać 
będzie można liczne niespodzianki, 
m.in. paradę Mikołajów, cheerleaderki, 
mażoretki, a także aktorów, akroba-
tów, szczudlarzy i żonglerów z teatru 
ulicznego Scena Kalejdoskop oraz ak-
torów i tancerzy ze szkoły musicalowej 
B&B i wychowanków Fly Akademii 
w spektakularnych układach tanecz-
nych z szarfami i kołami. Podziwiać też 
będzie można występy taneczne zespo-
łów dziecięcych oraz musztrę paradną 
warszawskiej straży miejskiej.

O godz. 17.00 z balkonu hotelu Bri-
stol zaśpiewają soliści operowi: Alek-
sandra Wiwała, Aleksandra Borkiewicz 
i Leszek Świdziński oraz Trzej Młodzi 
Tenorzy. Usłyszymy utwory z repertu-
aru Jana Kiepury, który również śpiewał 
z tego miejsca, oraz największe prze-
boje muzyki rozrywkowej z ostatnich 
lat, w ciekawych i niejednokrotnie za-
skakująco nowoczesnych aranżacjach. 
Na zakończenie koncertu warszawiacy 
wspólnie zaśpiewają największy bożo-
narodzeniowy przebój – „Last Christ-
mas” George Michaela, który w okresie 
świąt od 35 lat śpiewa cały świat. 

Spragnionych i zmarzniętych space-
rowiczów MPWiK poczęstuje herbatą 
przygotowaną z warszawskiej kranów-
ki. Atrakcje uświetniające świąteczną 
iluminację będą trwać do godz. 19.30. 

W Multimedialnym Parku Fon-
tann na Podzamczu w rytm zimo-
wych przebojów zatańczą fontanny, 

roziskrzone 30 tysiącami ledowych 
punktów. Piętnastominutowe spektakle 
rozpoczną się o pełnych godzinach: 16, 
17, 18, 19 i 20. 

Zimowe iluminacje w Multime-
dialnym Parku Fontann będzie można 
oglądać codziennie, natomiast pokazy 
z muzyką odbywać się będą w każdy 
piątek, sobotę i niedzielę o pełnych 
godzinach: 16, 17, 18 i potrwają do 31 
stycznia 2020 r. W dniach 7, 8, 25, 26, 
31 grudnia oraz 1 i 6 stycznia zapra-
szamy na dodatkowe pokazy również 
o godzinie 19 i 20.

Warszawska iluminacja po raz 12.
Główną osią stołecznej iluminacji 

jest Trakt Królewski – od placu Zam-
kowego, przez Krakowskie Przedmie-
ście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży 
i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu. 
Iluminowane są także inne mosty, ulice 
i place zarówno po lewej jak i pra-
wej stronie miasta. Poza klasycznymi 
świetlnymi ozdobami pojawią się też 
elementy interaktywne, siedziska oraz 
foto ramy.

Nowością będzie iluminacja Sta-
rówki w nowej odsłonie. Nad lodo-
wiskiem na Rynku, które rusza także 
7 grudnia, zawiśnie okazały świetlny 
baldachim o powierzchni ponad 1 700 
m2. Wejścia wyznaczą bramy z napi-
sem „Wesołych Świąt”. Przy każdym 
staną wysokie na 6 m drzewa. Ich pnie, 
które będą domem dla leśnych ptaków, 
będą oplecione świerkowymi girlanda-
mi i przybrane kolorowymi bombkami.  

Na Starym Mieście stanie tak-
że świetlna karuzela, która z pewno-
ścią przywoła najlepsze wspomnienia 
z dzieciństwa i będzie idealnym tłem 
dla wspólnych fotografii. Tradycyjnie 
plac Zamkowy ozdobi 27-metrowa 
choinka ze świetlną dekoracją. 
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Świąteczny namiot corocznie wita 
gości zapachem pierniczków i specjal-
nie zaprojektowanymi kartami – pocz-
tówkami. Na dzieci czeka w namiocie 
święty Mikołaj, a elfy pomagają two-
rzyć dekoracje choinkowe oraz lukro-
we ozdoby na gotowych, pachnących 
pierniczkach. 

Z namiotu będzie można także wy-
słać życzenia do rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Własnoręcznie wypisane 
wyrazy pamięci bez wątpienia pokażą 
adresatom, że są ważni w naszym ży-
ciu. Warszawa dołączy się do życzeń, 
bowiem specjalnie przygotowane kart-

ki pokażą nasze miasto w świątecznej 
odsłonie. Na miejscu kartki będą stem-
plowane specjalnym, okolicznościo-
wym stemplem.

Warszawski namiot stanie na Kra-
kowskim Przedmieściu przy Biblio-
tece Rolniczej, w godz. 12.00–19.00 
w weekendy:
• 30 listopada – 1 grudnia, 
• 7–8 grudnia, 
• 14–15 grudnia. 

Zapraszamy 
do wspólnej zabawy! 

Święta to czas
dawaniau
Podaruj dzieciom pierwsze, 
prawdziwe święta.

Przekaż darowiznę. Nasz numer konta:

07 1240 6247 1111 0000 4975 0683

www.dziecisos.org Patron medialny:

Warszawa – cukiernik – kartki i piernik
Gdy na Krakowskim Przedmieściu staje warszawskie stoisko z pier-
nikami i ozdobami to znak, że święta Bożego Narodzenia tuż, tuż.

Gdy temperatura spada, w Dzielni-
cy Wisła wciąż panuje gorąca atmosfe-
ra. Wraz z otwarciem cyklu „Bujamy 
się nad Wisłą” pojawiły się podgrze-
wane huśtawki – jedna na bulwarze im. 
gen. G.S. Pattona, druga na plaży Po-
niatówka, a trzecia na Płycie Desantu. 

Wszystkie zimowe aktywności 
Dzielnica Wisła łączy ekologiczne po-
dejście do stylu życia i ograniczanie 
konsumpcji. W sobotę, 16 listopada 
na bulwarze gen. Pattona warszawiacy 
mogli skorzystać z punktu wymiany 

ubrań – Dzielnica Wisła przygotowała 
bezpłatne wieszaki i stoły, a uczestni-
cy bezgotówkowo, na zasadzie „ciuch 
na ciuch”, wymieniali się kurtkami, 
bluzami i inną odzieżą, której już nie 
noszą. 

Warszawiacy mogli też oddać zale-
gające w szafie rzeczy na zbiórkę dla 
potrzebujących. Z kolei fani kreatyw-
nych zajęć podczas warsztatów tworzy-
li autorskie projekty ciepłych otulaczy 
ze starych rzeczy, które uczestnicy od-
najdą w swojej garderobie.

Bujamy się nad Wisłą
Dzielnica Wisła  ruszyła  z kolejnymi  jesienno-zimowymi atrakcjami 
już od połowy listopada. W trzech punktach nad rzeką stanęły pod-
grzewane huśtawki. Rozpoczął  się  też  cykl  ekologicznych  animacji 
- warsztaty powtórnego wykorzystania starej odzieży, punkt wymiany 
ubrań i zbiórka okryć dla potrzebujących. 

Już wkrótce zakończy się budo-
wa nowych, wolskich odcinków II 
linii metra. To całkowicie zmieni 
sytuację komunikacyjną w tej części 
miasta, dlatego władze Woli zwró-
ciły się do prezydenta Warszawy 
z prośbą o pomoc we wprowadze-
niu rozwiązań, które usprawnią sys-
tem transportowy, parkingowy oraz 
wpłyną na polepszenie jakości życia 
mieszkańców. 

Najważniejszą sprawą jest rozsze-
rzenie strefy płatnego parkowania nie-
strzeżonego w okolice przyszłej stacji 
Księcia Janusza. 

– Bardzo się cieszymy, że strefa 
zostanie powiększona, jednak chcie-
libyśmy, żeby została ona wyspowo 
ustanowiona również w rejonie stacji 
Księcia Janusza. Pozwoliłoby to unik-
nąć niekontrolowanego parkowania 
i ochronić mieszkańców tego rejonu 
przed niekorzystnymi skutkami zwięk-
szonej liczby samochodów – prze-
konuje Krzysztof Strzałkowski, bur-
mistrz dzielnicy Wola. – Brak strefy 
płatnego parkowania w tym miejscu 
grozi komunikacyjnym paraliżem na 
ulicach Koła i Ulrychowa, którego 
pragniemy uniknąć – dodaje.

Kolejną sprawą jest jak najszybsze 
wytyczenie buspasa w al. Prymasa 
Tysiąclecia, na odcinku od ul. Gór-
czewskiej do ronda Zesłańców Sybe-
ryjskich. 

– Naszym zdaniem powinno to 
być działanie priorytetowe, ponieważ 
z jednej strony chcemy promować 
transport publiczny, a z drugiej każe-
my stać pasażerom w korkach, przez 
co ich przejazd znacząco się wydłu-
ża – mówi burmistrz Strzałkowski. 
– Wprowadzenie wydzielonej jezdni 
dla autobusów mogłoby ten problem 
rozwiązać – dodaje.

Dużym problemem są również 
przepełnione autobusy i tramwaje, 
które kursują na trasach objazdowych 
w związku w budową metra. 

– Otrzymujemy bardzo dużo sy-
gnałów, szczególnie z rejonów ul. Po-
łczyńskiej, Wolskiej i Kasprzaka, gdzie 
mieszkańcy mają ogromny problem 
z dostaniem się do przepełnionych 
autobusów i tramwajów – podkreśla 
burmistrz. 

– Czasowe wzmocnienie linii tram-
wajowych i autobusowych jest tu ab-
solutnie niezbędne. Liczę, że wspólnie 
uda się ten problem rozwiązać. Wspie-
ramy postulaty prezydenta w zakresie 
ochrony środowiska i poprawy jakości 
życia w mieście, dlatego uważam, że 
działania związane z poprawą jakości 
transportu publicznego muszą być dla 
nas priorytetem. Bez dobrej jakości 
komunikacji zbiorowej nie będziemy 
mogli realizować celów związanych 
z ochroną środowiska czy jakością 
przestrzeni publicznych  – dodaje.

 14 listopada została otwarta kolej-
na, już trzecia w tym roku biblioteka 
na Bemowie. Tym razem przy ul. Ster-
niczej 98.

– Nowa placówka to dwa oddzielne, 
nowoczesne pomieszczenia dla doro-
słych oraz dla dzieci, co zapewnia do-
godne warunki dla czytelników. Lokale 

są przestronne i bez problemu zapew-
niony jest dostęp do regałów dla osób 
niepełnosprawnych. Biblioteka dys-
ponuje sporym, bo ponad 2000-księ-
gozbiorem, w którym znajdują się: 
beletrystyka, kryminały, fantastyka, 
bestsellery, biografie. Znaczną część 
stanowią nowości wydawnicze. Należy 

podkreślić, że księgozbiór buduje się 
latami – i w tym właśnie jest wielka 
wartość bibliotek – dlatego będzie on 
sukcesywnie rozbudowywany – mówi 
Urszula Kierzkowska burmistrz dziel-
nicy Bemowo.

Również na najmłodszych czeka 
szeroki wybór lektur, książek dla dzieci 
i młodzieży, kącik zabaw oraz zajęcia 
tematyczne. 

Z okazji otwarcia nowej placówki 
– 14 i 15 listopada – na wszystkich 
odwiedzających czekały niespodzianki 
i ciekawe zajęcia dla dzieci. 

Pierwszych 100 nowo zapisanych 
czytelników otrzymało upominek od 
biblioteki, a do końca listopada każ-
dy, kto wypożyczy książkę w nowej 
placówce będzie uczestniczył w loterii  
– jako nagrody m.in. książki i audio-
booki.

– Na początku tego roku otworzyli-
śmy bibliotekę na Chrzanowie przy ul. 
Batalionów Chłopskich, a w lipcu Spo-
tykalnię – bibliotekę połączoną z Miej-
scem Aktywności Lokalnej – w Cen-
trum Handlowym Bemowo – dodaje 
burmistrz Kierzkowska. 

Na Bemowie

Trzecia nowa biblioteka
Na Woli 

Zabiegi o buspas 
Rozszerzenie  strefy  płatnego  parkowania  o  okolice  przyszłej  stacji 
metra Księcia  Janusza,  jak najszybsze ustanowienie  buspasa w al. 
Prymasa Tysiąclecia oraz dodatkowe kursy tramwajów i autobusów 
na trasach objazdowych związanych z budową metra. O takie rozwią-
zania zabiegają władze Woli. 
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– Minął rok, więc czas na podsu-
mowanie wspólnego programu, wspól-
nego, bo pisaliśmy go razem z radnymi 
i z warszawiakami – powiedział Rafał 
Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, 
podczas konferencji prasowej. – To był 
trudny rok,  właściwie rok nieustającej 
kampanii wyborczej, zjawisk losowych 
i pierwszych ograniczeń budżetowych 
w związku z realizacją przez rządzą-
cych swojego programu – podkreślił 
prezydent.

Transport
1. Trzy nowe stacje II linii metra - 
Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy 
i Trocka – już działają. Dobiega koń-
ca budowa trzech kolejnych: Płocka, 
Młynów i Księcia Janusza.

Na budowie wolskiego odcinka linii 
metra M2 trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe. Koszt realizacji tego odcinka 
to 1.147.999.590 zł. Na powierzchni 
trwają prace związane z modernizacją 
ulicy Górczewskiej, która zyska praw-
dziwie śródmiejski charakter. Pojawią 
się nowe nasadzenia, ścieżka rowerowa, 
a także postulowane przez mieszkańców 
miejsca parkingowe. Dla poprawy bez-
pieczeństwa wszystkie przejścia na tym 
ciągu będą miały sygnalizację, pojawi 
się też nowe przejście na wysokości ul. 
Tyszkiewicza.

Przed nami dalsza rozbudowa sieci 
podziemnej kolei. Trwają intensywne 
prace na Bemowie i Bródnie. Na pół-
nocno-wschodnim odcinku metra budo-
wa stopniowo zagłębia się pod ziemię, 
a wykonawca przystąpił do drążenia 
tuneli. 

2. Zamówiliśmy 130 nowoczesnych 
autobusów elektrycznych i 213 no-
wych tramwajów niskopodłogowych.

Autobusy wyprodukuje firma Sola-
ris. To jeden z największych kontraktów 
na autobusy elektryczne w Europie. Po-
jazdy będą zeroemisyjne i bardzo ciche.

Dostawy przegubowych Solari-
sów Urbino 18 Electric rozpoczną się 
w połowie 2020 roku. Za 130 elek-
trycznych przegubowców MZA zapłaci 
399.590.100 zł. Zakup pojazdów jest 
współfinansowany ze środków europej-
skich. Miejskie Zakłady Autobusowe 
budują również sieć ulicznych ładowa-
rek pantografowych. Podpisano umowę 
na 20 takich urządzeń. 

Umowa na 213 niskopodłogowych 
tramwajów to największa umowa na 
tramwaje podpisana dotychczas w Pol-
sce i jedna z większych w Europie. 
Do stolicy trafią trzy rodzaje pojazdów 
szynowych, o różnej długości, w wersji 
jednokierunkowej i dwukierunkowej. 
Pojazdy będą przyjazne środowisku – 
spełnią wysokie wymagania dotyczące 
emitowanych dźwięków, a oszczędność 
prądu zapewnią zasobniki energii. 

3. Razem z gminami metropolii bu-
dujemy parkingi Parkuj i Jedź w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Mamy umowy na bu-
dowę 43 takich parkingów, na ponad 
4,6 tysiąca samochodów i prawie dwa 
tysiące rowerów.

Wkrótce do tych już podpisanych 
umów dołączą kolejne. Dzięki wsparciu 
unijnemu metropolitarny system par-
kingów przesiadkowych wzbogaci się 
o kolejnych 19 obiektów. Ich budowa 
zostanie dofinansowana kwotą ponad 
41 mln zł. Oprócz warszawskiego par-

kingu, który powstanie przy stacji PKP 
Jeziorki, nowe parkingi systemu Parkuj 
i jedź powstaną w Błoniu, Grodzisku 
Mazowieckim, Jabłonnie, Michałowi-
cach, Milanówku, Piasecznie, Piasto-
wie, Pruszkowie, Radzyminie, Sule-
jówku, Wieliszewie, Wołominie i Ży-
rardowie. W ten sposób wybudowanych 
zostanie kolejnych ponad 1400 miejsc 
dla samochodów oraz 850 dla rowerów.

Warszawa sama buduje też własny 
parking P+R PKP Żerań. Warszawski 
parking zostanie zlokalizowany w po-
bliżu linii kolejowej prowadzącej do 
Radomia, przy stacji PKP Warszawa 
Jeziorki, w pobliżu ulicy Karczunkow-
skiej. 

Dzieci, edukacja
4. Opieka w miejskich żłobkach jest 
już bezpłatna. W 2019 r. zwiększamy 
liczbę miejsc w żłobkach o 75 proc.

Do końca 2019 r. liczba bezpłat-
nych miejsc w żłobkach wyniesie ponad 
13 tysięcy (obecnie jest ich 12 tys.). 
22 listopada 2018 r. miejsc w żłobkach 
zapewnianych przez miasto było ok. 
7800 – i nie były one bezpłatne. Obecnie 
wszystkie dostępne miejsca w żłobkach 
są bezpłatne zarówno w miejskich żłob-
kach, jak i prywatnych pozyskiwanych 
w konkursach. 

5. Każdy warszawski uczeń dostał 
100 złotych rocznie na wyjścia do kin, 
muzeów i teatrów, ośrodków sportu 
oraz nauki.

Wiosną 2019 r. dyrektorzy war-
szawskich szkół dostali z budżetu mia-
sta dodatkową pulę pieniędzy - 15 mln 
zł - na finansowanie udziału uczniów 
w wydarzeniach kulturalnych, nauko-
wych, sportowych, odbywających się 
poza szkołą, w tym na zakup biletów 
do instytucji nauki, kultury, sportu, kin, 
teatrów, muzeów, galerii. Na wyjścia do 
takich miejsc jak Centrum Nauki Ko-
pernik, zoo, Centrum Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej. W Warszawie jest ponad 
600 miejsc edukacji kulturalnej.  

6. Podnieśliśmy płace nauczycielom 
najmłodszym stażem (kontraktowym 
i stażystom) o średnio 250 złotych.

Warszawa zabezpieczyła w tego-
rocznym (2019) budżecie 39 mln zł na 
zapowiedziane w programie „Warszawa 
dla wszystkich” podwyżki dla nauczy-
cieli: 250 zł dla stażystów z tytułem 
magistra i przygotowaniem pedago-
gicznym oraz 270 zł dla nauczycieli 
kontraktowych z tymi samymi kwali-
fikacjami. 

7. O blisko trzy miliony złotych zwięk-
szyliśmy w tym roku wydatki na szko-
lenie dzieci i młodzieży w warszaw-
skich klubach sportowych.

Działanie obejmuje dofinansowanie 
całorocznego stacjonarnego szkolenia 
sportowego, udziału we współzawod-
nictwie, organizacji zgrupowań spor-
towych. W 2019 przeznaczono na ten 
cel 25.509.176 zł. a dofinansowaniem 
w skali całego miasta zostało objętych 
45.052 młodych sportowców.

Zieleń, smog, klimat
8. Tereny Lasów Miejskich powięk-
szyliśmy o 50 hektarów.

Miasto zadbało o ochronę terenów 
szczególnie cennych przyrodniczo. 
Wykupiliśmy zespół przyrodniczo-kra-
jobrazowy „Dęby Młocińskie” na Bie-

lanach - pow. 9,26 ha. Na leśnych tere-
nach posadziliśmy tej jesieni 103.300 
drzew. Z kolei w parkach, skwerach 
i przy warszawskich ulicach posadzi-
liśmy już 1755 drzew, a teraz sadzimy 
kolejne 8295, co łącznie daje 10050 
sztuk w 2019 r.

9. Podwyższyliśmy dotacje na wymia-
nę kopciuchów. Warszawa dopłaci 
nawet 40 tys. złotych do podłącze-
nia domu jednorodzinnego do sieci 
grzewczej.

Walczymy ze smogiem. Ułatwili-
śmy proces składania wniosków o do-
tacje, by mieszkańcy mogli się zgłaszać 
przez cały rok w każdym urzędzie dziel-
nicy. Z Warszawy do końca roku zniknie 
też 540 kotłów w miejskim zasobie 
komunalnym. 

Ogłosiliśmy już przetarg na zakup 
stacji monitorowania powietrza i szyku-
jemy kolejny na zakup 150 mniejszych 
czujników, które dane uzupełnią War-
szawski Indeks Powietrza.

Od stycznia straż miejska korzysta 
z dwóch dronów, by kontrolować skład 
dymu z kominów i nakładać kary za 
spalanie nielegalnych substancji. 

10. Uruchomiliśmy też miejskie do-
tacje - 4 do 10 tysięcy złotych – na 
instalację zbiorników retencyjnych. 
To ważne działanie dostosowujące 
Warszawę do zmian klimatycznych.

Kultura
11. Rozpoczęliśmy budowę Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej – nowej wizytów-
ki kulturalnej Warszawy. To początek 
przebudowy całego otoczenia Pałacu 
Kultury i Nauki.

Budowa MSN zakończy się w 2022 
roku. Na jej realizację w budżecie mia-
sta zarezerwowano ponad 500 mln zł. 
To początek przebudowy całego otocze-
nia Pałacu Kultury i Nauki. Powstaje 
plac Centralny według koncepcji wybra-
nej w formule konkursu i konsultowanej 
z mieszkańcami Warszawy. 

Polityka mieszkaniowa
12. W 2019 r. przeznaczyliśmy 235 
mln złotych na remonty i moderni-
zację miejskiego zasobu mieszkanio-
wego. W ramach tej kwoty do końca 
roku wyremontujemy m.in. ponad 
2000 pustostanów.

W tym roku podłączymy do sieci 
ciepłowniczej kolejnych 60 budynków 
z około tysiącem lokali w ramach pro-
jektu „Ciepło sieciowe w budynkach 
komunalnych”. 

Miasto prowadzi działania w ramach 
Zintegrowanego Programu Rewitaliza-
cji. Są to inwestycje w nowe budynki 
oraz dalsza poprawa stanu technicznego 
i walorów estetycznych historycznych 
kamienic. Na modernizację 64 budyn-
ków przeznaczyliśmy kwotę 120 mln. 
Do końca 2018 roku zmodernizowano 
21 budynków za 36 mln złotych. Trwa 
modernizacja kolejnych 19, remon-
ty trzech zakończą się jeszcze w tym 
roku. Przeznaczmy też 30 mln złotych 
na program budowy wind w budynkach 
komunalnych (95 wind osobowych w 58 
budynkach z blisko 1800 lokalami).  
W latach 2019-2021 przeznaczymy na to 
na łączną kwotę ok. 17 mln zł. 

13. Przyspieszyliśmy budowę nowych 
mieszkań miejskich. Do końca 2019 r. 
Warszawa i jej spółki TBS oddadzą 
do użytku 236 nowych lokali.

W tym roku przekazaliśmy już klu-
cze do lokali przy ul. Berenta, Małej 15 

i Łomżyńskiej 20. A niebawem pierwsi 
mieszkańcy wprowadzą się do lokali 
w budynkach komunalnych przy ul. Za-
głoby (Ursus) i  ul. Bambusowej (Wa-
wer) oraz w budynkach TBS przy ul. 
Korzona (Targówek) oraz ul. Stalowej 
29 (Praga-Północ). Trwają lub przygo-
towywane są inwestycje, w ramach któ-
rych do użytku zostanie oddanych 1700 
takich mieszkań. Miasto przeznaczy na 
ten cel blisko 370 mln zł.

14. Uruchomiliśmy program pomocy 
dla lokatorów domów komunalnych, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej i mają zaległości w opłaca-
niu czynszu. 

Nowy program pomocy dla dłużni-
ków czynszowych wszedł w życie 29 
czerwca br. i zakończy się w 2030 roku. 
Dzięki wprowadzonym zasadom, war-
szawiacy mogą częściowo spłacić dług 
w dogodnym dla siebie okresie, nawet 
do 10 lat. A po spłacie części zadłuże-
nia pozostała kwota zostanie umorzona. 
Wnioski można składać do końca przy-
szłego roku. Do 32 tys. osób wysłano 
już zawiadomienia o możliwości przy-
stąpienia do restrukturyzacji długów. 

Polityka zdrowotna
15. Otworzyliśmy dwa nowe Dzienne 
Domy Opieki Medycznej (DDomy) - 
na Białołęce i w Wawrze.

DDomy powstały z myślą głównie 
o seniorach. Wśród osób korzystają-
cych ze wsparcia połowę podopiecz-
nych powinny stanowić osoby powyżej 
65 r.ż. których stan zdrowia nie pozwala 
na pozostawanie wyłącznie pod opie-
ką podstawowej opieki zdrowotnej, ale 
nie wymagają całodobowego nadzoru 
lekarskiego. Do DDom-ów mogą być 
zatem przyjęte osoby bezpośrednio po 
przebytej hospitalizacji, których stan 
zdrowia wymaga wzmożonej opieki 
pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią far-
makologiczną, rehabilitacji. Pobyt jest 
dla podopiecznych bezpłatny. Projekt 
uzyskał dofinansowanie unijne. 

16. Zwiększyliśmy miejskie wsparcie 
dla rodziców starających się o dziec-
ko metodą in vitro: dofinansowanie 
wynosi 6 000 zł dla jednej pary.

Obecny program będzie obowiązy-
wał do 2022 r., łącznie przeznaczyliśmy 
na ten cel 33.320.510 zł. Od listopada 
2017 r. do końca października 2019 r. 
z programu skorzystało 2718 par. Po-
twierdzono 1537 ciąży klinicznych. Do-
tychczas urodziło się 496 dzieci.

17. W dwóch warszawskich szpita-
lach, na Solcu i w Praskim, otworzyli-
śmy pierwsze gabinety ginekologiczne 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ułatwieniem dla pacjentek jest nie 
tylko sprzęt, ale przede wszystkim for-
ma zapisów i przebieg samej wizyty 

lekarskiej. Uruchomienie gabinetów 
poprzedzone zostało cyklem szkoleń 
personelu medycznego: lekarzy, pielę-
gniarek i położnych. Uruchomiono spe-
cjalny telefon i adres mailowy służące 
do zapisów, możliwe jest zamówienie 
asysty przy dotarciu do lekarza oraz 
tłumacza migowego. Funkcjonowanie 
gabinetów w szpitalach Praskim i So-
leckim sfinansowane zostało z budżetu 
Miasta Stołecznego Warszawy w wyso-
kości 1,1 mln zł.

Polityka społeczna
18. Uruchomiliśmy program wspar-
cia dla seniorów 75+ Złota rączka. 
Opłaceni przez miasto fachowcy do-
konują drobnych napraw w domach 
seniorów. 

Z tej formy pomocy skorzystało 750 
osób, w budżecie miasta zarezerwo-
waliśmy środki na rozszerzenie pro-
gramu.

Sport, rekreacja
19. W tym roku rozpoczęliśmy re-
witalizację Ośrodka Hutnik przy ul. 
Marymonckiej 42, a  boiska sportowe 
typu Orlik zostaną zadaszone halami 
pneumatycznymi.

Rewitalizacja ośrodka „Hutnik” 
zakłada stworzenie całorocznej bazy 
treningowej dla piłkarzy z możliwością 
organizowania meczy piłkarskich do III 
ligi włącznie. Miłośnicy tenisa ziemne-
go będą trenować na czterech nowych 
kortach, będą to obiekty całoroczne. Do 
końca roku zadaszymy halami pneuma-
tycznymi pierwsze trzy boiska Orlik na 
Białołęce, Mokotowie oraz w Ursusie.  

Bezpieczeństwo
20. Warszawa zapłaciła policji 4,6 mln 
złotych za  20 tysięcy służb ponadnor-
matywnych. Opłacone przez miasto 
dodatkowe patrole zostały skierowane 
m.in. na most Poniatowskiego.

Dodatkowe służby ponadnor-
matywne na moście Poniatowskiego 
obecne są od lutego tego roku. Od tego 
czasu przeprowadzono blisko 2250 
kontroli drogowych. W 1247 przypad-
kach zakończyły się one mandatami 
karnymi, a w 349 pouczeniami. W 65 
przypadkach kontrole zakończyły się 
zatrzymaniem prawa jazdy za prze-
kroczenie prędkości o 50 km/h w tere-
nie zabudowanym, a w 16 skierowano 
sprawy do sądu o ukaranie.

Służby ponadnormatywne policjan-
ci pełnią w najbardziej niebezpiecznych 
miejscach wskazanych przez warsza-
wiaków. Średnio w miesiącu na terenie 
stolicy wskazywanych jest około 100 
takich lokalizacji, które obejmowane są 
szczególnym nadzorem policji.

Wydział Prasowy  
Urzędu m.st. Warszawy

Pierwszy rok prezydentury Rafała Trzaskowskiego
22 listopada 2019r. minął dokładnie rok od zaprzysiężenia na urząd 
prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. 
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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!

Specjaliści z Wydziału Matema-
tyki i Nauk Informacyjnych Politech-
niki Warszawskiej opracowali oparty 
na sztucznej inteligencji, unikalny na 
skalę światową system informatyczny, 
który wspomaga uczniów i nauczycie-
li w nauczaniu matematyki. Specjalna 
platforma internetowa zawiera zestawy 
interaktywnych zadań o zróżnicowanym 
poziomie trudności, a jedną z głównych 
zalet jest spersonalizowana edukacja, 
ponieważ system sam dostosowuje się 
do poziomu danego ucznia. – Nie ma 
sensu, aby bardzo dobry uczeń rozwią-
zywał wiele prostych, mechanicznych 
zadań – mówi Artur Jackowski, kierow-
nik zespołu „zeszyt.online”. – Od pew-

nego momentu niczego nowego się nie 
nauczy. Aby lepie i efektywniej wykorzy-
stywać czas nauki, lepiej dać mu zada-
nia, które wymagają od niego większego 
wysiłku intelektualnego. Z drugiej strony 
nie ma co dawać uczniom słabszym 
bardzo trudnych zadań. Zapewne na 
razie nie będą w stanie ich rozwiązać. 
Zmarnują tylko czas i nabiorą awersji 
do matematyki  – dodaje.

Ponadto system współpracuje 
z uczniem pomagając mu samodzielnie 
dojść do prawidłowego rozwiązania da-
nego zadania.  – Inne dostępne na ryn-
ku narzędzia edukacyjne w przypadku 
popełnionego błędu co najwyżej podają 
poprawny wynik. Nasz system nato-

miast sprawia, że uczeń samodzielnie 
dochodzi do prawidłowego rozwiąza-
nia. System stara się wykrywać pro-
blemy uczniów i tak kieruje doborem 
spersonalizowanych zadań, aby uczeń 
sam był w stanie zrozumieć przyczynę 
swojego błędu i się poprawić, jak rów-
nież samodzielnie rozwiązać zadanie, 
które wcześniej było dla niego za trud-
ne – dodaje Artur Jackowski. 

W ubiegłym roku szkolnym system 
był testowany w sześciu wolskich szko-
łach, a Wola była pierwszą warszaw-
ską dzielnicą, która podjęła współpra-
cę z Politechniką Warszawską w tym 
zakresie. – Innowacyjne podejście do 
kwestii edukacyjnych jest bardzo istot-
ne, dlatego od razu zainteresowaliśmy 
się tym systemem. Testowaliśmy go 
w sześciu naszych szkołach podstawo-
wych przez blisko pół roku, a projekt 
zebrał pozytywne opinie nauczycieli, 
uczniów i rodziców – mówi Grażyna 
Orzechowska-Mikulska, zastępca bur-
mistrza dzielnicy Wola. 

Teraz wolskie szkoły podstawowe 
podpisały z Politechniką Warszawska 
umowy na bieżący rok szkolny. – Chce-
my aby z tego innowacyjnego narzędzia 
korzystali nasi uczniowie z wszystkich 
klas IV i niektórych klas V, dlatego 
system „zeszyt.online” będzie funkcjo-
nował w naszych 17 szkołach podsta-
wowych. Programem objętych będzie 
aż 1756 uczniów – dodaje Grażyna 
Orzechowska-Mikulska.

Już niedługo ma rozpocząć się dłu-
go wyczekiwana przebudowa torowi-
ska tramwajowego na ul. Wolskiej i 
Kasprzaka, w związku z czym prze-
kształceniu ma ulec część pasa drogo-
wego wzdłuż ul. Wolskiej, między ul. 
Elekcyjną i Redutową. Największa za-
miana dotyczy przeniesienia torowiska 
tramwajowego pomiędzy dwa pasy ul. 
Wolskiej. W związku z tym do władz 
Woli zwrócili się proboszczowie para-
fii rzymskokatolickiej i prawosławnej 
oraz liczni mieszkańcy Woli, którzy 
zaproponowali zagospodarowanie pół-
nocnego pobocza ul. Wolskiej jako 
parkingu, obsługującego dwie parafie 
oraz funkcjonujący cmentarz, stano-
wiący jedną z większych nekropolii w 
Warszawie. – W parafiach odbywają 
się nabożeństwa zarówno w tygodniu, 
jak i w święta. W kościołach udzielne 
są chrzty, śluby, a także odbywają się 
pogrzeby. Wiele osób stale odwiedza 
cmentarz, a w okresach świąt zapotrze-
bowanie na miejsca parkingowe jest 
bardzo duże – mówi Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz dzielnicy Wola. – 
Na ten moment Tramwaje Warszawskie 
zaplanowały w tym miejscu tylko kilka-
naście miejsc parkingowych – dodaje.

Jeszcze w 2017 roku dzielnica 
przedstawiła Tramwajom Warszaw-
skim koncepcję zagospodarowania 
tego terenu, która pozwoliłaby na utwo-

rzenie 170 miejsc postojowych. – Od 
dawna sygnalizowaliśmy jakie są ocze-
kiwania lokalnej społeczności i przesła-
liśmy inwestorowi szkic koncepcyjny. 
Proponowaliśmy, aby na przedmioto-
wym terenie zlokalizować chodnik przy 
granicy pasa drogowego oraz parking 
z manewrową drogą asfaltową, która 
mogłaby być jednocześnie drogą dla 
rowerów oraz uzupełnieniem zieleni na 
pozostałym obszarze – mówi Krzysztof 
Strzałkowski. – Takie rozwiązanie nie-
znacznie ingeruje w pierwotny projekt 
przebudowy ul. Wolskiej, a znakomicie 
poprawia sytuację parkingową w rejo-
nie nekropolii, zapewniając nawet do 
170 miejsc parkingowych – dodaje.

Tymczasem w przedstawionym 
przez Tramwaje Warszawskie projekcie 
znalazło się jedynie kilkanaście miejsc 
parkingowych. – To zdecydowanie za 
mało. W czasie świąt czy pogrzebów 
może dochodzić do sytuacji, których 
świadkami jesteśmy teraz. Kierowcy 
parkują na skrajnym pasie ul. Wolskiej, 
a to powoduje niebezpieczne sytuacje. 
Dlatego apeluję o ponowne przeana-
lizowanie projektu i dokonanie takich 
zmian, które zapewnią większą liczbę 
miejsc postojowych. Nie musi być ich 
170, w tej kwestii chcielibyśmy osią-
gnąć kompromis, który pogodzi wszyst-
kie interesy – podkreśla burmistrz 
Strzałkowski.

Wraz z jesienią nadszedł sezon 
wzmożonych opadów. Realizując 
w sposób praktyczny zapisy proekolo-
gicznej „Strategii adaptacji do zmian 
klimatu dla m.st. Warszawy do roku 
2030 z perspektywą do roku 2050”, 
dokumentu przyjętego w tym roku przez 
radę miasta, ZGN Wola testuje wyko-
rzystanie zbiorników na deszczówkę na 
terenie Woli. – Pierwszy z nich został 
zamontowany przy budynku na ul. No-
wolipie 23B. Docelowo zbiorniki zosta-
ną zamontowane zarówno w budynkach 
będących własnością miasta, jak i w bu-
dynkach zarządzanych przez wspólnoty 
z udziałem miasta – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. 
Jeżeli to proekologiczne rozwiązanie 
zda egzamin, to dzielnica planuje za-
montowanie kolejnych pojemników 
na terenie całej Woli już na wiosnę 
przyszłego roku. – Rozpoczynamy od 
pilotażu, a wiosną, docelowo, chcemy 
zamontować 50 takich zbiorników. Ser-

decznie zachęcamy mieszkańców Woli 
do zgłaszania się do ZGN Wola w spra-
wie udostępnienia i montażu przy swoim 
budynku zbiornika na deszczówkę – za-
chęca Mateusz Matejewski, dyrektor 
ZGN Wola. – Szanujmy wodę, gdyż 
w dobie globalnego ocieplenia klimatu, 
staje się ona bezcenna –  dodaje. Wolski 
ZGN przeznaczył na ten cel nieco ponad 
13 tys. zł.

Retencja, czyli zatrzymywanie 
i gromadzenie wody, jest szczególnie 
ważna w miastach, gdzie istnieje wie-
le pełnych nieprzepuszczalnych prze-
strzeni pokrytych asfaltem, kostkami 
chodnikowymi oraz betonem. Pojem-
niki zbierające wodę deszczową poma-
gają dbać o środowisko ograniczając 
przesuszanie gruntów. Gromadzenie 
w nich deszczówki wpływa pozytyw-
nie na różnorodność biologiczną miast. 
Woda deszczowa jest ponownie wyko-
rzystywana, zmniejszając ilość ścieków 
odprowadzanych wprost do kanalizacji.

Sztuczna inteligencja wspiera naukę
Właśnie podpisane zostały umowy dotyczące współpracy z Politechniką Warszawską w zakresie opar-
tego na sztucznej inteligencji systemu informatycznego wspierającego naukę matematyki. W tym roku 
szkolnym programem  zostanie  objętych  1756 uczniów  z wszystkich  klas  IV  i  niektórych  klas V  szkół 
podstawowych. W ubiegłym roku szkolnym wolskie szkoły brały udział w pilotażu, a Wola była pierwszą 
dzielnicą, w której testowano to rozwiązanie. 

Wola chce zmian w przebudowie
Już niebawem rozpocznie się przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Wolskiej, jednak projekt za-
gospodarowania  terenu nie uwzględnia potrzeb mieszkańców związanych  z miejscami parkingowymi. 
Jeszcze w 2017 roku dzielnica przedstawiła Tramwajom Warszawskim koncepcję, która pozwoliłaby na 
utworzenie 170 miejsc postojowych. Niestety projektanci przewidzieli jedynie kilkanaście miejsc parkin-
gowych.

Pilotażowy program 

Zbiorniki na deszczówkę
Wolski ZGN zamontował na próbę pierwszy zbiornik na deszczówkę 
na terenie dzielnicy. Na wiosnę przyszłego roku na Woli pojawi się 
kolejnych 50 zbiorników retencyjnych. 



str. 729 listopada 2019Nasza GAZETA Wola i Bemowo Nr 13

 MINI-
-informator

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

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

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

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

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

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

do skracania, adiustowania oraz opatrywania 
własnym tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

Wolskie Centrum Kultury

w grudniu: 
•  3 grudnia (wtorek) w godz.  

19.00-20.00 – Ekosystem –Kalen-
darz z sita. Warsztaty podczas któ-
rych przygotujemy ekologiczny ka-
lendarz na cały następny rok. Pro-
wadzenie Agnieszka Saks. WCK 
ul. Działdowska 6. Zapisy: eko-
system@wck-wola.pl. Bilety 12 zł

•  5 grudnia (czwartek) godz. 15.00 
– Aktywny Senior – Warsztat samo-
obrony. Prowadzenie Konrad Irla. 
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15.  
Zapisy otwartakolonia@wck-wola.pl.

•  7 grudnia (sobota) w godz.  
12.00-15.00 – Przedświąteczna wy-
miana książek. Przynieś książki, 
które przeczytałeś i chcesz podać 
dalej. Otwarta Kolonia ul. Gór-
czewska 15. Wstęp wolny

•  7 grudnia (sobota) w godz.  
15.00-16.30 – Spotkanie z wolon-
tariatem. A na Święta zrób ozdo-
bę. Zapraszamy do przygotowa-
nia ozdób przy herbacie i pizzy. 
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 
15. Wstęp wolny

•  7–8 grudnia (sobota, niedzie-
la) w godz. 11.00-16.00 – Eko-
system. Cacko ze szkła. Za-
praszamy na warsztaty witrażu 
w technice Tiffany’ego. Pro-
wadzenie Agnieszka Saks. Za-
pisy:ekosystem@wck-wola.pl. 
Bilety 220,00 zł WCK ul. Dział-
dowska 6

•  7 grudnia (sobota) w godz.  
16.00-20.00 – Wieczorek taneczny 
dla dorosłych, przeboje od lat 60. 
Do współczesnych. Dom Społeczny 
ul. Obozowa 85. Bilety 12 zł

•  8 grudnia (niedziela) w godz.  
12.00-13.30 – Rodzinny koncert 
Mikołajkowy – Mini Wiolonczelki. 
Wystąpią dzieci od 2 roku życia 
uczące się grać na wiolonczeli me-
todą Suzuki. Rodzinna Młynarska 
ul. Młynarska 35a. Wstęp wolny

•  8 Grudnia (niedziela) w godz. 
14.00-15.30 – Mikołajkowy koncert 
Wiolonczelowy. Wystąpią ucznio-
wie klasy wiolonczeli ZPSM im. 
G. Bacewicz nr 3. Rodzinna Mły-
narska ul. Młynarska 35a. Wstęp 
wolny

•  13 grudnia (piątek) godz. 17.00 – 
W promieniach gwiazdki – Jarmark 
Świąteczny  to tradycja spotkań 
w atmosferze magii Świat Bożego 
Narodzenia. Koncert z udziałem 
solistów i zespołów wokalnych 
w repertuarze o tematyce zimowej, 
a także prezentacje znanych pasto-
rałek i kolęd. Dom Społeczny ul. 
Obozowa 85. Wstęp wolny

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne
ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagne-
ty. Gotówka. Tel. 504 017 418

DOMY JEDNORODZINNE na 
SPRZEDAŻ kom. 668-608-194/ 
a2deweloper.pl Domaniew ul. Doma-
niew 60C 2 km od węzła Pruszków

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

ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA+ 
składanie mebli. Tel. 503 150 991

Horoskop
od 1 do 14 grudnia 2019 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Koniec listopada przyniósł 
Ci poprawę sytuacji i cały 
grudzień będziesz się cieszył 

łaskawością losu. Zarobisz dodatkowe 
pieniądze i uda Ci się zrealizować swo-
je pomysły. Pod koniec roku poprawią 
się Twoje relacje w związku, a samotne 
Wodniki mogą liczyć na miłość. Przy-
gotuj się na szalonego sylwestra. 

RYBY (19 II – 20 III)
Ostatni okres wymagał od 
Ciebie  dużo pracy, a na-
tłok zajęć i nerwówka po-

wodowały spięcia z bliskimi. Ale to 
już za Tobą, teraz będzie spokojniej. 
W grudniu pociągać Cię będą głów-
nie spotkania towarzyskie. Uważaj na 
swoje zdrowie – przede wszystkim nie 
nadwerężaj swoich sił. Będziesz wraż-
liwsza na trudności niż dotąd.

BARAN (21 III – 20 IV) 
Wkrótce zdarzy Ci się coś 
niezwykłego, co zmieni 
Twoje życie zdecydowanie 

na lepsze. Grudzień szykuje się całkiem 
nieźle. Będziesz się cieszyć dobrym 
zdrowiem i całą energię będziesz mógł 
skupić na zadaniach, które dotąd prze-
rastały Twoje możliwości. W wolnych 
chwilach skup się na swoich wnętrzu 
i emocjach.    

BYK (21 IV – 21 V) 
Rozpęd, którego nabrałeś 
w listopadzie w grudniu 
zawiedzie Cię na manow-

ce. Znowu obciążysz się nadmiarem 
obowiązków, co może doprowadzić do 
przepracowania. Zabłyśniesz w pracy, 
Twoje pomysły będą niezwykłe i sku-
teczne. Ale grożą Ci dobrze znane 
z przeszłości błędy – będziesz zapomi-
nać o współpracownikach.  

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Grudzień szykuje Ci sporo 
trudności. Będziesz miał 
dużo pracy, a poradzenie so-

bie z obowiązkami będzie utrudniała 
słaba kondycja psychiczna. Nie ma na 
to rady – możesz tylko przeczekać zły 
okres i minimalizować straty. Postępuj 
ostrożnie, uważaj na ludzi i nie trać 
optymizmu, a wszystko będzie dobrze, 
przynajmniej lepiej. 
  
RAK ( 22 VI – 22 VII)

Jeśli jeszcze zmagasz się 
z problemami  uczuciowy-
mi, to za chwilę wszystko 

zmieni się na lepsze. Także w innych 
sferach życia możesz spodziewać się 
wielu wydarzeń. Postaraj się nie wydać 
wszystkich pieniędzy na święta. Jeśli 
nie możesz poradzić sobie z jakąś cho-
robą lub dolegliwościami, w grudniu 
pomyśl o kuracji ziołami.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Nie lekceważ zniechęcenia, 
które ogarnia Cię na myśl 
o pracy. To ważny sygnał, 

który powinien zachęcić Cię do po-
ważnych zmian. Los pomoże Lwom 
maruderom i postawi ich w sytuacji 
bez wyboru. Natomiast w uczuciach 
więcej spokoju i wspierającego ciepła. 
Dla zdrowia powinieneś zrzucić parę 
kilogramów.  

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Przed Tobą dobre dni, pełne 
satysfakcji z pracy i miło-
snych przeżyć. I może nawet 

wpadnie Ci jakaś ekstra kasa. Korzystaj  
z tego, bo w grudniu czeka Cię głównie 
praca, praca i jeszcze więcej pracy. Ale 
w święta zrelaksujesz się i odpoczniesz. 
Może wyjedziesz na kilka dni? Najlep-
sze będą góry. Zdrowie – coraz lepsze. 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Nie odrzucaj pochopnie 
propozycji pracy, którą 
otrzymasz w najbliższych 

dniach. Rozważ wszystkie za i przeciw. 
W grudniu los będzie Ci sprzyjał i po-
stawi przed Tobą ciekawe wyzwania. 
W uczuciach – sielanka. Poważnie zaj-
mij się swoim zdrowiem. Dolegliwości 
miną jedynie wtedy, gdy zmienisz szko-
dzące Ci nawyki.
 
SKORPION (24 X – 22 XI) 

Grudzień będzie dla Ciebie 
dobrym miesiącem. W pra-
cy będziesz wszystko reali-

zować sprawnie i po myśli zwierzch-
ników. Może trafi Ci się nowa oferta 
zawodowa? W uczuciach – gorące 
chwile i być może nowa, wielka mi-
łość. A przed świętami Twój portfel 
wypełni się pieniędzmi, które przyjdą 
bez wysiłku. 
 
STRZELEC (23 XI – 21 XII) 

W grudniu los będzie Ci 
sprzyjał. Będzie się to ob-
jawiało tym, że wszyscy lu-

dzie, nawet w pracy, będą Ci pomagać 
i wspierać Twoje działania. Poprawi 
się Twoje samopoczucie i wszystko, co 
będziesz musiał zrobić, to unikać ludzi, 
którzy narzekają na wszystko i mają 
pretensje do wszystkich. Oni działają 
toksycznie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
W grudniu otworzysz się na 
świat i uwierzysz w swo-
je szczęście. Wszechświat 

odpowie na to nowymi propozycjami 
i niezwykłymi okazjami. Idź za ciosem 
i samodzielnie nadzoruj wszystko. To, 
co może zawieść w tej nowej sytuacji, 
to nie sprawdzeni ludzie. Pod koniec 
roku wyjedź na kilka dni i podładuj 
akumulatory.  

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) slogan; 7) nieboszczyk, trup; 8) forma odpłatnego używania sprzętu;  
9) stare roczniki; 10) kauczuk syntetyczny; 12) pismo tajnego Związku Młodej 
Polski Ludowej, wydawane w latach 1906 – 1908 w Tłuszczu pod Warszawą;  
14) cyklop wśród skorupiaków; 16) odsyłanie więźniów pod strażą; 19) australijska żaba;  
21) majtki damskie z nogawkami; 22) rzeczoznawca; 23) pieniądze na określony cel.

Pionowo: krótka kurtka skórzana do konnej jazdy; 2) nazwa; 3) stolica Kenii; 4) rzeka 
w Rosji płynąca przez obwód leningradzki i nowogrodzki;  5) autorka „Wichrowych 
wzgórz”; 6) niewielki motyl żerujący w sadach; 11) wydarzenie; 13) instrument 
perkusyjny; 15) herb szlachecki ziemi poznańskiej, krakowskiej, sandomierskiej, 
podolskiej, wołyńskiej; 17) otwarta i kopertowo zakładana spódnica w Polinezji;  
18) łączy psa z panem; 20) przypadek.
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na wszystko,
dla wszystkich
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