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Świąteczne metro ruszyło na trasę. 
Przyozdobiony świątecznymi dekoracja-
mi skład Inspiro będzie kursował na linii 
M2 codziennie, od rana do wieczora, do 
6 stycznia. Na poszczególnych wagonach 

pociągu, oprócz typowo świątecznych 
ozdób, znajdują się także warszawskie 
motywy: Syrenka, most Świętokrzyski, 
Kolumna Zygmunta, Stare Miasto, a tak-
że misie z warszawskiego zoo.

Świąteczne metro
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Co roku w kilka dni grudnia 
na Bemowie zbieramy tyle darów, 
że możemy wspomóc prawie 100 be-
mowskich rodzin i osób samotnych.

Od wielu lat doskonale akcję 
koordynuje bemowska radna z Ko-
alicji Obywatelskiej RP Patrycja 
Czerska, przy udziale wielu radnych, 
aktywistów, wolontariuszy, Zarzą-
du Dzielnicy. Zbierane są produkty 

żywnościowe, chemia gospodarstwa 
domowego, zabawki, i przekazywa-
ne w świątecznych paczkach dla ro-
dzin wyznaczonych przez bemowski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Jeszcze w dniach 13, 14 i 15 grud-
nia w Hali Wola i Kauflandzie można 
przekazać dary. Spotkamy tam dyżu-
rujących radnych Koalicji Obywa-
telskiej RP, aktywnie zbierających 
rzeczy do paczek. 

Do Urzędu Dzielnicy Bemowo 
można przynosić produkty aż do 16 
grudnia.

Bemowski Mikołaj – lokalna akcja wspierania 
najbardziej potrzebujących rodzin

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza 
do udziału w konkursie plastycznym pn:
  

„112 – ten numer ratuje zycie”

. 

Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I – III i uczniowie klas IV – VI.
Na laureatów    czekają cenne nagrody.    Format pracy 
konkursowej A4 lub A3, technika płaska, wykonanie: farby, pastele, 
kredki, ołówek, węgiel, wyklejanki bądź połączenie tych technik.

Termin składania prac do 17 stycznia 2020 r.
Gala wręczenia nagród 11 lutego 2020 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na: bezpieczna.um.warszawa.pl
Do pracy musi zostać dołączona karta zgłoszenia. 

                       

Niska temperatura powietrza w połączeniu 
z siłą wiatru przyczynia się do wychłodze-
nia organizmu. Hipotermia to znaczny spadek 
temperatury ciała połączony z zaburzeniem 
termoregulacji organizmu. W wyniku obniże-
nia temperatury ciała życiowe procesy ulegają 
zwolnieniu i następuje ogólne pogorszenie 
sprawności. W skrajnych przypadkach może 
to stanowić zagrożenie dla życia człowieka. 
Najbardziej narażeni na wychłodzenie są lu-
dzie bezdomni, którzy przebywają w nieogrze-
wanych pomieszczeniach np. pustostanach, al-
tankach na działkach czy piwnicach.

Wyróżnia się trzy stopnie hipotermii 
ze względu na głębokość obniżenia tempera-
tury ciała:
• Lekki (temperatura ciała spada do 32-

35OC), charakteryzujący się uczuciem mar-
znięcia, skóra jest blada i zimna. Występują 
dreszcze i drżenie mięśni. Słabną ramiona 
i nogi, dołączają się zawroty głowy, niepo-
kój i dezorientacja.

• Średni (temperatura ciała spada do 30-
32OC), w którym następuje stadium wy-
czerpania, w którym objawy hipotermii 
lekkiej nasilają się. Dodatkowo pojawia się 
brak wrażliwości na bodźce i sztywnienie 
mięśni. Przechłodzony organizm dostaje 
skurczów mięśni, zachowuje się apatycz-
nie i cierpi na zaburzenia świadomości, 
które powodują zobojętnienie na własny 
los (poszkodowany nie jest w stanie sobie 
pomóc).

• Ciężki (temperatura ciała spada poniżej 
30OC) – człowiek jest w stanie bezwład-
ności. Poszkodowany nie odczuwa bólu, 
zachowaniem przypomina osobę po spo-
życiu alkoholu. Jego mowa jest bełkotliwa 
i występuje niezborność ruchowa. Puls 
jest słabo wyczuwalny a oddech wolny 
i płytki. Zanika reakcja źrenic na świa-
tło, co jest spowodowane niedotlenieniem 
mózgu. Poszkodowany ostatecznie traci 
przytomność.
Obniżenie temperatury ciała do 25OC 

może prowadzić do śmierci. 
Postępowanie w przypadku hipotermii:

1.  Sprawdź czy jest bezpiecznie.
2.  Załóż rękawiczki.

3.  Oceń stan ogólny poszkodowanego 
(sprawdź przytomność i oddech)

4.  Wezwij pogotowie
5.  Zabezpiecz poszkodowanego przed dalszym 

wychłodzeniem:
• gdy jest to możliwe przenieś lub zapro-

wadź poszkodowanego do ciepłego po-
mieszczenia, w innym przypadku staraj 
się znaleźć miejsce osłonięte od śniegu, 
wiatru i deszczu,

• jeżeli ubranie poszkodowanego jest 
mokre należy jak najszybciej je zdjąć 
bez zbędnego poruszania poszkodo-
wanego,

• w przypadku podejrzenia odmrożenia 
uszu, nosa, rąk i stóp należy rozluź-
nić uciskające części garderoby, które 
ograniczają ukrwienie,

• okryj kocem lub folią izotermiczną zło-
tą stroną do góry,

• dodatkowo wskazane jest okrycie szyi 
i głowy.

6.  Gdy poszkodowany jest przytomny możemy 
podać do picia gorące napoje. W żadnym 
przypadku nie podajemy alkoholu, który 
powoduje rozszerzenie naczyń krwiono-
śnych, a tym samym potęguje oziębienie 
organizmu.

7.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń skóry 
zabezpiecz je suchym opatrunkiem.

8.  W przypadku , gdy osoba poszkodowana 
jest nieprzytomna, a ma czynności życiowe 
ułóż ją w pozycji bezpiecznej, która zapewni 
swobodne oddychanie.

9. Stale kontroluj oddech poszkodowanego.
10.  Kiedy dojdzie do zatrzymania odde-

chu i krążenia przystąp do resuscy-
tacji krążeniowo – oddechowej. 
W żadnym przypadku NIE WOLNO:
–  pocierać stóp i rąk poszkodowanego, 

ponieważ możemy spowodować do-
datkowe uszkodzenia skóry (nie wolno 
nacierać śniegiem!);

–  zostawić poszkodowanego samego;
–  gwałtownie poruszać poszkodowa-

nym, ponieważ może to doprowadzić 
do szybkiego przemieszczenia się schło-
dzonej krwi w kierunku serca.

KRP V

Policja przypomina

Jak pomóc ofierze mrozu
Na  dworze  coraz  niższe  temperatury.  Sytuacja  taka  może  szczególnie 
zagrażać  życiu  i  zdrowiu  bezdomnych.  Każdej  zimy  wiele  osób  umiera 
z wychłodzenia organizmu. Często można  je uratować, udzielając w porę 
podstawowej, pierwszej pomocy.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Mieszkańcom Bemowa, 

aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze 
i przyniósł wiele radości oraz optymizmu. 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  
przyniosą wiele szczęścia, wiary i nadziei, 

 a pomyślność nie opuszcza Was  
przez każdy dzień Nowego Roku.

                 Klub radnych 
                   „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska”
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Organizowane w polskich miastach 
jarmarki bożonarodzeniowe rozwijają 
się z roku na rok, nawiązując do nie-
zwykle popularnej tradycji Niemiec 
i innych krajów Europy Zachodniej. 
Kramy z tanimi wyrobami „made in 
China” odchodzą w przeszłość, a za-
stępuje je rękodzieło, wysokiej jako-
ści ozdoby świąteczne czy regionalne 
przysmaki. Organizuje się coraz więcej 
wydarzeń towarzyszących – koncertów, 
spektakli, pokazów oraz zapewnia roz-
liczne atrakcje – lodowisko, konkursy, 
karuzele itd. W tym roku po raz kolejny 
będzie można bawić się i robić zaku-
py w świątecznej atmosferze w wielu 
polskich miastach. Sprawdźcie, gdzie 
odbędą się najciekawsze jarmarki.

Wrocław i Świąteczny 
Wiatrak

Do ścisłej czołówki polskich jar-
marków bożonarodzeniowych z pew-
nością zaliczyć trzeba ten odbywający 
się na wrocławskim rynku. Najbardziej 
rozpoznawalnym elementem dekora-
cji jest tu wielki Świąteczny Wiatrak. 
Od strony ulicy Świdnickiej ustawiana 
jest brama, po przekroczeniu której 
przenosimy się do zaczarowanej kra-
iny. Przygotowano sporo atrakcji dla 
dzieci.

Mogą poznać najpiękniejsze ba-
śni w Bajkowym Lasku, pokręcić się 
na karuzeli „Rudolf i przyjaciele”, 
wziąć udział w warsztatach ręko-
dzielniczych czy spróbować przejść 
Zimowy Labirynt. Przygotowano tak-
że bogaty program artystyczny z wy-
stępami na żywo, Baśniową Paradą 

Elfów i Reniferów czy Przywitaniem 
Mikołaja. Natomiast różnorodność 
sprzedawanych artykułów i smakoły-
ków może przyprawić o zawrót głowy. 
Znajdziemy tu nie tylko tradycyjne pol-
skie potrawy, ale i francuskie naleśniki 
czy słodkie hiszpańskie churros. Sprze-
dawane są wysokiej jakości wyroby 
z całego świata, biżuteria, ceramika, 
rzeźby, dekoracje, odzież i ozdoby. 
Tylko podczas jarmarku można też 
spotkać Krasnala Prezentusia, który 
spełnia świąteczne życzenia. W 2019 r. 
Jarmark czeka na wszystkich w dniach 
22.11-31.12.2019

W Gdańsku na Targu 
Węglowym 

Gdański jarmark odbywa się trady-
cyjnie na Targu Węglowym pomiędzy 
dwiema słynnymi bramami – Złotą 
i Wyżynną. Powstają tu wówczas iście 
bajkowe dekoracje z Anielskim Mły-
nem, Zaczarowaną Karetą, w której 
można zrobić sobie zdjęcie, olbrzy-
mimi bombkami czy Przystanią pod 
Jemiołą specjalnie dla zakochanych. 
Świetnej zabawy dostarcza lodowisko, 
karuzela wenecka czy 50-metrowe koło 
widokowe AmberSky.

W weekendy można też zobaczyć 
wielkoformatowe animacje. Na świą-
tecznie przystrojonych kramach rze-
mieślnicy sprzedają biżuterię, ceramikę 
czy ręcznie wykonaną odzież, a dla 
podniebienia przygotowano tradycyj-
ne wędliny czy pierogi. W pobliskiej 
Zbrojowni odbywa się Świąteczny Jar-
mark Sztuki, organizowane są konkur-

sy i przedstawienia. W Gdańsku w tym 
roku jarmark rozpocznie się wcześniej 
niż w ubiegłym roku - już 23 listopada 
i potrwa aż do 2 stycznia. 

W Krakowie na Rynku 
Głównym

Najstarszy i chyba najbardziej zna-
ny jarmark bożonarodzeniowy w Pol-
sce, który odbywa się w magicznej 
scenerii Rynku Głównego. Krakow-
skie Targi Bożonarodzeniowe, bo tak 
oficjalnie się nazywają, w 2008 roku 
zostały uznane przez „Times” za jeden 
z najpiękniejszych jarmarków w Euro-
pie, a w 2016 w podobnym plebiscycie 
doceniło je CNN. Z innymi znany-
mi europejskimi jarmarkami Kraków 
może konkurować nie tylko śnieżną 
aurą (której na wielu jarmarkach Eu-

ropy Zachodniej brak), ale także lo-
kalnymi przysmakami, jak oscypek 
z grilla czy grzaniec galicyjski. Wśród 
pamiątek i prezentów warto zwrócić 
uwagę na charakterystyczne dla regio-
nu wyroby z wełny. Do największych 
atrakcji tego jarmarku należy Koro-
wód Kolędniczy czy pokaz Dziadów. 
W 2019 r. roku impreza odbywa się 
w dniach 30.11-26.12. 

Poznań i Poznańskie 
Betlejem

Poznańskie Betlejem jest jednym 
z największych Jarmarków Bożonaro-
dzeniowych w Polsce. O jego jakości 
niech świadczy nominacja do Najlep-
szych Jarmarków w Europie! Zarów-
no na Placu Wolności, jak i na Starym 
Rynku czekają na nas całe masy atrak-
cji. Jednymi z nich jest „Christmas Si-
lent Disco”, czyli impreza w słuchaw-
kach przy świątecznych melodiach, 
która szczególnie przypadnie do gustu 
najmłodszym. Będzie też świąteczna 
zumba, wspólne kolędowanie, różnego 
rodzaju koncerty i pokazy. Niebywałą 
atrakcją jest coroczny pokaz rzeźbienia 
w lodzie.

Nie zabraknie również atrakcji dla 
dzieci - szereg różnych animacji i spo-
tkanie ze Świętym Mikołajem z całą 
pewnością wprowadzą ich w świątecz-
ny nastrój. Wszystkie atrakcje są do-
stępne na Starym Rynku od 1 do 22 
grudnia w godzinach 11:00 - 19:00 
i na Placu Wolności od 16 listopada 
do 22 grudnia w godzinach 11:00 - 
21:00.

Olsztyn i Jarmark 
Warmiński 

Warmiński Jarmark Bożonarodze-
niowy od pozostałych opisywanych 

różni się tym, że trwa zaledwie 4 dni, 
ale dzięki temu przebiega w sposób 
niezwykle intensywny. Olsztyńska sta-
rówka zapełnia się pięknie udekorowa-
nymi straganami, a na wielu zabytkach 
pojawiają się efektowne kolorowe ilu-
minacje. Można tu skosztować lokal-
nych specjałów i zakupić wspaniałe 
ręcznie wykonane prezenty, m.in ozdo-
by choinkowe, ceramikę czy wyroby 
artystyczne.

Podczas jarmarku odbywa się wie-
le imprez towarzyszących, koncerty, 
spektakle, parady, ale największą atrak-
cją jest przyjazd oryginalnego św. Mi-
kołaja prosto z fińskiego Rovaniemi, 
którego Olsztyn jest miastem partner-
skim. Na jarmarku można też spo-
tkać prawdziwe renifery i pokręcić się 
na karuzeli.

Warszawa - Jarmarki 
Bożonarodzeniowe 2019
W stolicy odbywa się kilka jar-

marków, m.in. na Nowym Świecie, 
na Woli czy na Barbakanie nieopodal 
kolumny Zygmunta. Jarmark Świą-
teczny i sporo dodatkowych atrakcji 
przygotowało także Centrum Handlo-
we Arkadia. 

Od paru lat największy, oficjalny 
miejski jarmark działa jednak przy 
Stadionie Narodowym, w ramach ak-
cji Zimowy Narodowy. 

Na świątecznych kramach moż-
na kupić słodycze, tradycyjne polskie 
wędliny i sery, ozdoby świąteczne czy 
biżuterię. Można też korzystać z licz-
nych stoisk gastronomicznych i atrak-
cji Zimowego Miasteczka na płycie 
stadionu, gdzie znajdują się aż 3 lodo-
wiska i 2 górki lodowe. Poza tym jest 
też skatepark, curling i samochodziki 
bumper cars.

Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe
Cudowne dekoracje, sznury świateł, smakowite zapachy i jedyna w swoim rodzaju atmosfera – któż nie 
lubi świątecznych jarmarków.

Sezon na łyżwy rozpoczęty!
Warszawscy łyżwiarze już mogą do-
skonalić swoje umiejętności na miej-
skich lodowiskach. Na miłośników 
zimowych szaleństw czeka zmoder-
nizowana Górka Szczęśliwicka.

• Bemowo – przy ul. Obrońców To-
bruku 40 – ślizgawka bezpłatna 
– już otwarte;

• Ochota – OSiR Ochota przy ul. 
Rokosowskiej 10 – ślizgawka płatna 
– planowane otwarcie w połowie 
grudnia;

• Śródmieście – przed Pałacem Kul-
tury i Nauki – ślizgawka bezpłatna 
– już otwarte; 

• Śródmieście – Rynek Starego Mia-

sta – ślizgawka bezpłatna – już 
otwarte;

• Ursus – SP nr 11 przy ul. Keniga 20 
– ślizgawka bezpłatna – planowane 
otwarcie w połowie grudnia; 

• Ursus – SP nr 14 przy ul. Sosnkow-
skiego 10 – ślizgawka bezpłatna 
– planowane otwarcie w połowie 
grudnia;

• Wola – Ośrodek „Moczydło” SCS 
Aktywna Warszawa, przy ul. Gór-
czewskiej 69/73 – ślizgawka płatna 
– już otwarte; 

• Wola – plac przy Urzędzie Dziel-
nicy Wola, al. Solidarności 90 – 
ślizgawka bezpłatna – planowane 
otwarcie w połowie grudnia.

Na amatorów jazdy na nartach 
oraz snowboardzie czeka natomiast 
zmodernizowany Całoroczny Stok 
Narciarski Szczęśliwice przy ul. 
Drawskiej 22. Wynosząca 9500 m2 
powierzchnia stoku zjazdowego po-
kryta została matą typu Dendix, któ-
ra przy zerowych i dodatnich tem-
peraturach zraszana jest mgłą wodną 
dla zmniejszenia tarcia i polepszenia 
ślizgu, natomiast przy temperaturach 
ujemnych naśnieżana trzema armat-
kami. Na szczyt stoku wjeżdżają dwa 
wyciągi: talerzowy oraz krzesełkowy. 
Dodatkowo na Szczęśliwcach działa 
rekreacyjna kolejka grawitacyjna dla 
saneczkarzy. 



Krzysztof Strzałkowski

Burmistrz

Dzielnicy Wola

Ewa Statkiewicz

Przewodnicząca Rady

Dzielnicy Wola

W szczególnym czasie

Świąt Bożego Narodzenia

życzymy szczęścia, radości, miłości,

pokoju ducha oraz miło spędzonych chwil

w gronie najbliższych.

Niech Nowy Rok 2020 

przyniesie pozytywne zmiany

i kontynuację tego co dobre.
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– Przygotowania  do  sezonu w peł-
ni! Jako zapalony narciarz szczególnie 
cieszę się, że otworzyliśmy zmodernizo-
waną Górkę  Szczęśliwicką.  Jest  to  je-
den z niewielu tego typu obiektów nar-
ciarskich w Polsce, który przez cały rok 
służy warszawiankom i warszawiakom, 
a także szkółkom narciarskim. W ubie-
głym  roku wyremontowany  został  stok 
i  szatnie,  teraz  oddajemy  do  użytku 
mieszkańców  nowe  wnętrze  budyn-
ku,  dodatkowe  piętro,  otwarty  taras, 
a  wkrótce  w  nowoczesne  urządzenia 
wyposażymy strefę rekreacyjno-sporto-
wą, w której znajdą się m.in. siłownia, 
sale do ćwiczeń czy pokój rehabilitacji. 
Co  bardzo  ważne,  dzięki  remontowi, 
obiekt  został  przystosowany  dla  osób 
z niepełnosprawnościami,  jest również 
przyjazny dla rodzin z małymi dziećmi 
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent  
m. st. Warszawy.

To już kolejny, trzeci etap rewi-
talizacji Ośrodka Szczęśliwice. Zmo-
dernizowana została centralna część 
parteru budynku ośrodka, który zyskał 
nową klatkę schodową skomunikowa-
ną z piętrem, zlokalizowaną bezpo-
średnio przy dźwigu zapewniającym 
bezpieczną komunikację pomiędzy 
wszystkimi poziomami m.in. dla 
osób z niepełnosprawnościami. Wy-
remontowane zostały również toalety, 
szatnie i pomieszczenia pracownicze. 
Powiększona została serwerownia 
z dostosowaniem jej do aktualnych 
wymagań. 

Istniejący taras zyskał zadaszenie. 
W centralnej części budynku od stro-
ny frontu powstała nowoczesna strefa 
rekreacyjno-sportowa, która wkrótce 
zostanie wyposażona w nowocze-
sne sprzęty i udostępniona miesz-
kańcom. W skład tej strefy wchodzą: 

sala fitness, przestrzeń z trenażerami 
- urządzeniami do symulacji jazdy 
na nartach, sala aerobowa i pokój re-
habilitacji. Powstały również nowe 
pomieszczenia biurowe z salą kon-
ferencyjną oraz częścią socjalną dla 
pracowników ośrodka. W centralnej 
części od strony stoku znajduje się 
otwarty taras widokowy z możliwo-
ścią zamykania lekkimi przesłonami 
szklanymi. W lewym skrzydle budyn-
ku zlokalizowana jest sala restaura-
cyjna z zapleczem oraz zamkniętym 
tarasem ogrzewanym, która wkrótce 
zostanie otwarta dla użytkowników 
ośrodka. Modernizacja objęła również 
prace instalacyjne. 

Oprócz remontu budynku wyko-
nane zostały prace związane z zago-
spodarowaniem okolicznego terenu. 
Wzdłuż drogi dojazdowej do ośrodka 
oraz w obrębie placu przed budynkiem 
pojawiły się nowe miejsca parkingo-
we z eko-kraty, miejsce postoju rowe-
rów, wymieniona została nawierzchnia 
i wykonane nasadzenia. Zakres prac 
objął również izolację ścian funda-
mentowych, remont elewacji budyn-
ku z ociepleniem i montażem ślusarki 
zewnętrznej oraz wykonanie nowych 

schodów zewnętrznych, dachu budyn-
ku i zabudowy poziomu technicznego. 
Cały budynek poprzez liczną roślinność 
pnącą się po jego elewacji oraz dzięki 
powierzchni zielonego dachu zgodnie 
z przyjętymi założeniami ma wpisywać 
się w otoczenie zielonego Parku Szczę-
śliwickiego. 

Na trzeci etap prac na terenie 
Ośrodka Szczęśliwice, m.st. Warszawa 
przeznaczyło blisko 12 mln zł.

W poprzednich etapach moderni-
zacji Ośrodka Szczęśliwice została 
wymieniona mata pokrywająca cały 
stok narciarski, zmodernizowano 
drewnianą konstrukcję tarasu widoko-
wego oraz górną stację kolei krzeseł-
kowej. Wymienione zostało oświetle-
nie oraz przeprowadzono renowację 
i rozbudowę systemu zraszania stoku 
zjazdowego. 

W budynku zostały odnowione 
piwnice, gdzie powstały m.in. toalety 
i szatnie dla odwiedzających, a tak-
że sala konferencyjno-sportowa oraz 
pomieszczenia magazynowe dla klu-
bów i szkółek narciarskich. Na wszyst-
kie prace na terenie obiektu w latach  
2017-2019 Warszawa przeznaczyła 
około 24 mln zł. 

Na Górce już sezon zimowy
Zakończył się kolejny etap zmian w Ośrodku Szczęśliwice - modernizacja budynku, która obejmowała 
jego rozbudowę, przebudowę części parteru i nadbudowę piętra, a także zagospodarowanie okolicznego 
terenu. Miłośnicy białego szaleństwa  już od piątku, 6 grudnia, mogą korzystać ze zmodernizowanego 
obiektu.

Okres jesienno-zimowy to czas, 
w którym ryzyko powstania pożarów oraz 
zatruć tlenkiem węgla w naszych miesz-
kaniach wzrasta.

Do zatruć najczęściej dochodzi z po-
wodu wad albo niewłaściwej eksploatacji 
urządzeń grzewczych, elektrycznych i ga-
zowych. Czad, czyli tlenek węgla, zwany 
także „cichym zabójcą” jest niewidoczny, 
nie ma zapachu. Nie bagatelizuj objawów 
takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, 
senność, osłabienie, przyspieszona czyn-
ność serca, mogą one być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

Wadliwe działanie przewodów ko-
minowych może wynikać z ich niesz-
czelności, braku konserwacji (w tym 
czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz 
niedostosowania istniejącego systemu 
wentylacji do stopnia szczelności stoso-
wanych okien i drzwi.

Wady te mogą prowadzić do niedroż-
ności przewodów, braku ciągu, a nawet 
do powstawania zjawiska ciągu wsteczne-

go, polegającego na tym, że dym zamiast 
wydostawać się przewodem kominowym 
na zewnątrz – cofa się do pomieszczenia.

Prawo budowlane zobowiązuje wła-
ścicieli i zarządców obiektów budowla-
nych, do regularnych kontroli przewodów 
kominowych co najmniej raz w roku.

Pamiętaj!
• Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek 

wentylacyjnych.
• Przeprowadzaj kontrole techniczne, 

w tym sprawdzaj szczelność prze-
wodów kominowych, systematycznie 
je oczyszczaj i sprawdzaj ciąg po-
wietrza.

• Regularnie wietrz pomieszczenia, 
w których korzystasz z piecyków czy 
kuchenek gazowych. 

• Zainstaluj czujniki alarmowe wykry-
wające tlenek węgla. Czujka, to wyda-
tek zaledwie kilkudziesięciu złotych, 
a może uratować życie Tobie i Twoim 
bliskim!

• Jeśli lubisz ludzi i jesteś otwarty 
na nowe znajomości

• Masz odrobinę wolnego czasu, który 
chcesz poświęcić innym

• Jeśli wierzysz, że jedno słowo i gest 
może zmienić życie drugiego czło-
wieka – 

czekamy właśnie na twoje zgłoszenie 
i zachęcamy do rejestracji na stronie pro-
jektu: https://zalogujpomagaj.um.warsza-
wa.pl/rejestracja/. 

Przystępując do projektu możesz 
sprawić, że osoby starsze staną się bar-
dziej aktywne, otworzą się na kontakty 
z innymi, poprawi się ich stan psycho-
fizyczny.

Komu pomagamy
Projekt skierowany jest do warszaw-

skich seniorów. Jego celem jest również 
namówienie warszawiaków, by zostali 
towarzyszami seniora, pomogli załatwić 

sprawę w urzędzie, poszli na spacer lub 
po prostu porozmawiali!

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?
Dla osób, które zdecydują się na po-

święcenie swojego czasu seniorom, prze-
widziany jest system wsparcia w posta-
ci m.in. superwizji, spotkań integracyj-
nych, konsultacji, finansowania biletów 
do instytucji kultury.

Jak wziąć udział w projekcie?
Wystarczy wejść w zakładkę Zgłoś 

się na stronie https://zalogujpomagaj.
um.warszawa.pl/  i wypełnić kwestiona-
riusz. Po wysłaniu zgłoszenia, zostanie 
ono przeanalizowane w celu wytypowa-
nia seniora, który potrzebuje wsparcia, 
jakie oferujesz. Skontaktuje się z Tobą 
pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Projekt realizowany jest na zlece-
nie m. st. Warszawy. 

 

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!

Sezon na czad!

Zaloguj i pomagaj
Projekt  „Zaloguj  i  pomagaj  –  Warszawa  dla  seniora  –  druga  edycja”  to 
inicjatywa  realizowana  przez  Stowarzyszenie  Q  Rozwojowi  (we  współpracy  
z m. st. Warszawa), której celem jest budowanie prężnie działającej społeczności 
wolontariuszy pomagających seniorom. Do tego ciekawego i potrzebnego pro-
jektu dołączył również Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota.
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• 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 grudniu: 
• 13 grudnia (piątek) godz. 17.00 – 

W promieniach gwiazdki – Jarmark 
Świąteczny to tradycja spotkań 
w atmosferze magii Świat Boże-
go 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

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

• 15 grudnia (niedziela) godz. 13.00 
– WCK ul. Działdowska 6 – Świą-
teczne spotkanie z Teatrem 204 NZS 
UW. Spektakl świąteczny dla dzieci 
połączony ze wspólnym dekorowa-
niem pierników. Wstęp wolny

• 16 grudnia (poniedziałek) w godz. 
16.00 – 17.00 – WCK ul. Działdow-
ska 6 – Ekosystem: Natura pszczół. 
Na zajęciach dowiemy się o tym 
co właściwie robią pszczoły w zi-
mie?. Przygotujemy też wspólnie 
marcepanowe słodkości. Wszyst-
ko dzięki pszczołom. Prowadzenie 
Pasieka Edukacyjna. Zapisy: eko-
system@wck-wola.pl Bilety 12 zł

• 16 grudnia (poniedziałek) w godz. 
17.00 – 19.00 – Otwarta Kolonia 
ul. Górczewska 15 – Bazar talen-
tów. Na naszym sąsiedzkim bazarze, 
jak na przedwojennym Kercelaku 
– wszystko można kupić i wszystko 
można sprzedać. Walutą jest pasja. 
Grasz na gitarze? Gotujesz? Znasz 
języki obce? A może masz inny 
ukryty talent, którym chcesz się 
podzielić ze światem. Zapraszamy. 
Wstęp wolny

• 18 grudnia (środa) godz. 13.30 – 
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15 
– A w środę zrób ozdobę! Między-
pokoleniowe warsztaty rękodzielni-
cze. Zapisy: ekosystem@wck-wola.
pl

• 19 grudnia (czwartek) w godz. 
15.00 – 16.00 – Otwarta Kolonia ul. 
Górczewska 15 - Czwartki z gitarą. 
Sąsiedzkie spotkania przy gitarze. 
Śpiewamy, muzykujemy i uczymy 
gry. Prowadzenie Małgorzata Ar-
szennik. Zapisy: otwartakolonia@
wck-wola.pl

• 19 grudnia (czwartek) w godz. 
19.00-20.00 – WCK ul. Działdow-
ska 6 – Ekosystem: Zapach pszczo-
ły. Warsztaty tworzenia naturalnych 
olejków do ciała o zapachu miodu 
i wosku. Zapisy: ekosystem@wck-
-wola.pl Bilety 15 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, OBRAZY, 

srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, ba-
gnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

•  DOMY JEDNORODZINNE na 
SPRZEDAŻ kom. 668-608-194/ 
a2deweloper.pl Domaniew ul. Do-
maniew 60C 2 km od węzła Prusz-
ków

•  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
na rok 2020

WODNIK (21 I – 18 II)
Początek  roku  przyniesie  Ci 
wiele  dodatkowych  zajęć. 
Nie  panikuj  –  spokojnie  za-

łatwiaj swoje sprawy i nie przeciążaj się. 
Na  szczęście  będziesz  w  dobrej  formie 
– nie zabraknie Ci siły i pomysłów. W dal-
szych miesiącach 2020 roku możesz liczyć 
na stabilizację zawodową, za  to niespo-
kojnie  będzie w  uczuciach.   Drugie  pół 
roku będzie bardziej nerwowe. 

RYBY (19 II – 20 III)
Na  początku  nowego  roku 
najważniejsze będą dla Cie-
bie  dwie  sprawy:  remont 

domu  lub  przemeblowanie  oraz  liczne 
spotkania  towarzyskie.  W  uczuciach  – 
romantycznie. Kolejne miesiące stworzą 
wiele  okazji  do  realizacji  długo  odkła-
danych planów w życiu osobistym. Nie-
stety w sferze zawodowej bez większych 
zmian. Musisz to przeczekać, zebrać siły 
i poczekać. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Styczeń nie będzie miesiącem 
Twoich marzeń, ale skoro nie 
możesz  nic  na  to  poradzić, 
po  prostu  przeczekaj.  Jeśli 

możesz,  pod  koniec  miesiąca  wyjedź 
na kilka dni. Z nowymi siłami  i w  lep-
szym  dla Ciebie  okresie  będziesz mógł 
wziąć się do pracy. W 2020 roku powi-
nieneś przede wszystkim postawić na sa-
morealizację,  ale  poprzedzoną  głęboką 
refleksją. 

BYK (21 IV – 21 V)
Początek  roku  będzie  ko-
rzystny  zwłaszcza  w  spra-
wach  zawodowych  –  może 

Ci się udać wcielić w życie nowe pomy-
sły,  co  przyniesie  dodatkowe  dochody. 
Pomoże Ci w  tym dobre samopoczucie 
i radosne, pełne optymizmu nastawienie. 
Kolejne  miesiące  przyniosą  Ci  zmiany 
w sposobie myślenia i relacjach z ludź-
mi. Osiągniesz satysfakcję w pracy i ży-
ciu osobistym.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
W styczniu poczujesz się wyjąt-
kowy, zdolny i doceniony przez 
innych. Nie osiadaj na laurach 

– istotne sprawy osobiste, domowe czeka-
ją na Twoją interwencję. Rok 2020 będzie 
dla Ciebie raczej korzystny. Sprawy będą 
się rozwijały zgodnie z Twoimi życzeniami 
i  zakończysz  kilka wlokących  się  spraw. 
W drugiej części roku – ważne wydarze-
nia w życiu osobistym. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Rozpoczniesz nowy rok z roz-
machem i bardzo korzystnie. 
Uporządkujesz swoje sprawy 

uczuciowe, nadrobisz zaległości w reali-
zowanych planach i spotkaniach towa-
rzyskich,  a  w  pracy  zabłyśniesz  przed 
zwierzchnikami.  Następne  miesiące 
będą coraz gorsze – przesilenie nastąpi 
we wrześniu i potem będzie tylko lepiej. 
Wykorzystaj trudne miesiące na przemy-
ślenie swojego życia.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Szykuje  się  początek  roku 
pod  znakiem  pracy,  ambicji 
i  wielu  obowiązków.  Po-

staraj  się w  tym  zamieszaniu  pamiętać 
o  tym,  w  co  wierzysz  i  co  dla  Ciebie 
jest najważniejsze. Będzie to dla Ciebie 
najlepszym  drogowskazem  w  trudnych 
chwilach. W dalszych miesiącach 2020 
ważne będą głównie sprawy uczuciowe 
–  ich  pozytywny  rozwój  będzie  wspar-
ciem w innych sferach życia. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Początek  roku  2020  zasko-
czy  Cię  nowymi  doznaniami 
i odkryciami. Ze zdziwieniem 

i  pasją  będziesz  poznawać  nową,  nie-
znaną dotychczas dziedzinę. Uda Ci się 
też  nadrobić  zaległości  i  zaplanować 
przyszłe działania w sferze zawodowej. 
W dalszych miesiącach to właśnie praca 
i  płynąca  z  niej  satysfakcja  będą  naj-
ważniejsze. Gwiazdy będą Cię wspierać.

WAGA (23 IX – 23 X)
Na  początku  roku  ogarnie 
Cię  entuzjastyczny  nastrój, 
poczujesz, że możesz zdobyć 

wszystko – zawodowo i prywatnie. Wyko-
rzystaj tę chwilę – rzeczywiście wszystko 
będzie możliwe. Wiosną ogarnie Cię le-
nistwo, ale już od czerwca przyjdą lepsze 
dni i będziesz mogła nadrobić stracony 
czas. Zwróć uwagę na zdrowie, bo bę-
dziesz podatna na infekcje. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Początek roku spokojny, ale nie daj się 

zwieść pozorom. Los szykuje 
Ci  wielkie  życiowe  zmiany, 
więc  zawczasu  się  na  nie 

przygotuj.  Rok  2020  będzie  lepszy  niż 
obecny.  Wiosną  oddaj  się  miłosnym 
przyjemnościom, latem – dużo odpoczy-
waj z rodziną, ale urlop zaplanuj na koń-
cówkę roku. Gwiazdy będą Ci sprzyjać, 
więc bez obaw realizuj plany materialne.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Początek roku niesie niebez-
pieczeństwo  utraty  płynno-
ści  finansowej.  Nie  daj  się 

więc ponieść radosnej beztrosce i uwa-
żaj  na  wydatki.  Dodatkowo  postaraj 
się o dodatkowe źródło dochodów. Rok 
2020 będzie pomyślny: w pracy wreszcie 
zostaniesz  doceniony  i  poczujesz  smak 
sukcesu, w finansach – zwyżka, a drugiej 
połowie roku – szansa na stabilny szczę-
śliwy związek. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Początek  roku  upłynie  Ci 
w  najwyższej  formie,  przy 
nadwyżkach  energii  i  chę-

ci  do  działania.  Wykorzystaj  te  chwile 
i  swoją  kreatywność,  a  osiągniesz  suk-
ces  i  zdobędziesz awans  lub podwyżkę. 
Dalsze  miesiące  będą  sprzyjały  raczej 
zabawie  niż  pracy.  Będziesz  wreszcie 
odcinać  kupony  i  korzystać  z  efektów 
wcześniejszych wysiłków. No i przyjdzie 
czas na miłość.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
2) dawniej wiatr; 3) będzie bryndzą; 5) będzie z niej fajna babka; 6) rozziew; 9) pila-
ster; 11) w filozofii: wiek; 12) uzdrowisko nad Popradem; 13) ofiara na zbożny cel; 
15) gibbon białoręki; 16) siły zbrojne; 17) ustronne miejsce; 18) wróg huna.

Pionowo:
1) biblijne imię oznaczające „Bóg z nami”; 3) długa u św. Mikołaja; 4) konwent;  
7) akcent w śpiewie gregoriańskim; 8) znawca Boga; 9) łamliwe ciasto jako forem-
ka do lodów, kremów; 10) wysokie podczas biegu; 12) tam największy karnawał;  
14) miasto w Rosji.
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Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

przyniesie życzliwość i wzajemne zrozumienie,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Życzą pracownicy Hali Wola

1390
zł/kg

2999
zł/kg

590
zł/op.

2065
zł/kg

1999
zł/kg

W OFERCIE SKLEPU RYBNEGO:

KARP ŻYWY, KG
GOSPODARSTWO RYBACKIE JADÓW

ZAPRASZAMY!

Barszcz czerwony Familijny
Krakus
1,5l
Cena za 1l -  3,93zł

Ciasto makowiec domowy
Cukiernia Markiza
kg 

Mieszanka owoców suszonych
Gospodarstwo Słowińscy

kg
 

Polędwica łososiowa
Lukullus
kg
 

Oferta obowiązuje w dniach: 
16-31 grudnia 2019r.
Zapraszamy:
Hala Wola: pon.- sb. 800 - 2100

Sam Spożywczy: pon.- sb. 700 - 2100

Niedziela - 900 - 1800

Godziny otwarcia w dniach 22, 24.12.2019 oraz 31.12.2019r.
dostępne na stronie www.halawola.com.pl oraz w sklepie.
Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Hala WOLA nie odpowiada za pomyłki, oraz błędy w druku.
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