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W czwartek 23 stycznia 2020 roku 
Szkolna Orkiestra Mandolinowa Juno 
Wars kolejny raz zagrała koncert środo-
wiskowy dla zaproszonych gości i be-
mowskiej społeczności „Na strunach 
igieł…”. Koncert odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 316 i był objęty hono-
rowym patronatem burmistrza Dzielni-
cy Bemowo m. st. Warszawy, Urszuli 
Kierzkowskiej.

W uroczystości wzięło udział wie-
lu zaproszonych gości między innymi 
Mieczysław Faber – założyciel orkie-
stry oraz Anna Wojciechowska – wie-
loletnia dyrygentka orkiestry. Przyby-

ła też radna, przewodnicząca komisji 
edukacji Rady m. st. Warszawy, Dorota 
Łoboda.

Zebrani jeszcze raz mogli przeżyć 
ten magiczny, cudowny czas świąt 
Bożego Narodzenia. Wysłuchali kolęd 
oraz pastorałek, wykonanych na stru-
nach mandolin, delikatnych jak igiełki, 
przez członków orkiestry pod kierun-
kiem Aleksandry Stadnickiej-Wawer 
i Anny Salij-Tudaj. Usłyszeli też utwo-
ry wykonane przez chór szkolny pro-
wadzony przez Beatę Łopuszyńską.

Wielu emocji dostarczyły widzom 
występy uczniów z klas 1a, 2a i 3a, któ-

rzy zaprezentowali przepiękne układy 
taneczne przy dźwiękach bożonarodze-
niowych melodii według choreografii 
Beaty Łopuszyńskiej. Dzięki nim mo-
gliśmy przenieść się w ten wyjątko-
wy czas, kiedy wędrujący kolędnicy 
odwiedzali każdy dom, składając naj-
lepsze noworoczne życzenia. Przypo-
mnieliśmy sobie o pierwszej gwiazd-
ce na niebie, pasterzach czuwających 
na straży i tej cichej, wyjątkowej nocy, 
podczas której gasną wszelkie spory.

Przepięknie zaśpiewany przez 
Krzysztofa Michalskiego utwór „Hap-
py Christmas” oraz występ uczennicy 
z klasy 4a Risy Sobczak wzbudziły rów-
nież wiele emocji wśród publiczności. 

Tradycją koncertów stało się wspól-
ne śpiewanie tym razem nie tylko za-
śpiewano kolędy, ale również „Sto 
lat…” dla Anny Wojciechowskiej, któ-
ra obchodziła 90. urodziny.

Ten magiczny wieczór spędzony 
przy dźwiękach wyjątkowych melodii, 
przepięknych efektach świetlnych oraz 
w niepowtarzalnej scenerii był dla nas 
wszystkich czasem niezwykłym, któ-
ry zapewne pozwolił choć na chwilę 
oderwać się od rzeczywistości. Był 
okazją nie tylko do niecodziennego 
spotkania, ale również wydarzeniem 
dla lokalnej społeczności, która tak 
licznie wzięła w nim udział. Niech ta-
kich okazji do miłych spotkań będzie 
jak najwięcej

Anna Płocka

Na Bemowie

Koncert na strunach igieł Na Woli

Szkoła na Odolanach

Dobry czas dla Bemowa
ROZMOWA Z URSZULĄ KIERZKOWSKĄ  

BURMISTRZEM DZIELNICY BEMOWO
• Niedawno minął rok od kiedy jest 

Pani burmistrzem Bemowa – czy 
zna już Pani wszystkie zalety i bo-
lączki tej dzielnicy?
– Dzielnicę znałam dość dobrze za-

nim zostałam burmistrzem, ponieważ 
już trzecią kadencję jestem również 
radną Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego – między innymi dzięki 
głosom mieszkańców Bemowa. Zatem 
jestem z tą dzielnicą związana już dość 
długi czas. Jednak będąc burmistrzem 
mam możliwość częstszego kontaktu 
z mieszkańcami i bycia najbliżej lokal-
nych spraw na co dzień. Więcej czytaj na str. 3

Rozpoczęcie budowy nowej szkoły 
podstawowej przy ul. Karlińskiego co-
raz bliżej. Podpisana została już umo-
wa z wykonawcą prac. Dzielnica na ten 
cel przeznaczy ponad 37,6 mln zł. 

To kolejny krok w stronę rozpoczę-
cia budowy szkoły podstawowej przy 
ul. Karlińskiego. – Udało się rozstrzy-
gnąć przetarg i podpisaliśmy już umowę 
z wykonawcą. Najważniejszą dla nas 
informacją jest to, że mieścimy się w za-
łożonym budżecie – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. Na wy-
konanie tego zadania dzielnica zarezer-
wowała prawie 38,5 mln zł, a najniższą 
kwotę zaproponowała firma MIRBUD 
SA, która za wykonanie zadania otrzy-
ma nieco ponad 37,6 mln zł. – Zgod-
nie z podpisaną umową wykonawca 
ma dwa lata na realizację inwestycji 
– mówi burmistrz Strzałkowski.

Szkoła przy ul. Karlińskiego ma być 
nowoczesna, funkcjonalna i ekologicz-

na. W dwóch oddzielnych częściach 
budynku będą znajdowały się pomiesz-
czenia dla uczniów szkoły podstawowej 
i młodszych dzieci z oddziałów przed-
szkolnych. Placówka będzie liczyła 28 
pełnowymiarowych sal dydaktycznych 
dla szkoły podstawowej, m.in. pracow-
nię fizyczną, chemiczną, biologiczną 
czy informatyczną, 4 sale dla oddzia-
łów przedszkolnych oraz 7 mniejszych 
sal dydaktycznych do pracy w grupach 
i 3 pracownie językowe. Powstanie 
również blok sportowy składający się 
z boiska o wymiarach 15x28m, zaple-
czy sanitarnych, małej sali fitness/auli 
oraz sali gier stołowych. Nie zabraknie 
stołówki wraz z pełnym zapleczem ku-
chennym, biblioteki z czytelnią oraz 
trzech świetlic.

Na terenie szkoły znajdą się również 
dwa boiska wielofunkcyjne do gry w ko-
szykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i piłkę 
ręczną, a także plac zabaw dla dzieci. 



Dzielnica Wola przygotowała 
atrakcyjną ofertę edukacyjną dla dzie-
ci, które od nowego roku szkolnego 
2020/2021 rozpoczną naukę w „ze-
rówkach”. – W celu wsparcia reali-
zacji podstawy programowej, chcemy 
zapewnić sześciolatkom dodatkowe 
zajęcia edukacyjne, zdrowy posiłek, 
a także komplet materiałów plastycz-
nych i artykułów papierniczych. Oczy-
wiście wszystkie te bonusy są cał-
kowicie bezpłatne – mówi Grażyna 
Orzechowska-Mikulska, zastępca bur-
mistrza Woli.

Tegoroczna dodatkowa oferta dla 
wolskich „zerówek” obejmuje:
• 2 razy w tygodniu zajęcia z języka 

angielskiego w ramach programu 
„Wolski poliglota”;

• 2 razy w tygodniu zajęcia rytmiki 
lub gimnastyki korekcyjnej;

• 1 raz w tygodniu – „Informatyka 
dla smyka”;

• 1 raz w tygodniu zajęcia wspierają-
ce kreatywność dziecka, np. roboty-
ka, szachy;

• 1 raz w semestrze, w ramach edu-
kacji kulturalnej, wyjścia do kina, 
teatru lub muzeum;

• każde dziecko w okresie zimowym 
skorzysta z programu dożywiania 
„Zdrowa kanapka”;

• wszystkie grupy sześciolatków 
otrzymają komplet materiałów 
plastycznych i artykułów papierni-
czych na początku roku szkolnego. 
Wolskie szkoły podstawowe są do-

skonale przygotowane na przyjęcie sze-
ściolatków. Dysponują salami do eduka-
cji przedszkolnej wyposażonymi w ergo-
nomiczne meble, nowoczesne pomoce 
naukowe, kąciki zabaw, sale rekreacyjne 
i odpowiednio przygotowaną kadrę. Przy 
wszystkich szkołach funkcjonują certyfi-
kowane place zabaw. Ponadto placówki 
te oferują dzieciom z oddziałów przed-
szkolnych całą swoją bogatą infrastruk-
turę. – Rodzice teraz zastanawiają się czy 
ich dziecko powinno pozostać w przed-
szkolu, czy iść do szkolnej „zerówki”. 
Pragnę zapewnić, że oddział przedszkol-
ny w szkole to najlepszy wybór i to na  
9 lat – przekonuje Krzysztof Strzałkow-
ski, burmistrz Woli.

O tym jak funkcjonują wolskie 
oddziały przedszkolne rodzice mo-
gli się przekonać podczas dni otwar-
tych w szkołach podstawowych, które 
trwały od 5 do 7 lutego. – Rodzice 
mogli wraz ze swoimi dziećmi odwie-
dzić wybraną szkołę, zobaczyć jak wy-
glądają sale dla najmłodszych oraz 
uczestniczyć w zabawach i zajęciach 
dzieci z oddziałów przedszkolnych czy 

szkolnej świetlicy – mówi Grażyna 
Orzechowska-Mikulska. – Ponadto 
rodzice mieli możliwość zapoznać się 
z jadłospisami szkolnych stołówek oraz 
porozmawiać z wychowawcami oraz 
dyrektorem szkoły – dodaje. 

Dzielnica oferuje również możli-
wość wzięcia udziału w konsultacjach 
dotyczących rozwoju dziecka sze-
ścioletniego przed rozpoczęciem obo-
wiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Konsultacje prowadzą 
specjaliści z Zespołu Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznych nr 1 i Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. 
Porady psychologów, pedagogów i lo-
gopedów dla dzieci z rejonu działania 
poradni odbywają się w soboty w go-
dzinach 9.00 – 13.00.
• Zespół Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznych nr 1 ul. Zawiszy 13,  
tel. 22 631 08 23
–  29 lutego 2020 r. – psycholog, 

pedagog, logopeda
• Poradnia Psychologiczno–Pedago-

giczna nr 2 ul. Ks. Janusza 45/47, 
tel. 22 836 70 88
– psycholog, pedagog, logopeda
Od 1 września 2020 r. we wszyst-

kich szkołach podstawowych Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy będą funkcjono-
wały oddziały przedszkolne. 
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ZGN Wola uruchamia kolej-
ne udogodnienie dla mieszkańców. 
W jego siedzibie przy ul. Bema 70 
pojawił się urzędomat, samoobsłu-
gowe urządzenie do składania do-
kumentów. Dzięki temu mieszkańcy 
mogą składać pisma po godzinach 
pracy ZGN-u. Jeżeli rozwiązanie się 
sprawdzi, urządzenie trafi do innych 
wolskich instytucji i jednostek.

Urzędomat zapewnia szybki i 
prosty sposób złożenia dokumentów. 
– Dzięki temu urządzeniu mieszkań-
cy mogą składać dokumenty i pisma 
także poza godzinami pracy zakładu, 
gdyż urzędomat jest samoobsługowy i 
nie wymaga obecności pracowników 
– mówi Mateusz Matejewski, dyrektor 
wolskiego Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami. 

Zasadna działania urzędomatu jest 
prosta. Wystarczy z urządzenia odebrać 
wydrukowaną kopertę, która zawiera 

indywidualnie wygenerowany kod kre-
skowy. Do tej koperty należy włożyć 
składane pismo, zakleić ją i wrzucić 
do urządzenia, do specjalnej wrzutni 
odczytującej kod kreskowy.  - Nie jest 
możliwe przyjęcie koperty bez wyge-
nerowanego kodu kreskowego, gdyż 
urządzenie sprawdza kopertę. Następ-
nie urzędomat drukuje potwierdzenie 
złożenia dokumentów, które zabiera-
my z sobą jako dowód złożenia pi-
sma – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. Urządzenie pozwala 
na jednorazowe złożenie do 25 kartek 
A4. Na urządzeniu poza instrukcją w 
języku polskim jest także wyświetlany 
film instruktażowy.

Urzędomat został zakupiony w ra-
mach pilotażu. – Jeżeli takie rozwiąza-
nie się sprawdzi to podobne urządzenia 
trafią do wolskiego urzędu czy też wol-
skiego ośrodka opieki społecznej – za-
powiada burmistrz Strzałkowski.

Warto wybrać wolską zerówkę
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, informatyki lub robotyki, wyjścia do kina, teatru lub muzeum, 
a także wyprawka składająca się z materiałów plastycznych i artykułów papierniczych - to tylko niektóre 
bonusy czekające na dzieci w wolskich „zerówkach”.  

Urzędomat na Woli 

Trwają jeszcze ferie zimowe. Zanim 
zapomnimy o zimowym wypoczyn-
ku zachęcamy wszystkich do wzięcia 
udziału w konkursie plastyczno-filmo-
wym na zilustrowanie Dekalogu Reguł 
Międzynarodowej Federacji Narciar-
skiej FIS pn. „Stok nie jest dla bał-
wanów”. 

Konkurs adresowany jest do dzieci 
i młodzieży. 

Organizatorem konkursu jest Biu-
ro Prewencji Komendy Głównej Po-
licji, a partnerami są: Stowarzyszenie 
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa 
Polskiego Związku Narciarstwa, Polski 
Związek Narciarski oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział 
prace wykonane indywidualnie lub 

zespołowo (maksymalnie do 3 osób) 
w dwóch kategoriach wiekowych:
• kat. I – wiek: 5-10 lat,
• kat. II – wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest nadesłanie do 3 marca 
2020 r. pracy konkursowej na rysunek, 
plakat lub spot filmowy i przesłanie 
jej na adres Biura Prewencji Komen-
dy Głównej Policji wraz z wypełnioną 
kartą zgłoszenia podpisaną przez opie-
kuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
do 10 marca 2020 r.

Zapraszamy do udziału. Na laure-
atów czekają atrakcyjne nagrody. 

KRP V

Policyjny konkurs plastyczno-filmowy

Stok nie jest dla bałwanów



• Niedawno minął rok od kiedy jest 
Pani burmistrzem Bemowa – czy 
zna już Pani wszystkie zalety i bo-
lączki tej dzielnicy?
– Dzielnicę znałam dość dobrze 

zanim zostałam burmistrzem, ponieważ 
już trzecią kadencję jestem również 
radną Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego – między innymi dzięki 
głosom mieszkańców Bemowa. Zatem 
jestem z tą dzielnicą związana już dość 
długi czas. Jednak będąc burmistrzem 
mam możliwość częstszego kontaktu 
z mieszkańcami i bycia najbliżej lokal-
nych spraw na co dzień. 

Bemowo jest dzielnicą dość młodą, 
ale bardzo zróżnicowaną. Z jednej stro-
ny są tu stare osiedla, z drugiej następu-
je szybki rozwój nowego budownictwa, 
do którego wprowadzają się głównie 
młodzi ludzie. Te dwa typy osiedli ge-
nerują zupełnie inne potrzeby, które na-
leży uwzględnić planując długofalowe 
działania. To co je łączy, to zaangażo-
wanie mieszkańców w sprawy lokalne. 
To jest oczywiście duży plus Bemowa.

• Zapewne naszych czytelników 
interesują inwestycje. Zatem jak 
wygląda sytuacja na Bemowie 
w tym zakresie? 
– Pierwszy rok zawsze jest naj-

trudniejszy – szczególnie jeśli planuje 
się działania długofalowe i podchodzi 
do rozwoju dzielnicy strategicznie. 
Najpierw należy dokończyć inwestycje 
rozpoczęte lub planowane w poprzed-
niej kadencji – wiąże się to z weryfika-
cją możliwości ich realizacji w zakła-
danym terminie. Napotkaliśmy na kilka 
problemów, które przesunęły w czasie 
ważne dla dzielnicy inwestycje. Dlate-
go 18 grudnia ub.r. zdecydowałam się 
przejąć bezpośredni nadzór nad wy-
działem inwestycji. Przeprowadziłam 
szczegółową analizę przygotowań oraz 
stanu realizacji obecnych i zaplanowa-
nych inwestycji. W efekcie w styczniu 
i lutym ogłosiliśmy kilka przetargów, 
a kolejne pojawią się lada dzień.

• Czy może Pani podać już kon-
krety?
– 12 lutego br. podpisaliśmy umo-

wy z wykonawcami dwóch inwestycji: 
na przygotowanie projektu budowlano-
-wykonawczego ul. Legendy oraz wy-
konanie modernizacji akustycznej SP nr 
364 przy ul. Andriollego 1. Projektowa-
nie ul. Legendy obejmuje odcinek drogi 
od ul. Powstańców Śląskich do budo-
wanego przedszkola wraz z chodnika-
mi i miejscami postojowymi. Termin 
realizacji – do 31 października 2020 r. 
Wkrótce rozpoczną się również prace 
związane z modernizacją akustyczną SP 
nr 364. Celem inwestycji jest dostoso-
wanie placówki do obecnie obowiązują-
cych wymagań. Umowny termin zakoń-
czenia inwestycji to 3 czerwca 2020 r.

Na początku lutego ogłosiliśmy 
przetarg na rozbudowę SP nr 341 przy 
ul. Oławskiej 3. Inwestycja będzie 
realizowana w formule zaprojektuj 
i wybuduj. W nowym, dobudowanym 
skrzydle będzie 16 oddziałów szkol-
nych dla klas I-III. Powstanie tam:  
8 sal świetlicowych, pokój pracy cichej, 
2 sale do zajęć korekcyjno-kompensa-
cyjnych, 4 gabinety specjalistyczne, 2 
sale rekreacyjne, 2 hole rekreacyjne, 
biblioteka wraz z czytelnią i stołów-
ka z zapleczem kuchennym. W nowym 
budynku będą się mieściły również 4 
oddziały przedszkolne. Cały obiekt zo-
stanie dostosowany dla osób z niepełno-
sprawnościami. Prace obejmą również 

zagospodarowanie terenu. Budynek zo-
stanie oddany do użytku na przełomie 
2021/2022 roku.

Natomiast 5 lutego br. został ogło-
szony przetarg na opracowanie pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego dla 
zadania inwestycyjnego „Budowa 
kompleksu żłobkowo-przedszkolnego 
na terenie przedszkola przy ul. Coko-
łowej 2”. Planujemy budowę nowego 
przedszkola oraz żłobka, które będą 
połączone wspólnym blokiem żywie-
nia. Pierwszy etap przewiduje budowę 
części przedszkolnej dla 6 oddziałów, 
a po przeniesieniu i rozbiórce istnieją-
cego obiektu, realizowana będzie część 
żłobkowa wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Tu również planowanych jest 6 
oddziałów żłobkowych.

Ogłosiliśmy też przetarg na „Do-
stawę i montaż wyposażenia nowego 
budynku przedszkola przy ul. Legendy 
12”. Planowane zakończenie budowy 
tej inwestycji to listopad tego roku. 

Trwa również weryfikacja ofert 
na realizację dwóch projektów realizo-
wanych w ramach budżetu obywatel-
skiego: kompleksowe zaprojektowanie 
i przebudowę alejek oraz ich oświetle-
nie w parku Górczewska oraz zaprojek-
towanie i budowę tężni na Jelonkach 
w parku Górczewska.

• Rzeczywiście sporo się dzieje. 
Czy to tempo będzie utrzymane 
i w najbliższym czasie mieszkańcy 
mogą liczyć na kolejne inwestycje?
– Wkrótce ogłosimy przetarg na roz-

budowę SP nr 316 przy ul. Szobera 1/3. 
Obecnie opracowywany jest program 
funkcjonalno-użytkowy. Planowana jest 
realizacja inwestycji w formule zapro-
jektuj i wybuduj. Wykonaliśmy analizę 
chłonności działki, która wykazała, że 
możliwa jest rozbudowa szkoły o 14 
oddziałów dla klas I – III, łącznie 350 
dzieci na jednej zmianie. W rozbudo-
wanym skrzydle planowane jest m.in.: 
7 sal świetlicowych, pokój pracy cichej, 
2 sale zajęć korekcyjno-kompensacyj-
nych, sala do zajęć integracji sensorycz-
nej, sala do zajęć muzyczno-tanecznych, 
sala rekreacyjna, biblioteka i czytelnia. 
Szacujemy, że przetarg zostanie ogło-
szony w marcu br.

Przygotowujemy się też do kolej-
nych inwestycji. Będę o nich na bieżą-
co informować mieszkańców. 

• Wróćmy jeszcze do 2019 r. – o ja-
kich inwestycjach z ubiegłego 
roku warto wspomnieć?
– Do ważnych, większych inwesty-

cji zrealizowanych w 2019 r. należy 
zaliczyć gruntowny remont i moder-
nizację LXXVIII LO im. Marii Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej. W związku 
z reformą edukacji w roku szkolnym 
2019/2020 nastąpiła kumulacja rocz-
ników – od wrześniu ub.r. w naszym 
liceum uczy się niemal dwukrotnie 
więcej uczniów niż w roku ubiegłym. 
Musieliśmy dostosować istniejący bu-
dynek do nowych realiów – jest wię-
cej oddziałów (klas) i więcej uczniów 
w każdym z nich. 

29 stycznia br. odbyło się uroczyste 
otwarcie hali sportowej OSiR przy ul. 

Obrońców Tobruku 40, której remont 
trwał od połowy ubiegłego roku. Zo-
stało dobudowane nowe skrzydło wraz 
z profesjonalnym zapleczem. Powstała 
główna trybuna na 570 stałych miejsc, 
dzięki czemu podczas imprez sporto-
wych na widowni będzie mogło zasiąść 
ponad 1400 kibiców, a z koncertów czy 
wystaw skorzysta około 2000 gości. 
W hali została zainstalowana nowocze-
sna instalacja elektryczna i przeciw-
pożarowa, aby mogły się tam odby-
wać imprezy masowe. Dosyć długo 
trwały odbiory, ale od końca stycznia 
odbywają się już tam mecze i treningi. 
W najbliższym czasie czeka nas jesz-
cze rozbudowa systemu parkingowe-
go i montaż dodatkowego oświetlenia 
wokół hali.

• Bemowo słynie z ciekawej ofer-
ty kulturalno-sportowej. Wydaje 
mi się jednak, że w ubiegłym roku 
jeszcze wyżej została ustawiona 
poprzeczka? 
– Rzeczywiście w minionym roku 

przygotowaliśmy bardzo szerokie spek-
trum imprez dla mieszkańców począw-
szy od wydarzeń kulturalnych, przez 
imprezy sportowe, skończywszy na im-
prezach prozdrowotnych i dla seniorów. 

Szczególnie letni sezon bogaty był 
w wydarzenia muzyczne i teatralne. Roz-
poczęliśmy go podczas Dni Bemowa, 
na których wystąpiły znakomite gwiazdy: 
Sylwia Grzeszczak, Zakopower i France-
sco Napoli. Olbrzymim powodzeniem 
cieszyły się koncerty z cyklu „Młynarski 
na Bemowie” – Amfiteatr Górczewska 

dosłownie „pękał w szwach”. Podczas 
czterech lipcowych wieczorów utwory 
Wojciecha Młynarskiego wykonali: Gaba 
Kulka z zespołem – Młynarski Plays 
Młynarski, Alicja Majewska i Włodzi-
mierz Korcz, Piotr Machalica i Maciej 
Maleńczuk. Nie mniej popularne były 
sierpniowe środy komediowe z teatrem 
Capitol, w których mogliśmy zobaczyć 
znanych i lubianych aktorów, mi.in: Do-
rotę Chotecką, Jacka Kopiczyńskiego, 
Paulinę Holtz, Michalinę Sosnę czy Jo-
annę Moro. 

Duży wkład w bemowskie lato kul-
turalne wniósł także zwycięski projekt 
„Kino plenerowe przy Hali Sportowej 
OSiR” zrealizowany w ramach budżetu 
obywatelskiego. Mieszańcy mieli oka-
zję obejrzeć 14 filmów z repertuaru 
światowego kina. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyły się sobotnie, wie-
czorne spotkania taneczne, które w tym 
roku odbywały się na tyłach akademika 
Jelonek. Przy przebojach z dawnych 
lat bawiły się wszystkie pokolenia. 
Wakacje zakończyliśmy koncertem 
norweskiego skrzypka, piosenkarza, 
tekściarza i kompozytora, Alexandra 
Rybaka, który w 2009 r. wygrał Kon-
kurs Eurowizji. 

To oczywiście tylko wybrane wy-
darzenia – było ich w 2019 r. znacz-
nie więcej, m.in. pikniki organizowane 
wspólnie z naszymi placówkami i lo-
kalnymi stowarzyszeniami, Mikołajki 
dla najmłodszych mieszkańców czy 
oferta dedykowana seniorom. 

Osoby lubiące aktywnie spędzać 
czas mogły wziąć udział w bogatej 
ofercie zajęć sportowych, m.in. zaję-
ciach jogi i zumby; treningach piłki 
nożnej, siatkowej i tenisa stołowego; 
spotkaniach i treningach ze znanymi 
sportowcami; wakacyjnych zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych dla młodzie-
ży; zajęciach tanecznych i prozdro-
wotnych dla dzieci; spacerach nordic 
walking; w sezonie letnim można 
było wypożyczyć kajaki i rowery 
wodne w Forcie Bema, a obecnie 
pójść na lodowisko lub – jeśli oczy-
wiście pogoda na to pozwoli – nar-
ty biegowe. Także każdy mógł zna-
leźć coś interesującego niezależnie 
od wieku i pory roku. 

• W zeszłym roku zostały otwarte 
aż trzy nowe biblioteki na Bemo-
wie – to naprawdę dobry wynik.

– Zgadza się, uruchomiliśmy trzy 
nowe placówki, z czego niezmiernie się 
cieszę. Na początku 2019 r. otworzyli-
śmy bibliotekę na Chrzanowie przy ul. 
Batalionów Chłopskich, w lipcu Spo-
tykalnię – bibliotekę połączoną z Miej-
scem Aktywności Lokalnej – w Cen-
trum Handlowym Bemowo, a w listo-
padzie placówkę przy ul. Sterniczej 98. 

Niestety w ostatnich latach czytelnic-
two w Polsce drastycznie spadło, co jest 
bardzo złym prognostykiem. Czytanie 
pozytywnie wpływa na rozwój dzie-
ci, m.in. poszerza słownictwo, pogłębia 
wiedzę, uczy myślenia, rozwija wy-
obraźnię, poprawia pamięć i koncentra-
cję, ale też chroni przed uzależnieniem 
od nowoczesnych mediów. Obecnie 
dzieci i młodzież zbyt dużo czasu spę-
dzają przy komputerach i smartfonach, 
a my w samochodzie czy komunikacji 
miejskiej. Jestem przekonana, że dobrze 
wyposażona i rozbudowana sieć biblio-
tek publicznych przyczyni się do popra-
wy czytelnictwa w naszej dzielnicy. 

Chcę też podkreślić, że dzisiejsze 
biblioteki bardzo różnią się od tych 
sprzed lat. Obecnie można w nich 
nie tylko wypożyczyć czy poczytać 
na miejscu książki, ale również e-booki 
i gry. Placówki oferują także szereg 
zajęć dla dzieci i dorosłych, czy aktyw-
ności promujące czytelnictwo. 

• Jakie są Pani priorytety na naj-
bliższy rok?
– Ważny jest zrównoważony roz-

wój dzielnicy. Nie tylko w tym roku, 
ale w całej kadencji będę to miała 
na uwadze podejmując decyzje. Ważne 
jest zapewnienie dobrych warunków 
do edukacji i uprawiania sportu dla 
dzieci i młodzieży. Jak już wspomnia-
łam konieczność przyspieszenia inwe-
stycji jest jednym z istotnych wyzwań 
na najbliższy czas – między innymi 
w zakresie stworzenia nowych miejsc 
w szkołach i przedszkolach, ale także 
poprawy jakości dróg. 

Planując działania nie możemy za-
pomnieć o potrzebach seniorów, osób 
z niepełnosprawnościami czy potrze-
bujących wsparcia. To jest zawsze waż-
ny aspekt działania samorządu. Istot-
ne jest też stworzenie mieszkańcom 
możliwości odpoczynku i atrakcyjnego 
spędzenia wolnego czasu po pracy czy 
w weekend z rodziną i przyjaciółmi. 
Bogata i różnorodna oferta kultural-
na i sportowa, o której opowiadałam 
wcześniej, jest bardzo pozytywnie oce-
niana przez naszych mieszkańców, dla-
tego zamierzamy utrzymać tak wysoki 
poziom wydarzeń również w tym roku.

Rozmawiała Danuta Wieluńska
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Dobry czas dla Bemowa
ROZMOWA Z URSZULĄ KIERZKOWSKĄ

BURMISTRZEM DZIELNICY BEMOWO

Burmistrz Urszula Kierzkowska i jej zastępca Piotr Kobierski podpisują umowę na wykonanie 
projektu ul. Legendy

Burmistrz Urszula Kierzkowska z zastępcami Mariuszem Wajszczakiem i Piotrem Kobierskim 
oraz dziećmi z SP 301 – zwycięzcami Mistrzostw Warszawy Od zabawy do Sportu
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W ramach warszawskiej akcji „Cie-
pło z natury” iglaki będą odbierane 
sprzed domów warszawiaków do koń-
ca marca. Mieszkańcy mogą zostawić 
świąteczne drzewko w miejscu zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, na 24 
godziny przed wyznaczonym terminem 
odbioru. Akcja obejmuje wszystkie 
dzielnice. 

W tym roku warszawiacy dobrze 
przygotowywali drzewka do odbioru. 
Niemal wszystkie choinki były popraw-
nie rozebrane z ozdób, wyjęte ze stoja-
ków, a niekiedy wynoszone w opako-
waniach ułatwiających sortowanie. Tak 
przygotowane do recyklingu choinki 

odbierane są przez operatorów, według 
harmonogramu wywozu odpadów.

Warszawiacy mogą też osobiście 
dostarczyć iglaki do składu recyklin-
gowego przy ul. Księcia Ziemowita 
29. W tym miejscu odbierane są rów-
nież choinki w doniczkach. Jeszcze 
w styczniu część drzewek, rodzimych 
gatunków np. świerków pospolitych 
czy sosen, została odebrana przez sto-
łecznych leśników z Lasów Miejskich 
– Warszawa. W ten sposób, drzewka 
kupione przez mieszkańców, wzbogacą 
miejskie tereny zieleni – nadal produ-
kując tlen i pochłaniając zanieczysz-
czenia.

Przekazane ścięte choinki staną się 
wysokoenergetyczną zieloną energią, 
wykorzystywaną do produkcji prądu. 
W tej odsłonie akcji zebrano 346 ton 
choinek. Operatorzy wciąż dostarcza-
ją kolejne kilogramy drzewek, co po-
zwala szacować, że być może uda się 
pobić zeszłoroczny rekord – 1400 ton 
iglaków.

Jak powstaje prąd 
z choinki?

Drzewka odebrane od mieszkań-
ców, po wstępnej kontroli braku deko-
racji i uzyskaniu odpowiedniej wilgot-
ności, przetwarzane są w biopaliwo. 
Po rozdrobnieniu iglaków powstają 
zrębki. Następnie zrębka jest spala-
na w specjalnych instalacjach, gdzie 
w wyniku uzyskanej temperatury (po-
wyżej 850 stopni Celsjusza) powstaje 
energia cieplna i elektryczna. Jedna 
tona choinek jest w stanie zastąpić 
około 450 kg węgla. W ten sposób 
zmniejsza się emisję dwutlenku węgla 
do atmosfery.

Mniej zanieczyszczeń 
powietrza

Elektrociepłownia zwiększa 
do maksimum wykorzystanie poten-
cjału energetycznego paliwa. Dzięki 
wtórnemu obiegowi spalin, a także 
nadzorowanej emisji gazów cieplarnia-
nych eliminuje się produkcję cząste-
czek pyłów PM10 i PM 2,5, które two-
rzą smog. Paląc choinkę w domowym 
piecu osiąga się jedynie 1% zdolności 
profesjonalnej instalacji.

Materiał prasowy  
Urzędu m.st. Warszawy

– Ten projekt łączy przyjemne z po-
żytecznym. Warszawianki i warszawia-
cy są nagradzani za troskę o środowi-
sko. W ramach akcji przypominamy, 
że puste puszki czy butelki to surowce, 
które można odzyskać i dać im nowe 
życie – mówi Michał Olszewski, wi-
ceprezydent m.st. Warszawy. – Latem 
maszyny cieszyły się dużą popularno-
ścią. Teraz wracamy z szerszą ofertą 
atrakcji oraz naszą kampanią o selek-
tywnej zbiórce odpadów – dodaje.

Pilotażowy projekt m.st. War-
szawy, firmy Coca-Cola i Fundacji 
Nasza Ziemia zdobył serca warsza-
wiaków. Teraz mieszkańcy mogą ko-
rzystać z dziesięciu maszyn:
• Białołęka – ul. Strumykowa 21, 

przy Białołęckim Ośrodku Sportu,
• Bielany – ul. Jarzębskiego, przy 

Urzędzie Dzielnicy Bielany,
• Mokotów – ul. Obrzeżna 12a, przy 

Szkole Podstawowej nr 20 (ma-
szyna czynna od 30 stycznia),

• Ochota – pl. Narutowicza, przy 
budynku dyspozytorni Tramwajów 
Warszawskich,

• Praga-Południe – ul. Grochowska 
274, przy Urzędzie Dzielnicy Pra-
ga-Południe,

• Praga-Północ – ul. Jagiellońska 
47i, przy parkingu wielopoziomo-
wym,

• Śródmieście – pl. Mirowski 1A, 
przy Hali Gwardii,

• Ursynów – al. KEN 61, przy Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów,

• Żoliborz – ul. Marii Kazimiery 1,
• Żoliborz – ul. Potocka 1a, przy 

wejściu do Ośrodka Sportu i Rekre-
acji.
Do recyklomatów wrzuca się nie-

zgniecione plastikowe i szklane butelki 
po napojach oraz aluminiowe puszki. 
Wystarczy uruchomić aplikację mobil-
ną „ECO-Portfel” na smartfonie (do-
stępna w Google Play i App Store), 
zeskanować swój indywidualny kod 

na maszynie i wrzucać 
pojedynczo opakowa-
nia, a na koncie poja-
wią się ECO-punkty. 
Mieszkańcy mogą 
je wymienić na zniż-
ki dostępne w ofercie. 
System informatycz-
ny recyklomatów jest 
ekologiczny - urzą-
dzenia nie wymagają 
drukowania paragonów 
ani posiadania kart. 
W aplikacji warsza-
wianki i warszawiacy 
mogą sprawdzić mapę 
recyklomatów z trasą 

dojazdu do najbliższego punktu zbiór-
ki oraz zobaczyć poziomy napełnie-
nia wybranej maszyny. O wyglądzie 
nowych urządzeń decydowali sami 
mieszkańcy – w głosowaniu wybrali 
widok na Wisłę. 

– W pierwszej odsłonie projektu 
mieszkańcy pomogli nam zebrać po-
nad 70 tys. butelek plastikowych, 16 
tys. szklanych i prawie 27 tys. puszek 
– wylicza Michał Olszewski, wicepre-
zydent m. st. Warszawy. Zebrane wtedy 
ECO-punkty nie tracą swojej ważności. 
Dotychczas warszawiacy mogli otrzy-
mać rabat na kawę w Costa Coffee, 
tańszy bilet do sieci Multikino, Teatru 
Dramatycznego oraz zniżki na spek-
takle i imprezy w Teatrze Capitol. 
Od nowego sezonu w ofercie są także 
wejściówki do parku trampolin Jump 
World, rabaty na kosmetyki naturalne 
i organiczne w sklepie BioOrganika 
oraz kody zniżkowe na prenumeratę 
wydawnictwa National Geographic. 
Pula nagród będzie poszerzana.

Ciepło z natury
Do końca marca trwa akcja „Ciepło z natury”. Dzięki niej choinki 
będą mogły stać się „zieloną energią”, cieplną i elektryczną. Wystar-
czy, że warszawiacy na dzień przed wyznaczonym w harmonogramie 
terminem odbioru odpadów wielkogabarytowych, zostawią drzewko 
w miejscu zbiórki.

Recyklomaty już dostępne
W stolicy stanęło dziesięć recyklomatów. Mieszkańcy mogą do nich wrzucać plastikowe i szklane butelki po napo-
jach oraz puszki. W zamian otrzymują ECO-punkty wymienne na nagrody – m. in. zniżki na kawę, bilety do kina, 
teatru, parku trampolin, prenumeratę czasopism, jak również kosmetyki naturalne.

                          zaprasza na bezpłatne szkolenia

I Oddział ZUS w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby  
na bezpłatne szkolenia z tematyki ubezpieczeń społecznych:  

www.zus.pl/o-zus/kalendarium.

Spotkania odbywają się w trzech miejscach:
•  I Oddział ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, wejście od ul. Miodowej 5;  

tel. 22 538 33 15, e-mail: Szkolenia_Oddzial_Warszawa1@zus.pl
•  Inspektorat Warszawa-Żoliborz, ul. Kasprowicza 151; tel. 22 569 34 15,  

e-mail: sekretariat_Zoliborz@zus.pl  
•  Inspektorat Warszawa-Ochota, ul. Goleszowska 2; tel. 22 508 31 00,  

e-mail: sekretariat_Ochota@zus.pl
Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. 
Placówki ZUS, które organizują szkolenie, udzielają informacji na temat terminów  
i zakresu szkoleń oraz przyjmują zapisy (nr telefonów i adresy mailowe powyżej).

Tematy bezpłatnych szkoleń w 2020 r.:

1. E-Akta – elektronizacja akt pracowniczych.

2.  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie 
ustawodawstwa właściwego.

3. Ulgi w działalności i mały ZUS.

4. E-składka - nowy wymiar rozliczeń.

5.  Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie 
podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż  
20 pracowników.

6.  Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie 
dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników.

7.  Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych  
(w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności 
do pracy, rent rodzinnych).

8.  Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe 
i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania 
podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku 
zatrudnienia świadczeniobiorców.

9.  Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych 
(szkolenie dla lekarzy).

Terminy i dodatkowe informacje nt. szkoleń można również sprawdzić na stronie 
internetowej: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium . Pod tym adresem są też dostępne 
tematy i harmonogram bezpłatnych seminariów, które eksperci I Oddziału ZUS w Warszawie 
przeprowadzają cyklicznie w warszawskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ul. Smolna 4).

 

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!

ZAMAWIANIE OGŁOSZEŃ

tel./faks: 22 877 25 66, 22 877 25 67

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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Po konferencji jej uczestnicy i go-
ście zwiedzili Biały Domek i Wodo-
zbiór. Publiczności udostępnione zo-
staną one wraz z początkiem letniego 
sezonu 2020 roku w Muzeum Łazienek 
Królewskich. Oprócz wspomnianych 
dwu głównych obiektów, z rewitaliza-
cją zabytkowego ogrodu wokół Białe-
go Domku, zbadano i zabezpieczono 
relikty Oranżerii Neogotyckiej.

Biały Domek
Nazywany też Białym Domem, 

jest jednym z najbardziej unikatowych 
w Polsce zabytków XVIII-wiecznej 
architektury rezydencjonalnej. Zacho-
wanym niemal kompletnie wraz z de-
koracją i częścią wyposażenia. Król 
Stanisław August Poniatowski w nim 

nie zamieszkał, na letnią rezydencję 
wybrał budowany równolegle Pawi-
lon Łaźni, przekształcony w najlepiej 
obecnie znaną budowlę parku, Pałac 
na Wyspie.

Biały Domek z trzema oddzielny-
mi apartamentami przeznaczony został 
dla królewskiej rodziny. Był pierwszą 
architektoniczną realizacją naszego 
ostatniego króla. Główny apartament, 
na parterze - tylko on był dostępny 
dla zwiedzających przed rewaloryza-
cją - składa się z sieni, jadalni, czyli 
Pokoju Stołowego, bawialni nazywanej 
Pokojem Kompanii, Pokoju Sypialnego 
i garderób.

Największe pomieszczenie, jadalna, 
pokryta została w całości malowidłami 
groteskowymi, najwcześniejszymi tego 
typu na terenie Rzeczypospolitej. Były 
one dziełem królewskiego malarza – 
dekoratora Jana Bogumiła Plerscha. 
Obecnie odzyskały one pełny, dawny 
blask.

Z oryginalnego wystroju tej sali za-
chowały się baranie głowy i antyczny 
posąg Wenus Anadyomene kupiony 
w Rzymie, uzupełniony o głowę i ręce 
przez nadwornego królewskiego rzeź-
biarza André Le Bruna. Ponadto stolik 
– biurko z królewskiego warsztatu. Ba-
wialnię urządzono na popularną wów-
czas modłę chińską. 

Podczas konserwacji odkryto i od-
słonięto spod późniejszych przemalo-
wań nieznane wcześniej fragmenty tej 
dekoracji. Zachowało się też łoże Sta-
nisława Augusta i część innych mebli. 

Odkryto natomiast i odsłonięto komi-
nek z karraryjskiego marmuru z mo-
tywem meandra, ornamentu modne-
go w okresie wczesnego klasycyzmu. 
Niezwykły jest ośmioboczny Gabinet 
o ścianach całkowicie pokrytych przez 
Pierscha i Ścisłę malowidłami iluzjo-
nistycznymi. 

Apartamenty na piętrze są mniej-
sze. Każdy jednak posiada przedpokój, 
gabinet, sypialnię, garderobę i kory-
tarzyk. Uwagę przyciąga też toaleta 
z drewnianym sedesem. Sień dzielącą 
apartamenty pokrywają gipsowe me-
daliony wykonane na podstawie rysun-
ków… Madame de Pompadour, wyda-
nych w roku 1755.

Przypisywane są one włoskiemu 
artyście Vincenzo Brenno, a seria iden-
tycznych znajduje się w pałacu Szere-
mietiewów w Ostankino na obrzeżach 
Moskwy. W apartamencie wschodnim 
nie zachował się oryginalny wystrój. 
Natomiast bardzo dobrze zachowały 
się dekoracje ścian apartamentu za-
chodniego.

Pokryte są malowidłami kwiatowej 
wici, malarską oprawą dla zawieszo-
nych wewnątrz girland rycin ze scena-
mi z „Metamorfoz” Owidiusza, z pary-
skiego wydania tego poematu w roku 
1754. Ponieważ nie wiadomo, w jakiej 
kolejności były wystawione, przyjęto 
chronologię według kolejności epizo-
dów poematu. 

Tajemnice Wodozbioru
Wodozbiór, nazywany bywa też 

Okrąglakiem, Okrągłą Wieżą lub Re-
zerwuarem. Stoi na nadwiślanej skar-
pie nieco powyżej Starej Oranżerii, 
po lewej stronie głównej drogi w głąb 
Parku Łazienkowskiego od wejścia 

z Alej Ujazdowskich. Był on miejscem 
gromadzenia wody, zasilanym przez 
okoliczne źródła i cieki wodne.

Jego podstawową funkcją było do-
prowadzanie wody do Pałacu na Wy-
spie i fontanny przed nim. Przeprowa-
dzona obecnie rewitalizacja pozwala 
udostępnić zwiedzającym także ten bu-
dynek. Ciągle nie wiadomo, z braku in-
formacji źródłowych, kiedy on powstał. 

Murowana budowla na planie koła 
pojawiła się po raz pierwszy w 1765 r. 
na tzw. planie z Jabłonny. Budynek 
ten w XVIII w. różnił się znacznie 
od obecnego. W czasach Stanisława 
Augusta był ceglaną rotundą, namalo-

waną akwarelą przez Zygmunta Vogla. 
Ale parter również wówczas dzielił się 
na trzy pomieszczenia, przeznaczone 
dla królewskiej służby.

W 1823 r. Wodozbiór przebudowa-
no według projektu Christiana Piotra 
Aignera. Nadal mu on formę grobow-
ca Cecylii Metelli przy rzymskiej Via 

Appia, będącego inspiracją dla wielu 
budowli klasycystycznych. Po obecnej 
rewaloryzacji umieszczono w nim hi-
storię żywiołu wody, która także w Ła-
zienkach odgrywa ogromną rolę. Moż-
na z niej dowiedzieć się o widowiskach 
wodnych i wykorzystywaniu ich przez 
polskiego króla, wzorem innych euro-
pejskich monarchów, do podnoszenia 
splendoru organizowanych uroczy-
stości. Pomogły w tym akwarele Jana 
Piotra Norblina przedstawiające wy-
stawienie w łazienkowskim amfiteatrze 
baletu „Kleopatra”.

Pomieszczenie na piętrze budynku, 
do którego wchodzi się, w niewielkich 
grupach do 10 osób po kręconych, że-
laznych schodach, przeznaczone jest 
na różnego rodzaju prezentacje i pre-
lekcje na temat dzieł sztuki i artystycz-

nego mecenatu króla. Tak więc już 
w wiosenno-letnim sezonie 2020 roku 
osoby zwiedzające, czy tylko odwie-
dzające Łazienki, będą miały okazję 
zapoznać się z nowymi, bardzo atrak-
cyjnymi obiektami.

Tekst i zdjęcia Cezary Rudziński

Jeśli szukasz miejsca, w którym 
świetnie można spędzić czas z całą 
rodziną, to serdecznie zapraszamy 
do Wypożyczalni nr 119 . Wśród bo-
gatego i obfitującego w nowości księ-
gozbioru każdy znajdzie coś dla siebie: 
kryminały, sensacje, powieści oby-
czajowe czy psychologiczne, a także 
książki popularnonaukowe. 

Na szczególną uwagę zasługują 
też komiksy oraz literatura w języku 
angielskim. Na najmłodszych czytel-
ników czekają książeczki w specjal-
nie przystosowanym dla nich kąciku. 
Dodatkową atrakcją jest także tabli-
ca manipulacyjna, na której maluchy 
mogą ćwiczyć codzienne umiejętności, 
np. sznurowanie butów czy zamykanie 
zamka.

Na miłośników multimediów czeka 
niemal 6 000 filmów na płytach DVD 
oraz ponad 2 000 audiobooków. 

Nowością jest możliwość wypo-
życzania gier planszowych na okres 
dwóch tygodni. 

Wśród oferowanych zajęć najwięk-
szą popularnością cieszą się zajęcia 
literacko-plastyczne wykorzystujące 
teatrzyk kamishibai oraz gry biblio-
teczne oparte o popularne serie dla 
dzieci i młodzieży. Nieco starszych za-
praszamy na spotkania booktalkingo-
we, w trakcie których w ciągu 5 minut 
można zareklamować wybraną przez 
siebie książkę. 

Wypożyczalnię odwiedzać można 
codziennie w dni powszednie od go-
dziny 10 do 19.30 z wyjątkiem czwart-
ków. 

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci 
i Młodzieży nr 119
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28c, 
tel.: 22 304 82 80

W zbiorach XVII Czytelni Bibliote-
ki Publicznej na Bemowie dostępnych 
jest 20 000 tytułów filmów (z tego 
prawie 200 na Blu-Ray), które moż-
na bezpłatnie wypożyczyć. W ofercie 
znajdują się nie tylko najwybitniejsze 
dzieła kina europejskiego i światowego, 
ale również wiele tytułów polskiej kine-
matografii. Placówka udostępnia filmy 
dokumentalne, kolekcje oskarowe, ekra-
nizacje powieści (w tym lektury), seriale 
oraz filmy dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy kinomanów w każdym 
wieku do korzystania z bogatej oferty 
filmów rozrywkowych, komedii, fan-
tastyki, sensacji, thrillerów, horrorów, 
filmów muzycznych, a amatorów kino-
wych hitów po nowości.

Jeśli chcecie nadrobić filmowe zale-
głości zajrzyjcie na naszą stronę www.
bibliotekabemowo.pl lub bezpośrednio 
do placówki. Pamiętajcie – możecie też 
zamówić odbiór filmu w dowolnej na-
szej placówce na Bemowie.

Metamorfozy w Łazienkach Królewskich
Pod tym tytułem w Starej Oranżerii w Parku Łazienkowskim odby-
ła się konferencja kończąca i podsumowująca realizację projektu 
rewitalizacji Białego Domku oraz Wodozbioru wraz zabytkowym 
ogrodem.

Na Bemowie

Zajrzyj do nas koniecznie
Gratka dla wielbicieli X muzy

XVII Czytelnia 
ul. Powstańców Śląskich 17

tel. 22 666 17 69 lub 506 874 975
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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 lutym:
• 23 lutego (niedziela) w godz. 

15.00 – 18.00 – Sąsiedzki Bal 
Karnawałowy. Zabawa na całego, 
wymyślne kostiumy , kolorowe 
dekoracje i fantastyczna muzyka. 
WCK ul. Działdowska 6. Wstęp 
wolny

• 23 lutego (niedziela) godz. 12.00 
– Teatr Katarynka „Polarna przy-
goda”. Komediowa bajka o przy-
godach dwóch szalonych pingwi-
nach Bolka i Lolka, uwielbiają-
cych rock&rolla. Dom Społeczny  
ul. Obozowa 85. Bilety 10 zł

• 27 lutego (czwartek) w godz. 
19.00 – 20.00 – Ekosystem: Wy-
kiełkuj pomidora. WCK ul. Dział-
dowska 6. Zapisy: ekosystem@
wck-wola.pl. Bilety 5 zł

• 29 lutego (sobota) w godz. 17.00 – 
20.00 – Trzecie urodziny Otwartej 
Kolonii – urodzinowe spotkanie 
obecnych i przyszłych przyjaciół 
Otwartej Kolonii. Zjemy tort, 
wypijemy herbatkę, stworzymy 
wymarzony program wydarzeń, 
a o 18.30 posłuchamy niespo-
dzianki muzycznej. Otwarta Ko-
lonia ul. Górczewska 15. Wstęp 
wolny

• 29 lutego (sobota) w godz. 10.00 
– 13.00 – Podstawy stolarstwa – 
warsztat. Uczestnicy będą mogli 
nauczyć się korzystać z ręcznych 
narzędzi stolarskich i elektrona-
rzędzi. Zdobyte umiejętności bę-
dzie można wykorzystać w warsz-
tacie stolarskim Męska Szopa, 
w którym każdy mieszkaniec 
może bezpłatnie skorzystać z na-
rzędzi i zrealizować swój pomysł. 
WCK ul. Działdowska 6. Zapisy: 
735 599 931. Bilety 100 zł

w marcu:
• 3, 10, 17, 24, 31 marca (wtorki) 

w godz. 15.00 – 16.30 – Pila-
tes#Po Sąsiedzku. Cykl warszta-
tów podczas których będziemy 
rozciągać i rozbudowywać mię-
śnie oraz uelastyczniać ciało. 
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 
15. Bezpłatne zapisy tel. 22 114 
17 69, otwartakolonia@wck-wo-
la.pl

• 7 i 14 marca (soboty) w godz. 
16.00 – 20.00 – Wieczorki tanecz-
ne dla dorosłych. Przeboje od lat 
60. do współczesnych. Dom Spo-
łeczny ul. Obozowa 85. Bilety 
12 zł

• 7 marca (sobota) w godz. 12.00 
– 15.00 – Sąsiedzka wymiana 
rupieci. Przynieś rzeczy, rupiecie 
i bibeloty, których nie potrzebu-
jesz, ale nadal są w dobrym stanie 
i będą mogły się komuś przydać. 
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 
15. Wstęp wolny

• 7 marca (sobota) w godz. 17.00 – 
21.00 – Rodzinny Festiwal Gier 
Planszowych. Rodzinna Młynar-
ska ul. Młynarska 35a. 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, ba-
gnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 14 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) ruchome złącze; 7) długowłosa rasa królika domowego; 8) węglan baru;  
9) odmiana szarady; 10) twórca teorii ewolucji; 12) substancja wiążąca; 13) deko-
racyjny wyrób ludowy; 16) związek organiczny ozonu z węglem; 18) niezbędny 
w kuchni; 20) rodzaj rośliny wodnej; 21) stolica Turcji; 22) obchodzi rocznicę.

Pionowo:
1) pretekst; 2) korek; 3) David (1717-1779) – angielski aktor i dramatopisarz;  
4) popularna firma obuwnicza; 5) człon; 6) grudki szpecące twarz; 11) popularne 
imię żeńskie; 14) Anna – piosenkarka; 16) miasto portowe w Brazylii; 17) dawna 
srebrna moneta; 19) państwo.
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Horoskop
 od 23 lutego do 14 marca 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Przed Tobą czas przypadków 
i szczęśliwych zbiegów oko-
liczności – zarówno w pracy, 

jak i w życiu osobistym. Bądź otwarty 
i czujny – może się przydarzyć wszyst-
ko, o czym marzyłeś. Uwagi wymagają 
Twoje finanse i jakieś zaległe sprawy 
urzędowe. Natomiast w miłości – nowe 
otwarcie! Nie namyślaj się zbyt długo 
i ciesz się urokami życia! 

RYBY (19 II – 20 III)
Słońce w Twoim zodiaku 
wróży wiele dobrego: dobre 
samopoczucie, pewność sie-

bie, ciekawe spotkania, urok osobisty. 
Wykorzystaj chwilę i ułóż plan, jak być 
bardziej niezależnym. W pracy poradzisz 
sobie bez niczyjej pomocy. Czeka Cię 
sukces i więcej pieniędzy! Twoje aktu-
alne priorytety to zadbanie o rodzinę 
i kondycję – bez ćwiczeń się nie obejdzie.

BARAN (19 II – 20 IV)
Nareszcie czeka Cię nieco 
spokoju. Zbliżają się Twoje 
urodziny, więc możesz czuć 

się słabiej. Dbaj o siebie, odpoczywaj, 
śpij. W sprawach zawodowych zacho-
waj ostrożność. Nie rozpoczynaj nic no-
wego, tylko nadgoń wszystkie zaległości. 
Możliwy przypływ gotówki. W sprawach 
miłosnych także bądź ostrożny. Nie przej-
muj się nieistotnymi sprawami. 

BYK (21 IV – 21 V)
Przestaną Cię wreszcie mę-
czyć stare sprawy i los ześle 
miłe niespodzianki.

To z kolei poprawi Ci nastrój i doda 
energii. Zechcesz ją spożytkować na po-
prawę swojego życia i relacji z ludźmi. 
Będziesz działać odważnie, nowator-
sko, rewolucyjnie. Jeśli nie zapomnisz 
o uprzejmości i dyskrecji, osiągniesz 
więcej. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nastaw się na dużo pracy 
i obowiązków. Jeżeli podej-
dziesz do sprawy poważnie, 

nagroda Cię nie ominie. Zwróć również 
uwagę na pieniądze i zyski. Nie będziesz 
narzekać na brak energii, więc bez trudu 
poradzisz sobie ze wszystkim. Ale nie 
zwlekaj z tym, co trudne i ważne. W mi-
łości nadchodzi czas porządkowania 
spraw. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Przed Tobą pojawią się nowe 
możliwości. To ważne, żebyś 
nie zostawiał nic swojemu 

biegowi. Musisz dopilnować swoich 
zawodowych spraw – pokaż, że jesteś 
niezastąpionym fachowcem. W trudnych 
chwilach pomogą Ci sprzyjający ludzie. 
Uda Ci się zrobić coś ważnego. W uczu-
ciach możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi 
okoliczności.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Nadchodzące, spokojne dni 
będą dobrą okazją, aby za-
jąć się sprawami finansowy-

mi – nowe konto, inwestycje. Musisz się 
zastanowić, jak zagospodarować nad-
ciągające, niespodziewane pieniądze. 
Uporządkuj swoje sprawy, zakończ nie-
chciane znajomości. Zdaj się na intuicję. 
W miłości kontrolę nad Tobą przejmą 
namiętności i uczucia. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
W najbliższych tygodniach 
w Twoim życiu na plan 
pierwszy wysuną się relacje 

z ludźmi. I nie chodzi tylko o towarzyskie 
atrakcje. Możesz być skłonny do ule-
gania czyimś prośbom lub sugestiom. 
Postaraj się nie zapominać o sobie i nie 
obiecuj nic pod wpływem chwili. Nastrój 
dobry, ale nerwowy – będziesz niecier-
pliwy i nieostrożny. 

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Skup się na spokojnej pracy 
i codziennych przyjemno-
ściach. Nowe siły i pomysły 

wykorzystaj na wiosenne porządki. Zrób 
je w domu i w życiu. Pomyśl o innej 
diecie i zmień sposób funkcjonowania. 
Na zmiany w sprawach zawodowych 
musisz jeszcze trochę poczekać. Ale nie 
denerwuj się, ciekawa propozycja wkrót-
ce nadejdzie. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Doczekałeś się – zmiany są 
już za progiem. Nie trać cier-
pliwości – gdy się zacznie 

dziać, będziesz miał trudności, żeby 
nadążyć za wydarzeniami: atrakcje to-
warzyskie, sukcesy finansowe i szczęście 
w grach. Poświęć więcej uwagi spra-
wom sercowym. Wykazując nieco od-
wagi, spełnisz marzenia. Dobry nastrój 
i kondycja, ale… idź do lekarza.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Dla Twojego zdrowia teraz 
najważniejszy będzie odpo-
czynek. Dlatego ambitne pla-

ny odłóż na później, pozamykaj to, co już 
rozpocząłeś. Więcej czasu poświęć ro-
dzinie i domowi. Może pomyśl o krótkim 
urlopie. W uczuciach zaskoczy Cię Twój 
romantyczny nastrój. Dobrze, że się po-
jawił, bo w pobliżu czai się konkurencja.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Ciekawe dni, wypełnione 
spotkaniami towarzyski-
mi i błyskawiczny rozwój 

wszystkich spraw, na których Ci zależy. 
Rozkręcisz się i wykorzystasz zdobyte 
doświadczenia – zawodowo i uczucio-
wo. W pracy spodziewaj się zamiesza-
nia, wielu wyzwań i spotkań. W miłości 
– szczęście i pomoc gwiazd. Zdrowie 
dobre, jednak nie obżeraj się – pamiętaj 
o diecie. 




