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b    Grillowanie czas zacząć   b    Klimatyczna Lizbona   b    Policjant, który mi pomógł    b

Szkoła Podstawowa nr 92 przy 
ul. Przasnyskiej długo czekał, aż się 
doczekał, z dawna oczekiwanych in-
westycji. Rada Warszawy przyznała 
bowiem dzielnicy 1,5 mln zł na rozbu-
dowę tej podstawówki. Ponadto rada 
Żoliborza wnioskowała o wprowadze-
nie do budżetu nowego zadania pn. 
przebudowa boiska przy podstawówce 
nr 92 z kwotą 700 tys. zł w 2017 roku. 

Z tych środków wyrównawczych z bu-
dżetu miasta wykonana ma być doku-
mentacja projektowo-kosztorysowa 
oraz zrealizowane roboty budowlane. 
W ramach tego zadania przebudowane 
zostanie boisko do piłki nożnej o na-
wierzchni z trawy syntetycznej, bież-
nia lekkoatletyczna, a także wykonane 
piłkochwyty i oświetlenie terenu.

(PON)

W dniu 28.05.2017 (niedziela) 
zapraszam na rowerowe zwiedzanie 
Żoliborza w cichej i spokojnej atmos-
ferze niedzielnego wieczoru. Ostat-
nie promienie zachodzącego słońca 
i nadchodząca noc podkreślą szcze-
gólny wdzięk tej pięknej dzielnicy. 
Zbiórka o 20.30 na pl. Wilsona mię-
dzy ul. Słowackiego a Krasińskiego 
(pod wiatą stacji metra). Wycieczka 
potrwa około 90 minut. Zakończenie 
na pl. Wilsona przy Parku Żerom-
skiego. Udział, jak, zwykle, co łaska. 
Przypominam o oświetleniu rowerów 
(lampka z przodu i z tyłu).

 – Jak powstawał pl. Wilsona i który 
budynek nie przetrwał wojny?

 – Na której ulicy już przed wojną 
była ścieżka rowerowa?

 – Jak wygląda soc-rokoko?
 – Jak wygląda „Szklany Dom” (nie 
Żeromskiego, lecz Żórawskiego)?

 – Gdzie był „Żoliborz Granatowy”?

 – Jaki tramwaj jeździł ulicą Mickie-
wicza przed wojną?

 – Dlaczego spółdzielnię „Dom 
Urzędniczy” przezwano „1000 
za 1000”?

 – Skąd się wzięły małe okienka 
na Promyka?

 – Dlaczego nie powstał park im. 
Moniuszki?

 – Jak powstała Kępa Potocka?
 – Skąd się wziął „kanałek” i szklan-
ka z bąbelkami?

 – Co zbudowano z gruzu zniszczo-
nej Warszawy?

 – Gdzie mieszkał pionier polskiego 
żeglarstwa?

 – Gdzie przed wojną planowano sta-
cję metra?
Na te i wiele innych pytań znaj-

dziesz odpowiedź już 28.05. Zapra-
szam!

przewodnik warszawski
Piotr Wierzbicki

Na Żoliborzu

Doinwestują szkołę

Zaproszenie na spacer

Wieczorny Żoliborz rowerowo

W niedzielę 21 maja odbyło się 
przy ul. Płatniczej Święto Starych 
Bielan. Okazją do zorganizowania 
święta była 90. rocznica istnienia tej 
części dzielnicy.

Impreza, na którą mieszkańców 
zaprosili rada i zarząd dzielnicy Bie-
lany, zorganizowana z inicjatywy 
mieszkańców ul. Płatniczej – varsa-
vianisty Jarosława Zielińskiego i ar-
tystki Małgorzaty Bruss – zgroma-
dziła liczne grono uczestników. 

Nic w tym dziwnego, bo było 
w czym wybierać. W organizację 
wydarzenia zaangażowali się prawie 
wszyscy mieszkańcy ul. Płatniczej, 
którzy udostępnili swoje ogródki pod 
liczne atrakcje, okoliczni przedsię-
biorcy i właściciele sklepów. Miło-
śników historii Warszawy przycią-
gnęły: wystawa plenerowa prezentu-
jąca dzielnicę na starych zdjęciach, 
pokaz odnalezionego w archiwach 
Filmoteki Narodowej kilkuminuto-
wego fragmentu filmowego z lat 20. 
XX wieku dokumentującego budo-
wę osiedla Zdobycz Robotnicza, se-
ans animowanego filmu „Warszawa 
1935” Tomasza Gomoły, spacer z Ja-
rosławem Zielińskim ulicą Płatniczą 
oraz możliwość wygrania książki 
„Bielany – przewodnik historyczny”. 
Koneserów malarstwa zapraszała 
wystawa prac plastycznych bielań-
skich artystów. Tych, którzy tego ro-
dzaju wydarzenia traktują po prostu 

jako niedzielną rozrywkę, wabiły gry 
terenowe, kiermasze i stoiska z ga-
stronomią oraz możliwość zrobienia 
sobie zdjęcia w fotobudce. Meloma-
nów zaś – występy zespołów Stryjen-
ka i Wuj oraz Kapsel.

Burmistrz Bielan Tomasz Menci-
na w swoim wystąpieniu podkreślił, 
że Stare Bielany to swoista, posia-
dająca niepowtarzalny klimat „Bie-
lańska Starówka”, unikatowe miej-
sce nie tylko w skali dzielnicy, ale 
i całej Warszawy. – Jeszcze w tym 
roku rozpoczniemy remont ul. Schro-
egera na odcinku ul. Przybyszew-
skiego – al. Zjednoczenia. Na ten 
cel przeznaczymy 1,6 mln złotych. 
Będziemy dążyć do tego, aby w moż-
liwie największym stopniu zachować 
klimat przedwojennych Bielan, m.in. 
zamontujemy elektryczne latarnie 
stylizowane na gazowe, aby nasza 
bielańska starówka odzyskała dawny 
blask – zapewnił burmistrz Mencina.

Ważną częścią Święta Starych 
Bielan było odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy z napisem „ul. Chełmżyńska” 
– tak nazywała się Płatnicza w latach 
1926-52, a swoją historyczną nazwę 
straciła, gdy po włączeniu w granice 
Warszawy Kawęczyna władze miasta 
zdecydowały pozostawić nazwę wła-
śnie Kawęczyńskiej ulicy Chełmżyń-
skiej. Po odsłonięciu tablicy ksiądz 
proboszcz parafii św. Zygmunta 
Krzysztof Kossk – na wzór swojego 

poprzednika sprzed 90 lat – poświęcił 
tablicę i pobłogosławił mieszkańców 
ulicy. W odsłonięciu wzięli udział 
także wiceburmistrzowie: Artur Woł-
czacki, Grzegorz Pietruczuk, Włodzi-
mierz Piątkowski, radny m.st. War-
szawy Piotr Mazurek, bielańscy radni 
od początku zaangażowani w organi-
zację święta: Joanna Radziejewska, 
Piotr Ślaski oraz Magdalena Lerczak, 
Ilona Popławska, Natalia Krupa, 
Anna Neska i Daniel Pieniek, a także 
przewodnicząca samorządu Starych 
Bielan Ewa Rozwadowska i człon-
kini samorządu Anna Jakubiec-Puka. 

Filmotekę Narodową – partnera 
wydarzenia – reprezentowała dyrek-
tor Anna Sienkiewicz-Rogowska, 
która podczas wieczornej plenero-
wej projekcji opowiedziała o kronice 
z okresu budowy osiedla Zdobycz 
Robotnicza oraz o bogatych zbiorach 
archiwalnych Filmoteki Narodowej, 
które czekają na konserwację i digi-
talizację. 

W organizację Święta Starych 
Bielan zaangażowały się również 
bielańskie instytucje kultury: Bielań-
ski Ośrodek Kultury i Biblioteka Pu-
bliczna im. St. Staszica w Dzielnicy 
Bielany. 

Święto Starych Bielan było nie-
zwykle udane, radosne i klimatyczne. 
Zabawa zakończyła się dopiero póź-
nym wieczorem.

Rafał Dajbor

Święto Starych Bielan
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Rada Żoliborza jednogłośnie pozy-
tywnie zaopiniowała zaprezentowane 
przez dyrektora Grzegorza Okońskiego 
sprawozdanie z działalności Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami 
w dzielnicy za 2016 rok. Jak wynika 
z przedstawionego materiału ZGN Żoli-
borz w ub. roku wykonał plan pod wzglę-
dem finansowym jaki i rzeczowym.

Z roku na rok poprawia swoje 
wskaźniki, coraz więcej pieniędzy za-
rabiając jak i wydając, a równocześnie 
będąc in plus na blisko 1,2 mln zł. Jak 
wynika ze szczegółowego sprawozda-
nia wykonanie dochodów było nieco 
wyższe niż planowano, bo wyniosło 
17,2 mln zł, czyli 100,3 proc. W tym 
największą pozycję stanowiły sięgają-
ce ponad 11 mln zł dochody z najmu 
i dzierżawy oraz ponad 5 mln zł wpły-
wy ze świadczonych usług.

Z kolei plan wydatków wykonano 
w 99,3 proc. na kwotę 16 mln zł. W tym 
m.in. na konserwację, remonty budyn-
ków, lokali mieszkalnych (m.in. 60 pu-
stostanów) i użytkowych, podwórek 
i placyków zabaw (przy ul. Zajączka 8, 
ul. Popiełuszki 11/13, ul. Krajewskiego 
2 A, ul. Bieniewickiej 2 A, ul. Marii 
Kazimiery 18/26 oraz na dokumenta-
cję techniczną i nadzór autorski wy-
datkowano ponad 2,5 mln zł, a także 
ponad 109 tys. zł na prace związane 
z utrzymaniem, nowymi nasadzeniami 
i konserwacją zieleni.

Zasoby
Na koniec ub. roku ZGN Żoliborz 

administrował zasobem lokalowym 
stanowiącym własność m.st. Warszawy 
o pow. 102 429 m2 kw. obejmującym 
2135 lokali, w tym 1536 mieszkalnych 
o pow. 73 589 m kw. oraz 599 lokali 
użytkowych, garaży, boksów i miejsc 
postojowych. Na to złożyło się 78 bu-
dynków stanowiących 100- procento-
wą własność miasta oraz 94 budyn-
ki wspólnotowe, w których są lokale 
administrowane przez ZGN. Ponadto 
w skład terenowych zasobów o łącznej 
pow. 166 389 m kw. wchodziły po-
wierzchnie utwardzone (liczące blisko 
65 tys. m kw.), zielone (liczące 69 tys. 
m kw.) oraz przekazane w dzierżawę 
wspólnotom mieszkaniowym (o pow. 
prawie 32,5 tys. m kw.).

Sprzątaniem zasobu mieszkanio-
wego oraz pielęgnacją terenów przy-
ległych (w tym zielenią i trawnikami, 
które koszono trzykrotnie) zajmowała 
się firma zewnętrzna wyłoniona w dro-
dze zamówienia publicznego. W mi-
nionym roku każda nieruchomość była 
objęta stałą kontrolą co najmniej 1 raz 
w miesiącu oraz doraźnymi w miarę 
zgłaszanych przez mieszkańców po-
trzeb. Bieżącymi przeglądami objęte 
były place zabaw, monitorowano stan 
zabawek (uszkodzone naprawiano) 

oraz całkowicie wymieniano i uzupeł-
niano piasek w piaskownicach. 

ZGN ze wspólnotami mieszkanio-
wymi zawarł 16 porozumień na sprzą-
tanie terenu m.st. Warszawy oraz prze-
kazał im do dyspozycji 49 nieruchomo-
ści, na które zawarto umowy dzierżawy 
(na tereny przyległe i podwórka).

W ub. roku ZGN zawarł umowy 
najmu oraz aneksy do umów na 152 lo-
kale mieszkalne (w tym 61 wynikające 
ze wskazań na pustostany) oraz 43 
na lokale użytkowe. Jednocześnie 
ze względu na nie wywiązywanie się 
przez najemców z warunków umów 
najmu wypowiedziano 28 umów na lo-
kale mieszkalne, w tym 18 z powodu 
zaległości finansowych, 5 – nie za-
mieszkiwania w lokalu, 2 – nielegalne-
go podnajmu oraz 3 z powodu posiada-
nia tytułu do innego lokalu.

Wypowiedziano też 11 umów naj-
mu za lokale użytkowe, w tym 4 jedno-
stronnie poprzez przejęcie lokalu z ty-
tułu zalegania w opłatach, a pozostałe 
za porozumieniem stron.

Windykacja należności
Dyrektor G. Okoński nie ukrywał, 

że choć w 2016 roku zahamowano 
przyrost zadłużenia, to zaległości 
w opłatach czynszowych i świadczeń 
są spore. Na koniec ub. roku zadłużenie 
za lokale mieszkalne wyniosło 13 mln 
697 tys. zł, w tym połowę zaległość 
podstawowa (w kwocie 6,6 mln zł), od-
setki (2,3 mln zł) oraz odszkodowanie 
za bezumowne korzystanie z 151 lokali 
(4,7 mln zł). Zadłużonych było 544 
zajmowanych prawnie lokali, w tym 
422 poniżej 3 miesięcy. Za to dużą 
kwotę zaległości, trudną do ściągnięcia, 
sięgającą 5,4 mln zł stanowiły lokale 
zdane w liczbie 206.

Wobec dłużników prowadzono 
działania windykacyjne. Oprócz we-
zwań do zapłaty, sprawy kierowano 
do sądu o wydanie nakazu zapłaty, bądź 
o eksmisję z lokalu oraz o egzekucję 
komorniczą. Dłużnikom umożliwiono 
też spłatę zadłużenia w ratach. W tym 
celu zawarto 70 porozumień ratalnych, 
z tego 59 w formie ugody z ZGN 
Żoliborz oraz 11 ze skarbnikiem mia-
sta. Zgodnie z nimi 8 zadłużeń zostało 
spłaconych, a 51 dłużników wywiązuje 
się z umów wpłacając regularnie raty. 
Sprawy 11 dłużników nie dotrzymują-
cych ugody skierowano na drogę sądo-
wą lub do egzekucji komorniczej.

Konkretne sprawy osób zadłużo-
nych, w celu podjęcia działań zmierza-
jących do udzielenia im jak najefek-
tywniejszej pomocy w spłacie zaległo-
ści, w ub. roku na 10 posiedzeniach 
rozpatrywał powołany przez zarząd 
dzielnicy zespół ds. zadłużeń w loka-
lach, wchodzący w skład mieszkanio-
wego zasobu Żoliborza.

W 2016 roku z pomocy finansowej 
w opłatach za lokale mieszkalne prze-
znaczonej dla najemców o niskich do-
chodach korzystało średnio miesięcznie 
291 najemców z dodatków mieszkanio-
wych oraz 143 z ulgi dochodowej. Były 
też zaległości w opłatach za lokale 
użytkowe w kwocie ponad 804 tys. zł 
(w tym zaległość 21 byłych użytkow-
ników wynosiła ponad 682 tys. zł) oraz 
za najem garaży i miejsc postojowych 
na kwotę ponad 74 tys. zł przypadającą 
na 98 najemców.

W ramach działań windykacyjnych 
w ub. roku do najemców skierowa-
no 2081 wezwań do zapłaty oraz 317 
przedsądowych wezwań do zapłaty. 
Do sądu wniesiono 64 sprawy, z któ-
rych 30 zakończono nakazami zapłaty. 
W zakresie eksmisji z lokali miesz-
kalnych wyrokami eksmisyjnymi za-
kończyło się 15 spraw. Do egzekucji 
komorniczej o należności pieniężne 
skierowano 24 sprawy. W wyniku egze-
kucyjnego postępowania komorniczego 
od osób zajmujących lokale mieszkalne 
odzyskano blisko 129 tys. zł.

Współpraca z mieszkańcami 
W ub. nie było skarg na działania 

żoliborskiego Zakładu Gospodarowa-
nia Nieruchomościami. Za to ZGN po-
chwalił się kilkoma innowacjami. 

M.in. włączył się do społecznego 
projektu powstania muralu Davida Bo-
wie, który ozdobił ścianę budynku przy 
ul. Marii Kazimiery 1, będącego jego 
siedzibą. 

Zakład aktywnie uczestniczył też 
w programie partnerstwa społeczne-
go dla Żoliborza „Marymont Kaska-
da”, w celu polepszenia komunikacji 
z mieszkańcami oraz identyfikacji ich 
potrzeb jako lokatorów i użytkowni-
ków zasobu komunalnego i jego oto-
czenia. W ramach niego m.in. współ-
organizował świąteczne spotkanie dla 
mieszkańców.

Z inicjatywy dyrektora ZGN i władz 
dzielnicy rozpoczęto współpracę i zor-
ganizowano serię spotkań z przedsta-
wicielami wspólnot mieszkaniowych 
prowadzonych pod nazwą „Żoliborskie 
forum wspólnot mieszkaniowych”.

Zakład realizował też pilotażowy 
projekt badawczo-doradczy w poro-
zumieniu z biurem polityki lokalowej 
miasta p.n. „Pogłębiona diagnoza za-
chowań dłużników szansą na skutecz-
niejszą egzekucję długu”. Jego głów-
nym założeniem jest zbadanie przyczyn 
zadłużeń z powodu niepłacenia czyn-
szu w lokalach wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy oraz 
oczekiwań najemców w stosunku 
do władz lokalnych w tym zakresie. 
Na podstawie tego wypracowane mają 
być nowe rozwiązania dające szansę 
na skuteczniejsze zmniejszenie zadłu-
żenia przez najemców oraz zmniejsze-
nie obciążenia budżetu dzielnicy kosz-
tami nieściągalnych długów najemców 
mieszkań.

(PON)

Na Żoliborzu

Mural Davida Bowiego Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)

dla sprawnych mężczyzn z samochodem 
zgłoszenia pod nr 22 877-25-66

lub e-mail: rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Jubileuszowa X edycja konkursu

Policjant, który mi pomógł

Pierwszy kiosk kultury

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” i Instytutu Psychologii Zdrowia 
PTP zaprasza do składania zgłoszeń 
w jubileuszowej X edycji ogólnopol-
skiego konkursu pod nazwą Policjant, 
który mi pomógł, służącego wyróżnie-
niu policjantów, którzy w szczególny 
sposób działają na rzecz ochrony ofiar 
przemocy domowej. 

Zgłoszenia w ramach obecnej 
edycji przyjmowane są do 31 maja 
2017 roku.

Konkurs odbywa się pod patrona-
tem Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest: promowanie 
postaw i umiejętności dobrze służących 
ochronie ofiar przemocy w rodzinie; 
podkreślenie roli policjantów w syste-
mie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie; wsparcie policjantów podejmu-
jących wzorowe działania i osobiście 
zaangażowanych w pomoc osobom 
krzywdzonym oraz zwiększenie mo-
tywacji policjantów do podejmowania 
skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidu-
alnych, przedstawicieli organizacji 
i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń 

od jednostek policji) można nadsyłać 
za pomocą elektronicznego formularza 
znajdującego się na stronie www.po-
licjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, 
a także tradycyjną pocztą („Niebieska 
Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 
Warszawa) podając: dane kontaktowe 
zgłaszającego, dane policjanta, którego 
chcielibyście państwo wyróżnić oraz 
uzasadnienie tego wyboru (można sko-
rzystać z załączonego formularza zgło-
szeniowego do druku). Kandydatury 
nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną 
uwzględnione w następnej edycji kon-
kursu.

Kandydatów do nagrody spośród 
osób zgłoszonych wyłoni kapituła zło-
żona z pracowników Pogotowia „Nie-
bieska Linia”, patrona konkursu i laure-
atów konkursu z lat poprzednich. 

Rozstrzygnięcie X edycji konkursu 
nastąpi z końcem czerwca 2017 roku.

Tradycyjnie laureaci otrzymują 
nagrody z rąk Komendanta Główne-
go Policji oraz organizatora konkursu 
w lipcu, podczas centralnych obcho-
dów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie na stro-
nie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

W Warszawie został otwarty 
pierwszy kiosk kultury (ul. Krakow-
skie Przedmieście 7, vis-a-vis bramy 
wejściowej do Kampusu Głównego 
UW). Można tu zaczerpnąć informa-
cji na temat wydarzeń kulturalnych 
w stolicy, a także zakupić bilety do 
ponad 35 instytucji kultury.

Kiosk jest wspólną inicjatywą war-
szawskich instytucji kultury, Biura 
Kultury m.st. Warszawy oraz portalu 
www.ewejsciowki.pl, będącego ope-
ratorem kiosku. Kiosk jest wzorowany 
zachodnimi „box-office’ami”, w któ-
rych można kupować bilety na wyda-

rzenia kulturalne. Jest to wyjątkowa 
inicjatywa na skalę europejską, bo-
wiem rzadko się zdarza aby w jednym 
miejscu można było zakupić zarówno 
bilet do teatru, muzeum, czy na kon-
cert do tak wielu różnych instytucji 
kultury. W kiosku mieszkańcy i turyści 
dowiedzą się również co ciekawego 
można zobaczyć i obejrzeć w Warsza-
wie. Kiosk jest otwarty w godzinach 
10:00-20:00.

Więcej informacji można uzy-
skać na fanpage’u Kiosku Kultury 
na facebooku: https://www.facebook.
com/KioskKultury/ 

Laboratorium ITA – TEST S.C. oferuje badania wody pitnej 
według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 wraz z późn. zm.). 

Oferujemy analizy mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia, wchodzące w zakres 
monitoringu kontrolnego i przeglądowego. W ramach kompleksowej obsługi klienta w zakresie badań wody, pobieramy 
próbki oraz transportujemy je do Laboratorium. Oprócz akredytacji PCA (AB1478) posiadamy zatwierdzenie badań wody  
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność naszych badań.

www.itatest.pl     Itatest@itatest.pl     22 837 28 20     22 877 36 00



Na kwietniowej sesji rada Bielan 
po gorącej debacie przyjęła sprawozdanie 
merytoryczne z działalności bielańskiej 
Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. 

Jej zadania wynikają z ustawy o po-
mocy społecznej, gdzie zgodnie z 46 ar-
tykułem mówi się o tym, że poradnictwo 
specjalistyczne, w szczególności prawne, 
psychologiczne i rodzinne jest świad-
czone osobom i rodzinom, które mają 
trudności lub wykazują potrzebę wspar-
cia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych bez względu na posiadany do-
chód. To jedna z trzech tego typu specja-
listycznych poradni rodzinnych działają-
cych w Warszawie obok tej na Bemowie 
i w Wawrze.

Prezentująca sprawozdanie dyrek-
tor Jadwiga Gouransson przypomniała, 
że poradnia z korzyścią dla mieszkańców 
Bielan działa już 18 lat. Powiedziała, 
że wiele osób zapisując się na terapię, 
zgłasza początkowo niewielkie proble-
my lub schorzenia. Dopiero w trakcie 
procesu terapeutycznego odkrywa się 
coraz więcej kłopotów i zaburzeń, które 
uniemożliwiają im prawidłowe i zdrowe 
funkcjonowanie. Są to często poważne 
traumy z przeszłości lub nierozwiązane 
od pokoleń problemy rodzinne. Wymaga 
to głębokiej i długiej pracy z klientem, 
a często także zaangażowania dodatko-
wych osób lub instytucji.

Specjaliści pracując z pojedynczą 
osobą, jednocześnie w sposób naturalny 
oddziaływują również na całą rodzinę 
lub najbliższe otoczenie jednostki. Zmia-
ny wypracowane przez klientów w cza-
sie terapii często mają pozytywny wpływ 
na związki i relacje, które tworzą z innymi 
ludźmi. Widać to w podejmowanych przez 
nich decyzjach, innych sposobach patrze-
nia na świat i konstruktywnych przeobra-
żeniach systemów, w których żyją.

W niewielkiej 120-metrowej poradni 
w al. Zjednoczenia 11 (która wciąż czeka 
na większy lokal) w 2016 roku przyjęto 
1181 osób, co przełożyło się na 9601 
wizyt. Z porad prawnych skorzystało 340 
osób, w tym 150 z problemem przemocy. 
Wydano 45 zaświadczeń, głównie na po-
trzeby sądu.

Klientom poradni oferowano róż-
ne formy pomocy. Należały do nich: 
porady i konsultacje psychologiczne 
(z których skorzystało 439 osób), terapia 
indywidualna (219 osób), terapia mał-
żeńska/partnerska (62 osoby), mediacja 

rodzinna (61 osób) oraz terapia grupowa 
(78 osób).

W ramach niej działała 12-osobowa 
grupa terapeutyczna dla osób dorosłych 
przeżywających trudności w bliższych 
relacjach i kontaktach z innymi oraz 
30-osobowa grupa wsparcia dla osób do-
świadczających przemocy i 36-osobowa 
grupa terapeutyczna dla kobiet po 40. 
roku życia. 

W bielańskiej Specjalistycznej Po-
radni Rodzinnej pomoc świadczona jest 
nieodpłatnie przez specjalistów pracy 
z rodziną z zakresu psychologii, prawa 
i pedagogiki. W placówce zatrudnionych 
jest 11 osób, na 9 etatach, w tym 4 specja-
listów na pełnych etatach i 3 w niepełnym 
wymiarze godzin. W 2016 roku uzyskano 
zgodę na 1 dodatkowy etat, który podzie-
lono między księgową i 3 specjalistów 
pracy z rodziną. 

Coraz młodsi klienci
Często do bielańskiej Specjalistycz-

nej Poradni Rodzinnej klienci zgłaszają 
się sami. Przybywa też osób kierowanych 
przez ośrodek pomocy społecznej, w tym 
przez zespół interdyscyplinarny. Bywa 
również tak, że pomocy szuka kolejne 
pokolenie osób już z niej korzystających.

Jak wynika ze statystyk, coraz więcej 
par zgłaszających się do poradni pozo-
staje w związku nieformalnym. Obniża 
się także granica wieku par szukających 
pomocy, coraz więcej jest 20-, 30-latków. 
Okazuje się, że bardzo młodym ludziom 
brakuje wiedzy o wielu życiowych umie-
jętnościach, w tym też o dobrym nawią-
zywaniu i utrzymywaniu relacji. 

Wśród korzystających z pomocy naj-
więcej, bo 631 osób miało problemy 
osobiste, w tym 396 wynikające z niskiej 
samooceny, 295 z powodu zdrady, 183 
ze względu na trudności bytowe, 171 
z powodu samotności, a 164 - lękowe. 

Klientami poradni było 429 rodzin 
zagrożonych rozpadem. Systematycznie 
wzrastała też liczba osób samotnych. 
W ub. roku było ich 283, a to z tego 
powodu, że wraz z rozwojem społeczeń-
stwa brakuje domów, w których miesz-
kają wielopokoleniowe rodziny. Ponadto 
duża grupa zgłaszających się do poradni 
osób doświadczyła w swoim życiu róż-
nego rodzaju nadużycia czy przemocy. 
Spośród 402 osób oprócz przemocy psy-
chicznej, 170 doświadczyło przemocy 
fizycznej, a 16 uskarżało się na przemoc 

seksualną. Z pomocy poradni skorzystało 
też 325 osób chorych, z których więk-
szość, bo 232 miało zaburzenia o charak-
terze depresyjnym, 163 psychiczne oraz 
93 - fizyczne.

Wśród zgłaszających się było też 268 
osób uzależnionych i współuzależnio-
nych (głównie mężczyzn), w tym 196 
od alkoholu oraz – co jest znakiem na-
szych czasów – 114 od internetu, 89 
od gier, 37 od narkotyków i leków, 23 
od hazardu oraz 17 od pornografii.

I choć większość, bo 558 osób zgła-
szających się do poradni to ludzie w wie-
ku 31- 60 lat, to coraz większą grupę (286 
osób) stanowią też ci młodsi w wieku 18 
-30 lat. Liczni (204 osoby) byli też starsi, 
powyżej 60. roku życia, szukający po-
mocy z powodu samotności lub osamot-
nienia, mimo zamieszkiwania z rodziną, 
dla których młodsi nie maja czasu. Coraz 
częściej również u specjalistów poszuku-
ją pomocy dla swoich dzieci rodzice za-
absorbowani codzienną pracą i robieniem 
kariery, którzy nie mają kiedy zająć się 
właściwie swymi pociechami.

Zmieniająca się oferta
Mocną stroną bielańskiej Specja-

listycznej Poradni Rodzinnej jest to, 
że mając wystarczająco dużo doświad-
czenia w pracy z klientami jej pracowni-
cy są w stanie ocenić nie tylko nowe pro-
blemy, z którymi się zgłaszają, ale mają 
też wiedzę i umiejętności do skutecznego 
pomagania. Sprzyja temu różnorodność 
pomocy terapeutycznej i profilaktycznej. 
A także zmieniająca się oferta dostosowa-
na do zgłaszanych potrzeb.

Poradnia współpracuje z wieloma in-
stytucjami i organizacjami działającymi 
na rzecz rodziny. Na bieżąco analizuje 
potrzeby środowiska lokalnego i stara się, 
aby w sytuacjach kryzysowych klienci 
przyjmowani byli od ręki.

Ubiegłoroczny budżet placówki 
zwiększony o 150 tys. zł i sięgający 
875 tys. zł wykonany został w 100 proc. 
Dzięki dodatkowym środkom udało się 
znacznie poprawić wyposażenie poradni. 
Wymieniono stare, mocno zużyte meble 
i oświetlenie oraz sprzęt elektroniczny, 
m.in. zakupiono program na potrzeby 
sprawozdawczości i zapisu klientów. 
Gdyby lokal był większy (o co od lat 
czynione są starania) można byłoby ich 
przyjąć więcej.

(PON)

W niedzielę, 28 maja od godz. 11.00, 
Warszawa zaprasza dzieci na plenerowy 
piknik rodzinny „Warszawa dzieciom”. 
Z okazji Dnia Dziecka na Podzamczu 
powstaną podwórka marzeń, w których 
atrakcji będzie bez liku, a mali artyści, 
naukowcy i sportowcy będą mogli wziąć 
udział w warsztatach, konkursach, grach 
i aktywnościach sportowych. 

Na idealnym podwórku, wprost 
z dziecięcych marzeń, znajdzie się kilka-
naście stref z różnymi atrakcjami. Wśród 
nich będzie podwórko rodzinnych gier 
planszowych, podwórko zabaw kreatyw-
nych czy podwórko pełne energii.

Na każdym z podwórek będę czekały 
na dzieci tematycznie dobrane gry i za-

bawy, konkursy oraz pokazy. Na pewno 
nie będą się nudzić mali miłośnicy te-
atru, oglądając kolorowe przedstawienia 
na specjalnie ustawionej na ten dzień 
scenie. Nie zabraknie także atrakcji dla 
amatorów wozów strażackich, policyj-
nych, wielkich śmieciarek czy superno-
woczesnych samochodów. Organizatorzy 
nie zapomnieli również o najaktywniej-
szych maluchach, których zawsze rozpie-
ra energia – te dzieci będą mogły wziąć 
udział w warsztatach judo, lekcjach tańca 
albo zabawach na gigantycznych dmu-
chanych zamkach. W bajkowy nastrój 
wprowadzą najmłodszych spotkania z ich 
ulubionymi postaciami, a dla dzieci i ro-
dziców dbających o środowisko, odbędą 

się warsztaty dotyczące m.in. prawidło-
wego segregowania śmieci. Dla wszyst-
kich będą również organizowane konkur-
sy z atrakcyjnymi nagrodami.

Szczególnie gorąco zapraszamy 
na podwórko pełne energii, które jak 
co roku powstanie w ramach Warszaw-
skich Dni Energii. Wydarzenie jest konty-
nuacją trzech poprzednich edycji i stanie 
się wstępem do wydarzeń związanych 
z Europejskim Tygodniem Zrównowa-
żonej Energii 2017.  Szczególną atrakcją 
tego podwórka będzie konkurs z nagro-
dami. Zapraszamy wszystkich chętnych 
na poszukiwania odpowiedzi na 10 pytań 
konkursowych, które znaleźć można bę-
dzie na pozostałych podwórkach. 
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Na Bielanach

Pół miliarda w budżecie
Na Bielanach

Skutecznie pomagają

Podwórka marzeń

Na Bielanach

Plan dla ul. Samogłoski

Na wniosek klubu PO, z dnia 
na dzień, została zwołana specjalna sesja 
rady Bielan. Głównym punktem obrad 
była zmiana w tegorocznym załączni-
ku budżetowym dzielnicy, polegająca 
na zwiększeniu dochodów ze środków 
budżetu miasta o 3 mln 20 tys. zł. Tym 
samym bielański budżet przekroczy 
w 2017 roku kwotę pół miliarda złotych. 
Przeznaczone do dyspozycji dzielnicy 
dodatkowe środki pozwolą zwiększyć 
jej nakłady inwestycyjne do 49 mln zł. 
Jak zapewnił burmistrz Tomasz Mencina, 
będzie można dzięki nim zrealizować te 
najbardziej potrzebne i od dawna ocze-
kiwane przez mieszkańców inwestycje.

Na liście nowo rozpoczynanych za-
dań, które będą kontynuowane także 
w 2018 roku, jest docieplenie wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Rudzkiej 12/14, a także jego prze-
budowa na potrzeby oświatowe. Z kolei 
w budynku bielańskiego ratusza zostanie 
zainstalowana instalacja klimatyzacji.

Dwie nowe, dwuletnie inwestycje 
rozpoczną się w oświacie. Jedną z nich 
będzie budowa boiska przy Zespole 
Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja, drugą – 
adaptacja budynku mieszkalnego przy 
ul. Lindego 13 A na potrzeby placówki 
oświatowej. 

Zadaniem trzyletnim, trwającym 
do 2019 roku, będzie nadbudowa i mo-
dernizacja budynku Przedszkola nr 341 
przy ul. Wergiliusza oraz moderniza-
cja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy 
ul. Gwiaździstej. W latach 2017-2018 
zostanie przeprowadzona modernizacja 
parku przy ul. Perzyńskiego oraz powsta-
nie skwer Integrator.

Nowymi inwestycjami zapropono-
wanymi do realizacji w tym roku są do-
posażenie stacji monitoringu powietrza, 
budowa placu zabaw na Kępie Potockiej 
w okolicach słonia bielańskiego, budowa 
ścieżki biegowej w parku Młocińskim 

oraz montaż monitoringu na placu zabaw 
na Młocinach. 

Zadaniem kontynuowanym, które 
ma się zakończyć w tym roku, jest mo-
dernizacja siłowni i holu w kompleksie 
sportowo-rekreacyjnym przy ul. Lindego 
20. Na jej wyposażenie i zakup sprzętu 
przeznaczono 320 tys. zł. 750 tys. zł 
ma otrzymać centrum rekreacyjno-spor-
towe na zakup i montaż hali pneumatycz-
nej nad boiskiem wielofunkcyjnym, które 
zostało wybudowane w ramach progra-
mu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szko-
le Podstawowej nr 59 przy ul. Rudzkiej 
i które – jak się okazało – jest uciążliwe 
dla okolicznych mieszkańców.

Inwestycjami kontynuowanymi, wy-
magającymi wsparcia finansowego, oka-
zały się budowa żłobka na terenie Zespo-
łu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2 oraz 
modernizacja parku Herberta, w którym 
w tym roku planowana jest rewitalizacja 
placu zabaw. Zostaną tam dostawione 
nowe zabawki i elementy małej archi-
tektury oraz zamontowany będzie wielo-
funkcyjny zestaw sprawnościowy.

Burmistrz T. Mencina zapewnił, że in-
westycje uda się zrealizować, ponieważ 
w „Wieloletnim planie finansowym” Bie-
lany mają otrzymać na te przedsięwzięcia 
kwotę 26 mln 320 tys. zł. W pierwszej 
tegorocznej transzy przeznaczono na nie 
3 mln 20 tys. zł, w roku 2018 będzie 
to 14 mln 50 tys. zł, w 2019 roku – 8 mln 
750 tys. zł.

Opozycja, zaskoczona tymi nie kon-
sultowanymi wcześniej w komisjach 
propozycjami, zarzuciła zarządowi, 
że ten podjął decyzje nie pytając rad-
nych o opinię i domagała się wyjaśnień. 
Po długiej i burzliwej debacie, cała rada 
Bielan w imiennym głosowaniu pozy-
tywnie zaopiniowała propozycję zmian 
w tegorocznym załączniku budżetowym 
dzielnicy.

(PON)

Rada Bielan jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedstawiony przez pre-
zydent Warszawy projekt uchwały Rady 
Miasta w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla rejonu nie-
ruchomości przy ul. Samogłoski 9 i 9A.

Obszar objęty planem to niewielki, 
ale ważny dla dzielnicy teren, o po-
wierzchni około 1,56 ha, który w cało-
ści należy do m.st. Warszawy. Zloka-
lizowany jest w rejonie skrzyżowania 
ul. Samogłoski z ul. Balaton na osiedlu 
mieszkaniowym Młociny, wśród zabu-
dowy jednorodzinnej. W latach 60. ub. 
wieku wybudowano tu budynek szkoły 
podstawowej przy ul. Samogłoski 9, przy 
którym urządzono tereny sportowe oraz 
budynek mieszkalny dla nauczycieli przy 
ul. Samogłoski 9A. 

Obecnie dla tego obszaru obowiązują 
ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego osiedla Młociny, 
część II B, uchwalonego w 2001 roku. 
Wynika z nich, że można tu tylko remon-
tować i modernizować istniejące budyn-
ki. Na podstawie tych przepisów władze 
dzielnicy prowadzą już remont szkoły, 
jednak z przyczyn demograficznych oraz 
z powodu braku alternatywnej lokalizacji 
w tym rejonie Bielan, władze chciały-
by przy ul. Samogłoski 9 i 9A prowa-

dzić nowe inwestycje na potrzeby usług 
oświatowych, polegające na rozbudowie 
szkoły i budowie przedszkola, na które 
są środki w budżecie miasta. Inwestycje 
te są niezbędne dla zapewnienia dzie-
ciom dostępu do publicznych obiektów 
edukacyjnych. 

Aby ich realizacja była możliwa, 
potrzebna jest nowelizacja obowiązują-
cego planu miejscowego, ponieważ ten 
sprzed kilkunastu lat uległ dezaktualizacji 
w zakresie uwarunkowań wewnętrznych 
i prawnych, dlatego za zasadne uznano 
przystąpienie do sporządzenia mikropla-
nu zagospodarowania przestrzennego re-
jonu nieruchomości przy ul. Samogłoski 
9 i 9A. Nowe, od dawna oczekiwane, 
rozwiązania są zgodne z obowiązującym 
„Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m.st. 
Warszawy”, teren ten stanowi bowiem 
obszar strefy funkcjonalnej przedmieść, 
dla których ustala się priorytet dla loka-
lizacji funkcji mieszkaniowej i niezbęd-
nych inwestycji celu publicznego z zakre-
su m.in. infrastruktury społecznej, w tym 
usług oświatowych. Planowane nowe 
inwestycje oświatowe w tym miejscu, 
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym, nie będą naruszać ustaleń 
studium.

(PON)
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Na zachodnim krańcu Europy, 
w miejscu, gdzie Tag rozlewa się w sze-
rokie estuarium zwane Słomianym Mo-
rzem od złotego blasku odbijającego 
się w jego falach, leży Lizbona, uważa-
na nie bez racji za jedno z najpiękniej-
szych miast naszego kontynentu. 

Co przyciąga turystów do Lizbony? 
Począwszy od słynnej wieży Belem, 
strzegącej kiedyś wejścia do lizboń-
skiego portu, przez największe mu-
zeum powozów i karet na świecie, 
przejażdżkę charakterystycznym, żół-
tym tramwajem 28, aż po spacer w la-
biryncie wąskich i stromych uliczek 
w malowniczej dzielnicy Alfamy. Ale 
przyjeżdżających tu kuszą nie tylko 
zabytki – klimat Lizbony tworzy także 
tęskna muzyka fado i doskonałe por-
tugalskie wina. Niezwykle ciekawe 
są także okolice, pełne zamków, pała-
ców i urwistych klifów nad pobliskim 
Atlantykiem.

Najwspanialszy widok na to położo-
ne na siedmiu (jakże by inaczej) wzgó-
rzach miasto podziwiać można z pokła-
du płynącego po Tagu statku. Pomiędzy 
wzgórzem zwieńczonym zamkiem Św. 
Jerzego (Sao Jorge) na którego sto-
kach rozłożyła się malownicza dziel-
nica Alfama, a górnym miastem Barrio 
Alto rozciąga się handlowa dzielnica 
Baixa. Bardziej na lewo leży Alcan-

tara, dzielnica przemysłowo-portowa 
dochodząca do najdłuższego w Euro-
pie wiszącego mostu (2278 metrów) 
przerzuconego ponad Tagiem, dalej 
zabytkowa dzielnica Belem, za którą 
wznosi się porośnięty bujną zielenią 
masyw wzgórza Monsanto. 

Naturalny port osłonięty przed 
burzliwymi falami Atlantyku wykorzy-
stywali już żeglarze feniccy, którzy 
nadali mu nazwę Alis Ubbo, co ozna-
cza Miła Zatoka. Rzymianie wznieśli 
na sąsiednim swój castrum, przebudo-
wany przez kolejnych władców miasta 
- Wizygotów i Maurów. Portugalczycy 
po wyparciu Maurów rozbudowali za-
mek i wznieśli nowe mury miejskie 
z 77 wieżami i 38 bramami. Król Dinis 
I zbudował tu wspaniały gotycki pałac 
królewski, w którym Manuel I przyj-
mował Vasco da Gamę po jego tryum-
falnym powrocie z Indii. 

Epoka wielkich odkryć geograficz-
nych i zamorska ekspansja Portugal-
czyków spowodowała wielki rozwój 
miasta. Do portu w pobliskim Belem 
(dziś dzielnica Lizbony) wpływały 
karawele wypełnione egzotycznymi 
towarami, korzeniami i złotem. W po-
łowie XVIII stulecia mieszkało tu oko-
ło ćwierć miliona ludzi. Miasto było 
jedną z najwspanialszych metropolii 
Europy. 

1 listopada 1755 roku nic nie za-
powiadało zbliżającej się tragedii. Był 
to dzień Wszystkich Świętych i od rana 
kościoły zapełniały się ludźmi. Nagle 
rozpętało się piekło. Straszliwe trzęsie-
nie ziemi starło Lizbonę z powierzch-
ni ziemi. Domy waliły się jak domki 
z kart, a pod gruzami kościołów tłu-
my modlących się znalazły zbiorową 
mogiłę. Pożary ogarnęły całe miasto, 
a na dodatek wzburzone fale zalały 
niżej położone dzielnice pozbawiając 
życia kolejne tysiące ludzi. 

Straszliwy był bilans tej katastrofy. 
Zginęło co najmniej trzydzieści tysięcy 
ludzi, a kilka razy tyle zostało rannych. 
Zburzonych zostało 15 tysięcy domów, 
sto kościołów, 40 klasztorów, 300 pała-
ców, w tym wspaniały pałac królewski 

nad Tagiem. Dziś w tym miejscu jest 
Plac Handlowy (Praça Comercio). 

Ówczesny król Józef II podczas 
trzęsienia ziemi przebywał poza Lizbo-
ną i dzięki temu ocalał. Jego wszech-
władny minister markiz Pombal na py-
tanie załamanego nieszczęściem króla: 
co robić? odpowiedział: „Pogrzebać 
zmarłych, zadbać o żywych, zamknąć 
porty”, które to zdanie przeszło do hi-
storii jako symbol czynu. 

Markiz Pombal wykorzystał peł-
nomocnictwa króla i dokonał kom-
pleksowej odbudowy miasta według 
bardzo wówczas nowoczesnego planu 
urbanistycznego. Jeszcze dziś Baixa, 
najniżej położona dzielnica Lizbony, 
tu prawdopodobnie znajdowała się owa 
fenicka Miła Zatoka, pokryta siecią ulic 
krzyżujących się pod kątem prostym, 
wiernie odwzorowuje plan markiza. 
Partery starych, ale odrestaurowanych 
kamienic zajmują nieprzerwane ciągi 
sklepów, mających nieraz 200-letnią 
tradycję, pracowni jubilerskich, ka-
wiarni i restauracji, agencji podróży 
i banków. 

Sercem miasta jest Plac Rossio, 
ozdobiony fontanną i pomnikiem króla 
Piotra IV, noszący oficjalnie jego imię. 
To ulubione miejsce spotkań i demon-
stracji lizbończyków. Północną stronę 
placu zajmuje klasycystyczny budy-
nek Teatru Narodowego, nieco z boku 
wznosi się manuelińska fasada dworca 
kolejowego, którego perony znajdują 
się kilkadziesiąt metrów wyżej. Jest 

tu także stacja metra i pętla autobuso-
wa, stąd jest tu ciągle wielki ruch. 

Na stoki wzgórza, którego szczyt 
wieńczy zamek Św. Jerzego, z które-
go roztacza się wspaniała panorama 
miasta i okolicy, wspinają się wąskie 
uliczki dzielnicy Alfama, najbardziej 
malowniczej dzielnicy starej Lizbony. 
Dawniej była to dzielnica spelunek 
i rozpusty, dziś mieszkają tu rybacy, 
drobni kupcy, rzemieślnicy i robotnicy. 
Jej wąskie uliczki i niewielkie placyki 
układają się w skomplikowany labi-
rynt. Życie toczy się tu wprost na ulicy, 
są tu także nastawione na turystów re-
stauracje, lokale fado, barki, winiarnie 
i sklepy z pamiątkami. W 1195 roku 
urodził się tu Fernao Martins Bulhoes, 
znany jako święty Antoni Padewski, 
dziś na tym miejscu stoi kościół pod 
jego wezwaniem. Opodal znajduje się 
katedra patriarchalna, wyglądem przy-
pominająca raczej warowny zamek niż 
kościół.

Naprzeciwko Alfamy, na wysokim 
wzgórzu wznosi się Barrio Alto, której 
uliczki tętnią nocnym życiem. Moż-
na się tam dostać Elevadorem, wielką 
windą osobową skonstruowaną przez 
Eiffela, która wynosi przechodniów 
na poziom górnego miasta, lub malow-
niczym tramwajem, przystosowanym 
do wspinania się po stromych ulicz-
kach. Trzeba tu zobaczyć ruiny ko-
ścioła karmelitów (Igreja do Carmo) 
zniszczonego podczas trzęsienia ziemi. 
Zachowała się manuelińska fasada i go-
tyckie łuki konstrukcji. Na placu Largo 
do Chiado i rua Garret koncentruje się 
życie handlowe i kulturalne dzielnicy. 
Warto tu odwiedzić dwa sklepy: an-
tykwariat wyspecjalizowany w handlu 
azulejos, w którym można obejrzeć 
kolekcje tych osobliwych dzieł sztuki 
od współczesnych aż po XVII-wieczne, 
oraz Mister Cork - magazyn specjalizu-
jący się wyrobach z korka, narodowego 
produktu Portugalii. 

Najstarsze i najciekawsze budowle 
obejrzeć można w nadbrzeżnej dziel-
nicy Belem, która szczęśliwie ocalała 
z trzęsienia ziemi. Niegdyś był tu port 
Restelo, przez który przechodziły bo-
gactwa Brazylii, Afryki i Azji. Przy 
centralnym Praça do Imperio, otwar-
tym w stronę ujścia Tagu stoją gmachy 
klasztoru Hieronimitów – Mosterio dos 

Jeronimos, którego budowę rozpoczął 
król Manuel I, wzniesione w miesza-
ninie trzech stylów manuelińskiego, 
plateresko i renesansowego przez naj-
wybitniejszych portugalskich artystów. 
Wspaniały jest zwłaszcza kościół Santa 
Maria, gdzie znajduje się grobowiec 
Vasco da Gamy, który stąd wyruszył 
w swoją podróż do Indii oraz cenotaf 
najsłynniejszego portugalskiego poety 
Camoesa. Kościół jest też panteonem 
dynastii Avis, spoczywa tu 5 królów 
i siedem królowych. 

Obok znajduje się pałac królew-
ski z XVIII wieku, obecnie siedziba 
prezydenta republiki. W dawnym ma-
neżu urządzono Muzeum Karet z naj-
bogatszą kolekcją powozów konnych 
na świecie. W pobliżu są też Muzeum 
Morskie z ciekawymi eksponatami 
z historii odkryć i Muzeum Sztuki Lu-
dowej. 

Najsłynniejszym zabytkiem miasta 
jest Torre de Sao Vicente (1516-1521) 
zwana popularnie Wieżą Belem, zbudo-
wana przez Manuela I dla obrony przed 
piratami. Mimo niewielkich rozmiarów 
twierdza ta była trudna do zdobycia. 
W XIX stuleciu było tu m.in. więzie-
nie, do którego trafił w 1834 roku gen. 
Józef Bem, kiedy po nieudanej pró-
bie zorganizowania legionu polskiego 
w służbie portugalskiej, upomniał się 
o zwrot poniesionych wydatków. 

Na brzegu Tagu wznosi się także 
wielki pomnik odkryć geograficznych 
w kształcie karaweli, na dziobie której 
stoi książę Henryk Żeglarz z modelem 
statku w jednej i mapą świata w dru-
giej ręce. Za nim postacie odkrywców, 
konkwistadorów i duchownych, którzy 
przyczynili się do powstania portugal-
skiego imperium kolonialnego. Plac 
za pomnikiem wyłożony jest kamienną 
mozaiką przedstawiającą mapę odkryć 
portugalskich. 

Będąc w Lizbonie warto odwiedzić 
Sintrę, malowniczo położone górskie 
miasteczko ze starym pałacem królew-
skim oraz pobliski skalisty przylądek 
Cabo da Roca, rokokową rezydencję 
Queluz pod Lizboną i kompleks archi-
tektoniczny w Mafrze, będący wzo-
rowanym na hiszpańskim Eskurialu 
klasztoro-pałaco-kościołem. 

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Zaczyna się pora grillowania, 
warto więc w trakcie przygotowań 
wybrać dobry ruszt i dobre paliwo. 
Najważniejsza jednak jest technika, 
m.in. odpowiednia temperatura roz-
palania i czas wykorzystania żaru 
po wypaleniu węgli. No i receptury 
domowe.

 
Najlepiej byłoby, gdyby wielkość 

rusztu była zgodna z wielkością grona 
naszych stołowników, dobrze jest też 
dobrać rodzaj węgla drzewnego do cha-
rakteru grillowanego jedzenia.

Wszystko o technice przypieka-
nia wie Leszek Kosarzecki - należący 
do Stowarzyszenia „Polska Ekologia”, 
ekspert, juror konkursów, wielokrotny 
medalista wielu festiwali, członek Pol-
skiej Reprezentacji Narodowej i kon-
struktor grilli wyposażonych w panel 
wędzarniczy:

– Po pierwsze, unikajmy drewna so-
snowego. Po drugie, podczas rozruchu 
grilla w pierwszej fazie należy dokła-
dać dużo opału w celu rozgrzania urzą-

dzenia i wytworzenia żaru – najlepiej 
stosować drewno uzyskujące w trakcie 
spalania wysoką temperaturę, np. dąb, 
buk, jesion. W dalszej części najlepiej 
stosować drewno liściaste olchę, buk 
lub jakieś owocowe niezbędne do pra-
widłowej obróbki: mięs, ryb, warzyw.

Dla dbających o zdrowie koniecz-
nym elementem wyposażenia są tacki 
metalowe z głębokim rowkowaniem, 
co pozwala unikać bezpośredniego 
kontaktu mięsa z żarem powodują-
cym wytwarzanie szkodliwych związ-
ków. Rowki zaś pomagają gromadzić 
tłuszcz. Idealne rozwiązanie odprowa-
dzania tłuszczu i zbierania w specjal-
nym pojemniku zostało zastosowane 
w panelu wędzarniczym w modelach 
Wiking. 

A samodzielne wędzenie – stosowa-
ne przecież od wieków – czy może być 
inną formą przygotowania produktów? 
Czy lepszą?

– Dym jest wspaniałym uszlachet-
niaczem wędzonych produktów popra-
wiającym walory smakowe – mówi 

Leszek Kosarzecki. Otrzymywany 
podczas reakcji spalania drewna pod-
stawowego (olcha, buk), może być 
dodatkowo aromatyzowany suszonymi 
ziołami, drewnem owocowym, olejka-
mi eterycznymi, alkoholem.

Ilość dymu oraz rodzaj związków 
chemicznych są zależne od rodza-
ju drewna, stopnia wysuszenia oraz 
warunków podczas spalania. Podczas 
wędzenia eliminuje się niekorzystne re-
akcje w trakcie obróbki termicznej po-
traw – tłuszcz nie kapie – jak podczas 
przypiekania – bezpośrednio na żar, 
przez co nie wytwarzają się niepożąda-
ne rakotwórcze związki szkodliwe dla 
zdrowia. Konstruując wielofunkcyjne-
go grilla dążyłem do tego, aby w mo-
delu Wiking można było stosować pod 
przykryciem obróbkę termiczną w ni-
skich temperaturach. A w zależności 
od wyboru technologii mieć pod ręką 
także klasyczny grill.

Można tez jednocześnie korzystać 
z obu urządzeń i przygotować potra-
wy od razu do jedzenia, a równole-

gle uwędzić mięso czy ryby na czas 
późniejszy. Zapewnie będzie to trochę 
wyższa klasa kulinarna, ale dająca wie-
le zadowolenia.

– Z tanich ogólnodostępnych su-
rowców, dobrze obrobionych mięs, 
świeżych ryb można zrobić trwałe 
produkty, doskonałe jakościowo, o nie-
powtarzalnym smaku, które w sklepie 
trzeba by było zapłacić bardzo drogo 
– dodaje Leszek Kosarzecki.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prze-
twórców i Producentów Produktów 
Ekologicznych „Polska Ekologia” 
skupia osoby i firmy zajmujące się 
produkcją żywności z surowców eko-
logicznych certyfikowanych(!) Ideą 
naczelną Stowarzyszenia jest reprezen-
towanie całej branży żywności ekolo-
gicznej, przy aktywnej pracy na rzecz 
rozwoju rynku EKO. Przez ponad 10 lat 
funkcjonowania Stowarzyszenie zorga-
nizowało wiele akcji promujących naj-
bardziej wartościową polską żywność 
w kraju i za granicą. Od 2015 roku re-
alizuje 3-letnią kampanię promocji pol-
skiej żywności ekologicznej w USA, 
Japonii i Singapurze.

Polacy coraz bardziej cenią zdrową 
żywność: naturalną, świeżą, z pew-
nego źródła, z certyfikatem i dobrej 
marki. Na certyfikowaną żywność 
zwraca uwagę już 34 proc. Polaków. 
To w dużej części zasługa Stowarzy-
szenia „Polska Ekologia”.
Prezesem tej organizacji jest Paweł 
Krajmas, doświadczony i dyplomo-
wany arcymistrz masarstwa, autorytet 
w zakresie produkcji żywności ekolo-
gicznej, nagradzany i znany na Pod-
karpaciu społecznik. 
Ekologiczne metody produkcji żyw-
ności przyczyniają się do ochrony 
zdrowia społeczeństwa, pozwalają za-
chować bioróżnorodność środowiska, 
zgodnie z hasłem: Euroliść symbolem 
najwyższej jakości produktu.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Klimatyczna Lizbona

Grillowanie czas zacząć
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Nowy sezon rozpoczął się 29 kwiet-
nia, a potrwa do 10 września. Brzegi 
Wisły połączyły cztery bezpłatne prze-
prawy promowe: prom „Wilga” na tra-
sie Podzamcze Fontanny – ZOO na po-
kład zabiera 40 pasażerów wraz z ro-
werami, prom „Pliszka” na trasie most 
Poniatowskiego (przystanek tuż przy 
moście) – Stadion Narodowy na pokład 
zabiera 12 osób wraz z rowerami, prom 
„Słonka” na trasie Cypel Czerniakow-
ski – Saska Kępa na pokład zabiera 12 
osób wraz z rowerami, prom „Turkaw-

ka” na trasie Nowodwory – Łomianki 
na pokład zabiera 12 osób wraz z rowe-
rami. Ruszył również tramwaj wodny 
„Wars”, który  wypływa z przystanku 
przy moście Poniatowskiego i zabiera 
na pokład 150 pasażerów. Tu też przy-
bija do brzegu po rejsie. Od 29 kwietnia 
do 30 czerwca tramwaj wodny bę-
dzie kursował tylko w weekendy i dni 
świąteczne (dodatkowo 2 i 16 czerwca 
i 14 sierpnia – według rozkładu świą-
tecznego), a od 1 lipca do 31 sierpnia 
także w piątki.

Zmieniła się godzina rozpoczę-
cia pokazu w Multimedialnym Par-
ku Fontann. Od 19 maja do poło-
wy sierpnia, laserowo-wodne show 
„Powrót Bazyliszka” startuje o godz. 
21.30.

Przesunięcie startu o pół godzi-
ny podyktowane jest coraz dłuższym 
dniem, a widowisko wymaga zapad-
nięcia ciemności. Spektakle na Pod-

zamczu wyświetlane są w każdy piątek 
i sobotę.

Tegoroczna opowieść osnuta jest 
wokół legendy o Bazyliszku – war-
szawskim potworze mieszkającym 
na Starym Mieście, który spojrzeniem 
wszystko co żywe zamienia w kamień. 
Do walki z nim staje król Zygmunt 
oraz siatkarka ze współczesnego neonu 
z pl. Konstytucji.

Kilkaset ogrodów i ogródków, 
pół tysiąca doniczkowych kwiatów 
do adoptowania, 30 tysięcy papiero-
wych toreb, które zastąpią nieekolo-
giczne foliowe reklamówki, warszta-
ty z Martą Gessler i Elizą Mórawską 
– to tylko kilka punktów programu 
„Warszawa w kwiatach i zieleni”. 

Konkurs, zapoczątkowany jeszcze 
przez Stefana Starzyńskiego, wyrasta 
na największą w Polsce akcję związaną 
z naturą, ogrodnictwem i ekologią. 

W dobie, gdy natura wraca do łask, 
a ekologia wkracza w każdy aspekt na-
szej codzienności, Warszawa pokazuje, 
że każdy z nas może przyczynić się 
do przekształcenia miasta w żywy, zie-
lony ekosystem. „Warszawa w kwia-
tach i zieleni” to konkurs, do którego 
można zgłosić swój ogród, ogródek, 
balkon a nawet ukwiecone okno. 
To także cykl wydarzeń, które poka-
żą warszawiakom, że zielone i zdrowe 
miasto może dać wiele szczęścia. Zgod-
nie z zamysłem Stefana Starzyńskiego 
cała Warszawa zaangażowana zostanie 
w świętowanie wiosny i natury. 

W mieście będzie działać sześć 
ogólnodostępnych centrów porad. Od-
będą się w nich spotkania. Ich  uczest-
nicy nauczą się m.in. jak rozpocząć 
swoją przygodę z ogrodnictwem, po-
znają sekrety zielarstwa, przespacerują 
się szlakiem najładniejszych ogrodów. 
Innowacją w skali całego kraju będą 

bezpłatne usługi wirtualnego lekarza 
roślin, który pomoże wyleczyć chore 
rośliny doniczkowe, a także udzieli 
wszelkich porad dotyczących ogrod-
nictwa. Podczas „Warszawy w kwia-
tach i zieleni” ulice stolicy zakwitną, 
na przystankach autobusowych, w ka-
wiarniach i klubach pojawią się kwiaty 
w doniczkach - będzie je można za-
brać do domu. Przygotowane zostały 
również ekologiczne papierowe toreb-
ki - zastąpią one foliowe reklamówki. 
Znajdziemy je m.in. w lokalnych wa-
rzywniakach i na targach. 

Do konkursu przystąpić może 
każdy mieszkaniec Warszawy, firma 
i instytucja działająca na terenie mia-
sta, a także grupy osób podejmujące 
wszelkie zielone inicjatywy. Ogrody 
nagradzane będą w trzech głównych 
kategoriach: człowiek, firma, sąsiedzi. 
Co roku przyznawana jest Nagroda 
im. Stefana Starzyńskiego, którą oso-
biście wręcza prezydent Warszawy. 
Nagrody rozda także Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy. W sześciu kate-
goriach oceniane będą: balkony, log-
gie, okna, ogródki przydomowe, bu-
dynki i tereny ogólnodostępne, osiedla 
i inne formy zieleni miejskiej. Dodat-
kowo przyznany zostanie tytuł „Mister 
Kwiatów” za całościowe ukwiecenie 
budynku.

Zgłoszenia można przesyłać 
do 30 czerwca 2017 r.

Sezon rejsów po Wiśle

Bazyliszek straszy później

Warszawa w kwiatach

Zapraszamy na stronę: ww w.nasza-gazeta.pl
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 MINI-
-informator

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

• POLICJA % 997
Komisariat Warszawa-Żoliborz
ul. Rydygiera 3A, % 22 603 71 04
Komisariat Warszawa-Bielany
ul. Żeromskiego 7, % 22 603 71 55

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 6, ul. Marymoncka 88/91  
  % 22 596 70 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 11, ul. Zgrupowania AK 
„Kampinos”   % 22 596 71 10

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl
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Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 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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•  A PRZEPROWADZKI 24h/7 WYWÓZ 
I UTYLIZACJA zbędnych przedmiotów, 
mebli z mieszkań i piwnic. Tel. 607 663 330

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 
odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. 
Tel. 504 017 418

•  KUPIĘ MONETY, BANKNOTY, militaria, 
znaczki, zegarki, srebra, platery, inne starocie. 
Tel. 502 510 493

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

•  ROLETY, ŻALUZJE, SIATKI, OKNA  
– dostawa, montaż, naprawa. Tanio, 
solidnie. Pro-Sol Plus Tel. 509 746 584

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

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w maju:
•  29 maja (poniedziałek) - z okazji Dnia 

Dziecka przedstawienie „Mały Cza-
rodziej” w wykonaniu Teatru Urwis 
z Krakowa w:
 – Wypożyczalni przy ul. Mickiewicza 
65 – godz. 8.30
 – Bibliotece przy ul. Śmiałej 24 – godz. 
10.00
 – Bibliotece przy ul. Broniewskiego 9a 
– godz. 11.30

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Estrady 112

w maju:
•  27 maja godz. 11.30 – Biegaj z Tre-

nerem – Bezpłatne treningi biegowe 
w lesie z trenerem personalnym Kac-
prem Błaszczykiem. Wstęp wolny 
Studnia MAL

•  27 maja (sobota) godz. 12.00 – Ko-
cham Teatr! Sonia śpi gdzie indziej, 
spektakl Teatru Guliwer. Bilet 10 zł/
osoba

•  28 maja (niedziela) w godz. 14.00-
20.00 – Dzień Sąsiada – Piknik są-
siedzki na tarasie. W programie 
warsztaty Teatru Rodzinnego, gara-
żówka, Mobilny Klub Gier Planszo-
wych, warsztaty kuchni meksykań-
skiej, zakładanie ogródka ziołowego, 
gra terenowa dla dzieci w Puszczy 
Kampinowskiej. Wstęp wolny

w czerwcu:
•  1 czerwca (czwartek) godz. 19.30 – 

Bezpłatne zajęcia fitness w ramach Bu-
dżetu Partycypacyjnego. Prowadzenie 
trener personalny Kacper Błaszczyk. 
Wstęp wolny MAL Studnia

•  2 czerwca (piątek) godz. 19.00 – Za-
kręcone komedie vol. 2. Pokaz kina 
niezależnego. W programie obrazy 
z Polski, Niemiec i Libanu. Dysku-
sję prowadzi Maciej Misztal. Wstęp 
wolny

•  3, 10, 17, 24 czerwca (sobota) godz. 
9.15 – Gordonki – zajęcia umuzykal-
niające dla dzieci od 5 miesiąca życia. 
Bilety 30 zł jednorazowo, m-c 90 zł

•  3, 17 czerwca (sobota) w godz. 10.00 
12.00 (dzieci 5-9 lat), w godz. 12.30 
– 14.30 (młodzież 10-14 lat) – Akade-
mia Survivalu – sobotnia szkoła prze-
trwania. Koszt 100 zł/m-c. Zapisy do 
1 czerwca

•  3 czerwca (sobota) godz. 17.00 – Spo-
tkanie Klubu Seniora Uśmiech

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w czerwcu:
•  11 czerwca (niedziela) godz. 12.00 

– „W saloniku u Goldoniego” kon-
cert dzieci z sekcji „Klub Frycek” pt. 
Obrazy dźwiękiem malowane. Wstęp 
wolny

•  11 czerwca (niedziela) godz. 18.00 
– Vasanta. Indyjska wiosna-pokazy 
tańca indyjskiego z wykładem o teor-
ri tańca i kulturze Indii. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w BOK od 5 
czerwca

•  23 czerwca(piątek) godz. 18.00 – „Za-
kochani w musicalu” koncert sekcji 
piosenki musicalowej i aktorskiej z 
Bielańskiego Ośrodka Kultury i Be-
mowskiego Centrum Kultury pod 
kierunkiem Maryli Gralczyk. Wstęp 
wolny

Ogłoszenia drobne

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) chuderlak, chudzina; 7) szafran; 8) przyprawa do szarlotki; 9) sojusz; 
10) tonie, w których się tonie; 12) pustka; 14) zakończenie dowcipu; 16) żałobny 
utwór liryczny; 19) – np. pomarańcza lub grejpfrut; 21) odrosty; 22) dyspensa; 
23) uratowani.

Pionowo: 1) bibelot; 2) przybrzeżna wyspa na Bałtyku; 3) minerał, jedna z naj-
bogatszych rud żelaza 4) wpuszczają światło do domu; 5) kurier; 6)  mdłości; 
11) męcząca rozwlekłość; 13) maszyna przędzalnicza; 15)  raptus, narwaniec; 
17) dawny instrument smyczkowy; 18) małpiatka, mieszkanka Madagaskaru; 20) 
język z grupy Bantu.

Horoskop
od 28 maja do 10 czerwca 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Nie lekceważ stanu swo-
jego zdrowia. Nie można 
w nieskończoność praco-

wać ponad siły i wciąż gdzieś gonić. 
Organizm ma swoje prawa. Poszukaj 
spokoju i odpoczynku. Nic ważnego 
nie umknie Ci sprzed nosa, bo los 
i tak odłoży w czasie realizację Twoich 
ambitnych planów. Jeżeli skutecznie 
się zrelaksujesz, zdrowie nie spłata Ci 
figla.

RYBY (19 II – 20 III)
Najwyższy czas zabrać 
się za siebie. Korzystając 
z wiosennej aury, zażywaj 

więcej ruchu – chodź na spacery, jeź-
dzij na rowerze, zapisz się na zajęcia 
fitness. Początek czerwca będzie sprzy-
jał nie tylko aktywności fizycznej – od-
czujesz przypływ energii i nie będzie 
dla Ciebie spraw trudnych. Korzystaj 
z okazji i ruszaj do przodu. 

BARAN (21 III – 19 IV)
Pracoholik powinien za-
wsze pamiętać o zrów-
noważeniu pracy życiem 

osobistym i aktywnością fizyczną. Ale 
Ty w najbliższych dniach powinieneś 
skupić się na swojej karierze zawodo-
wej. Dobrze przemyśl bliską i odległą 
przyszłość w tej materii. Postaw na to, 
w co wierzysz, nawet jeśli oznaczałoby 
to poważne zmiany w Twoim życiu.  

BYK (20 IV – 20 V)
Pełen zamieszania maj zbli-
ża się do końca i los szykuje 
Ci tylko dobre niespodzian-

ki. Będziesz pełen energii i życzliwo-
ści dla świata. Który odpowie Ci tym 
samym. Jak zwykle sprawy ułożą się 
same – pojawi się okazja i będziesz 
mógł z niej skorzystać.  Może pomy-
ślisz o rozwijaniu swoich zdolności? 
Wybierz jakieś zajęcia i zapisz się. 

BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)
Wraz z zadomowieniem się 
wiosny Twoje samopoczucie 
się poprawiło. Teraz na plan 

pierwszy wysuną się sprawy prywatne. 
Może los przyniesie Ci nawet poważ-
ne uczucie z perspektywą na dłuższy 
związek. Na początku czerwca zajmij 
się również sprawami zawodowymi 
– gwiazdy będą sprzyjać sukcesom. 
Zdrowie w porządku. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Dobry nastrój i samopoczu-
cie, poprawa stanu zdrowia, 
szansa na uznanie w pracy 

– może nawet awans, korzystne rozwią-
zanie trudnych spraw, które martwiły 
Cię od dawna – przed Tobą pomyślne 
dni. Skoro świat nie przysparza Ci pro-
blemów, możesz korzystać z życia. Nie 
rezygnuj jednak z wciąż odkładanych 
porządków. 

LEW (23 VII – 22 VIII)
Koniec maja wynagrodzi Ci 
ostatnie nienajlepsze dni. 
Wszystko to, co Cię ostatnio 

dręczyło, stawiało opór i było proble-
mem znajdzie swoje rozwiązanie. Poczu-
jesz ulgę psychiczną i poprawi się Twoje 
samopoczucie fizyczne. W czerwcu bę-
dziesz miał mniej cierpliwości i zaczniesz 
z pasją zmieniać otoczenie i bliskich, co 
przyniesie konflikty i napięcia.
   
PANNA (23 VIII – 22 IX)

Czas na podjęcie nowego wy-
zwania, zwłaszcza jeśli doty-
czy nowej współpracy, zawar-

cia umowy, podjęcia nowej działalności. 
Początek czerwca też wygląda nieźle. 
Nabierzesz odwagi do nowych wyzwań, 
a los będzie temu sprzyjał. Twoje wcze-
śniejsze wysiłki nie pójdą na marne – 
czeka Cię sukces i uznanie. Także finan-
sowe. Zdrowie lepsze niż ostatnio. 

WAGA (23 IX – 22 IX)
Wiosna przyniosła Ci po-
prawę samopoczucia, siłę 
i chęć życia, a także roz-

budziła Twoje uczucia. To dobry czas, 
żeby przyjrzeć się swojemu życiu. 
Zobacz, co odeszło już w przeszłość 
i trzeba zmienić. Zrób porządki. Po-
czątek czerwca spędzisz za to w pracy. 
Z zapałem zajmiesz się zaległościami 
i rozwiążesz męczące problemy.
  
SKORPION (23 X – 21 XI)

Kapryśne gwiazdy nie do 
końca Ci sprzyjają. Zacho-
waj ostrożność – możesz 

mieć skłonność do podejmowania ry-
zyka i nieprzemyślanych decyzji. Z po-
mocą może Ci przyjść intuicja – nie 
lekceważ jej głosu. Potrzebujesz więcej 
odpoczynku i relaksu. Przyda Ci się 
trochę zapasu sił, bo początek czerwca 
może być pracowity i pełen wyzwań. 

STRZELEC (22 XI – 21 XIII)
To dobry okres na sukces 
zawodowy. Zostaniesz do-
ceniony w pracy, możesz też 

zarobić większe pieniądze. Będziesz 
w dobrej formie – znajdziesz w sobie 
energię i chęć do działania. Nie zapo-
mnij jednak o bliskich. W związkach 
możliwy jest poważny kryzys, który 
może nawet zakończyć się rozstaniem. 
Początek czerwca – spokojniejszy.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Będzie poprawiać się Two-
je samopoczucie. Zechcesz 
ruszyć śmiało na podbój 

świata i masz szansę na sukces. 
Możliwe, że przejdziesz przemianę 
duchową, która ułatwi Ci twórcze 
wyrażanie siebie i realizację pla-
nów. Czerwiec będzie równie uda-
ny. Czeka Cię spełnienie nie tylko 
zawodowe, ale również uczuciowe. 
Doskonałe zdrowie. 
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