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Nowa wiceburmistrz
Dużym zaskoczeniem dla opozycji, 

wielekroć bezskutecznie domagającej się 
odwołania z funkcji burmistrza Bielan 
Tomasza Menciny, było rozszerzenie  
porządku lipcowej sesji rady dzielnicy 
o projekt uchwały w sprawie wyboru   
kolejnego jego zastępcy. O uzupełnienie 
składu zarządu, funkcjonującego od dłuż-
szego czasu nie w pełnym (bo zamiast 

w pięcio- to w czteroosobowym) składzie 
wnioskował burmistrz. 

Tomasz Mencina na to stanowisko za-
proponował Madgalenę Lerczak. To mło-
da, dobrze wykształcona (po międzywy-
działowych studiach ochrony środowiska 
na UW oraz podyplomowych z zakresu 
zarządzania w ochronie zdrowia, znająca 
4 języki), lubiąca sport i podróże radna 
PO. Wybrana została z IV okręgu obej-
mującego osiedla Wrzeciono i Młociny. 
W bielańskiej radzie od 2010 roku, jest 
radną już drugą kadencję. Przewodni-
czyła komisji kultury, sportu i promo-
cji oraz była członkiem komisji budżetu 
i inwestycji oraz   komisji architektu-
ry, planowania przestrzennego i ochro-
ny środowiska. Zawodowo pracowała 
m. in. w szpitalu bielańskim, w urzędzie 
dzielnicy, zajmując się promocją oraz 
pełniąc funkcję pełnomocnika burmistrza 
Bielan ds. organizacji pozarządowych, 
a od 2011 roku jako rzecznik prasowy 
SKM.

Mimo wielu obiekcji opozycji, w taj-
nym głosowaniu większością 13 głosów 
za (przy 9 przeciwnych) Magdalena Ler-
czak wybrana została na czwartego zastęp-
cę burmistrza Bielan.

(PON)

W dniu 02.09.2017 (sobota) zapra-
szam na ciąg dalszy wyjątkowego spa-
ceru  poświęconego  Powstaniu War-
szawskiemu na Żoliborzu. Tym razem 
skoncentrujemy się na wydarzeniach 
związanych z Twierdzą Zmartwych-
wstanek, Żoliborzem Urzędniczym, 
„Poniatówką”, pl. Inwalidów i ata-
kami na Dworzec Gdański. Zbiórka 
o godz. 17.00 na rogu ulic Krasiń-
skiego i Popiełuszki (pod domem przy 
Krasińskiego 20). Spacer potrwa oko-
ło 90-120 minut. Udział, jak zwykle, 
co łaska.
–  Jak wyglądała linia obrony Żoliborza 

od strony zachodniej?
–  Które zgrupowanie trzymało Twierdzę 

Zmartwychwstanek?

–  Ilu ludzi przeszło kanałami ze Starów-
ki na Żoliborz?

–  Gdzie był magazyn broni jednego 
z plutonów zgrupowania „Żmija”?

–  Co się działo na ul. Kozietulskiego 
29.09.1944 r.?

–  Kto prowadził szpitalik w podzie-
miach kościoła?

–  Gdzie mieściło się dowództwo zgru-
powania „Żaglowiec”?

–  Czy na Żoliborzu też była PAST-a?
–  Jak udało się zająć „Poniatówkę”?
–  Co stało się na pl. Inwalidów 1.08.?
–  Jak wyglądała pierwsza od strony 

wiaduktu barykada na Mickiewicza?
– Co tu robili partyzanci z kresów? 

Zapraszam!
przewodnik warszawski Piotr Wierzbicki

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w kościele pod wezwaniem Mat-
ki Boskiej Królowej Pokoju na Młoci-
nach, którą celebrował proboszcz para-
fii, ksiądz Jan Ujma. Po mszy uczestni-
cy wydarzenia przeszli przed pomnik 
upamiętniający walki, gdzie złożono 
wieńce oraz zapalono znicze. Kwiaty 
pojawiły się także przed symboliczną 
mogiłą powstańca.

Na uroczystości nie mogło za-
braknąć kombatantów. Pojawili się 
przedstawiciele wszystkich ugrupo-
wań zrzeszonych w Bielańskim Klubie 
Kombatanta. Grupę AK Kampinos re-
prezentował sekretarz zarządu Krzysz-
tof Makiewicz, a cały klub – jego 
przewodniczący – Józef Kassyk. Po-
dziękował zebranym i podkreślał, jak 
ważne jest, by wciąż pamiętać o naszej 
niełatwej historii.

Nie zabrakło także przedstawicie-
li dzielnicy Bielany. W imieniu rady 

i zarządu wieńce złożyli zastępcy bur-
mistrza: Magdalena Lerczak, Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski 
oraz wiceprzewodnicząca rady dzielni-
cy – Anna Czarnecka i radni: Wojciech 
Borkowski, Daniel Pieniek, Joanna Ra-
dziejewska, Łukasz Świderski, Michał 
Świderski i Ryszard Zakrzewski.

Pojawili się także posłowie: Andrzej 
Halicki i Małgorzata Gosiewska, wice-
przewodniczący Rady m.st. Warszawy 
- Dariusz Figura, radny m.st. Warszawy 
Edmund Świderski oraz przedstawicie-
le służb. Komendę Rejonową Policji 
Warszawa V reprezentował jej komen-
dant, młodszy inspektor Lech Bielak 
a Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Stra-
ży Pożarnej nr 6 – zastępca dowódcy 
jednostki, starszy kapitan inż. Paweł 
Szymanek.

Wśród gości znaleźli się także Mar-
cin Rudnicki – członek zarządu Ma-
zowieckiego Oddziału Okręgowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża w War-
szawie, Stowarzyszenie „Razem dla 
Bielan”, Tomasz Gumowski – przewod-
niczący zarządu Samorządu Mieszkań-
ców Młocin wraz z Dagmarą Gumow-
ską i Wiesławem Działowym, prezes 
oddziału Żoliborz-Bielany Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy – Maria Wiro-Kiro 
wraz z Adamem Kalinowskim, Ryszard 
Gliszewski, Karol Szadurski i Zygmunt 
Król ze stowarzyszenia historycznego 
Solidarność Huta Warszawa oraz dele-
gacje bielańskich szkół.

Wszyscy przemawiający podkre-
ślali by z wydarzeń wojennych wciąż 
wyciągać wnioski, a o historii pamiętać 
nie tylko z okazji kolejnych rocznic.

Podczas uroczystości ks. prałat 
major Bogusław Pasternak oficjalnie 
został uznany kapelanem bielańskich 
kombatantów. Odczytano dekret metro-
polity warszawskiego kard. Kazimierza 
Nycza w tej sprawie.

Na Bielanach

73. rocznica Powstania Warszawskiego

Zaproszenie na spacer

Śladami powstańców

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

W miejscu walk o lotnisko bielańskie – największej walki Powstania Warszawskiego na terenie Bielan, 
jak co roku na początku sierpnia spotkali się kombatanci, przedstawiciele wojska, służb i politycy, chcący 
uczcić to ważne wydarzenie.
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Na przedwakacyjnej sesji rada Żoli-
borza pozytywnie zaopiniowała zmiany 
do  wieloletniej prognozy finansowej 
oraz do załącznika budżetowego dziel-
nicy na 2017 rok zgodnie z uchwałą 
zarządu i z niewielką poprawką.

W wydatkach bieżących przeniesie-
nia wyniosły blisko 350 tys. zł. Z tego 
176  tys. zł zaoszczędzone na wy-
datkach związanych z prowadzeniem 
publicznych poradni psychologiczno-
-pedagogicznych postanowiono prze-
znaczyć na uzupełnienie niedoboru 
środków na wynagrodzenia nauczycieli 
szkół podstawowych. Kolejne 156 tys. 
zł z pomocy społecznej (w tym 141 tys. 
zł  pozostałe z powodu mniejszego 
zapotrzebowania na dodatki mieszka-
niowe)  chciano wykorzystać na inne 
potrzeby. I tak m.in. 57 tys. zł posta-
nowiono   przenieść do wydziału infra-
struktury w celu wykonania większego 
zakresu robót drogowych związanych 
z wymianą nawierzchni jezdni. A także 
przekazać 81 tys. zł dla zakładu go-
spodarki nieruchomościami na remont   
mieszkaniowego zasobu komunalnego 
w kompleksie budynków przy ul. Ma-
rii Kazimiery 16-28 oraz pustostanów. 
A także na remonty instalacji elektrycz-
nych i wodno-kanalizacyjnych w loka-
lach użytkowych oraz na prace polega-
jące na wymianie witryn. Poprzetargo-
we oszczędności z utrzymania zieleni 
wysokiej w  żoliborskich parkach prze-
znaczone zostały na realizację zadania 
z budżetu partycypacyjnego pn. „Boule 
na Żoliborzu”.

Sporo zastrzeżeń radni mie-
li co do propozycji wykorzystania 
18 tys. zł., które pozostały z impre-
zy „Otwieramy Żoliborz 2017”. Za-
rząd planował środki te  przeznaczyć 
na opracowanie i druk kalendarza 
na 2018 rok. Po burzliwej  dysku-
sji rada wnioskowała o zmniejszenie 
kwoty do 8 tys. zł na to  wydawnic-
two. Po poprawce wygospodarowane 
10 tys. zł postanowiono  przenieść 
do zadania utrzymanie i remonty dróg 
i wykorzystać na remont ul. Rydygie-

ra, w celu oświetlenia przejścia dla 
pieszych.

Zaoszczędzone środki i nowe 
zadania

W wydatkach majątkowych wnio-
skowano o blisko 1,4 mln zł zmniej-
szenia. W  tym w edukacji o kwotę 
1,3 mln zł, powstałą z oszczędności 
po przetargu z zadania związanego 
z budową zespołu przedszkolno-żłob-
kowego przy ul. Rydygiera 8 i przezna-
czenie tych środków na budowę zespołu 
szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny 
German w 2018 roku. Pozostałe 70 tys. 
zł pochodzące także z poprzetargo-
wych oszczędności  z budowy chodni-
ka i oświetlenia na ul. Barszczewskiej 
uzupełnić ma wydatki związane z wy-
konaniem zaplanowanych robót przy 
przebudowie boiska przy Szkole Pod-
stawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej. 

Ponadto zaoszczędzone w tym roku 
blisko 22 tys. zł z zadania dotyczące-
go przyłączenia do miejskiej sieci cie-
płowniczej budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 65 przy ul. Mścisławskiej pójść 
ma na zwiększenie przyszłorocznych 
wydatków w tym zakresie.

Wprowadzono też dwa nowe zada-
nia. Na realizację pierwszego z wydat-
ków bieżących wyasygnowano 15 tys. 
zł na zakupy inwestycyjne dla żoli-
borskiego ośrodka pomocy społecznej. 
Przeznaczone mają być na kupno urzą-
dzenia UTM - wielofunkcyjnej zapory 
sieciowej zintegrowanej w postaci jed-
nego urządzenia oferującego funkcje 
służące zabezpieczeniu danych w po-
staci elektronicznej.

Z kolei o 320 tys. zł ze środków 
wyrównawczych z budżetu miasta  
wnioskowano na drugie zadanie zwią-
zane z modernizacją infrastruktury bu-
dynku pływalni dzielnicowego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. I choć radni 
nie omieszkali skrytykować dyrekcji 
OSiR-u za to, że dochody ma coraz 
mniejsze,   dotacje coraz większe, 
a to nowe zadanie znalazło się poza 
planem remontów, to  zdecydowali się 
na wprowadzenie go.

Wyremontują basenowe 
łazienki

W ramach modernizacji pływal-
ni wykonane mają być trzy zadania. 
Po pierwsze modernizacja wodno-ka-
nalizacyjna węzłów sanitarnych z za-
stosowaniem nowoczesnej technologii 
w szatniach basenowych: damskiej, 
męskiej i dla osób niepełnosprawnych. 
To podniesie ich walory estetyczne 
i funkcjonalno-użytkowe. Dzięki temu 
korzystający z tych urządzeń klient sam 
będzie mógł dostosować temperaturę 
wody do swoich potrzeb.

Zmodernizowana ma być też sauna 
sucha poprzez zastosowanie boazerii 
z drzewa skandynawskiego charakte-
ryzującej się lepszymi właściwościami 
wytrzymałościowymi i jakościowymi. 
Przeprowadzona zostanie również mo-
dernizacja pokoju wypoczynkowego 
wraz z przylegającym do niej sanitaria-
tem. Dodatkowo zastosowane będzie 
oświetlenie w technologii LED.

Ponadto w celu poprawy wizerunku 
żoliborskiego OSIR zmodernizowane 
zostanie też wejście główne do budyn-
ku pływalni. Otrzymać ma oświetlenie  
ledowe, a schody i podjazd dla osób 
niepełnosprawnych nowe okładziny.

Dodatkowe pieniądze
Dokonano  zmian dochodów groma-

dzonych na wydzielonych rachunkach 
oświatowych jednostek budżetowych. 
W ich ramach wnioskowano o zwięk-
szenie planu dochodów o 35 tys. zł 
z  tytułu umów najmu w Szkole Pod-
stawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 
z przeznaczeniem na zakup usług 
eksploatacyjnych i materiałów. A tak-
że o zwiększenie planu dochodów 
o 150 tys. zł z tytułu żywienia dzie-
ci w nowo utworzonym Przedszkolu 
nr 433 przy ul. Rydygiera. Zdecydowa-
no też o zwiększeniu planu wydatków 
o 6 tys. zł w Zespole Szkół Elektro-
nicznych i Licealnych przy ul. Gen. 
Zajączka z przeznaczeniem na zakup 
pompy centralnego ogrzewania.

(PON)

Na Żoliborzu

Oświetlą przejście na ul. Rydygiera
Obrona Fortu Sokolnickiego

Rewitalizacja pl. Wilsona

Komisyjne roszady

Na lipcowej sesji rada Żoliborza 
podjęła uchwałę zmieniającą tę z maja 
ub. roku w sprawie powołania Mło-
dzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz 
w i nadania  jej statutu.

W związku z nowym prawem 
oświatowym wygaszającym gimnazja 
i uchwałą rady miasta w sprawie dosto-
sowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego zaszła konieczność dosto-
sowania przepisów, w oparciu o które  
pracuje MRD do nadchodzących zmian 
w systemie oświaty. 

W postanowieniach ogólnych statutu 
wprowadzono zmianę mówiącą o tym, 
że w skład rady wchodzi młodzież klas 
VI-VIII szkół podstawowych i ponad-
podstawowych położonych na terenie 
dzielnicy. A ponieważ ubyło 7 gimna-
zjów i przybyły 2 szkoły podstawo-
we: nr 391 im. A. Dawidowskiego ps. 
„Alek” z oddziałami gimnazjalnymi 
oraz nr 392 im. J. Bytnara ps. „Rudy” 
z oddziałami gimnazjalnymi rada skła-
dać się będzie z 15 radnych zamiast z 20 
z 15 funkcjonujących szkół w dzielnicy. 
Rada składać się ma z radnych wybiera-
nych spośród młodzieży uczęszczającej 
do publicznych i niepublicznych klas 

VI-VIII sześciu szkół podstawowych 
i 9 ponadpodstawowych. W skład rady 
wchodzić ma po jednym przedstawi-
cielu klas VI-VIII szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.

Znowelizowana ordynacja wyborcza 
do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoli-
borz  mówi, że jej radnym może zostać 
uczeń uczęszczający do szkoły podsta-
wowej lub ponadgimnazjalnej na tere-
nie dzielnicy. Poszczególnym szkołom 
przysługuje po jednym mandacie.

W przepisach dotyczących organi-
zacji wewnętrznej rady paragraf mó-
wiący o tym, że do pomocy w wy-
konywaniu swoich zadań rada może 
powołać na stałe lub doraźne komisje 
dla ułatwienia kontaktu z mediami 
wprowadzona została  funkcja rzecz-
nika prasowego młodzieżowej rady. 
Ma ją pełnić przewodniczący  komisji 
ds. promocji. Do jego zadań należeć 
będzie: reprezentowanie rady w kon-
taktach z mediami, przygotowywanie 
notatek prasowych związanych z dzia-
łalnością rady, umieszczanie informacji 
dotyczących działalności rady na ofi-
cjalnym  profilu rady, na portalu Face-
book, lub na stronie internetowej rady,  

wykonywanie ustaleń komisji ds. pro-
mocji, prezydium oraz rady w zakresie  
promocji, współpraca z prezydium oraz 
współpraca z właściwą komórką ds. 
promocji w urzędzie dzielnicy Żoli-
borz.

Jednocześnie dla usprawnienia swej 
pracy MRD zaproponowała umożliwie-
nie  prowadzenia i przygotowania obrad 
sesji rady oraz koordynację prac komisji 
w razie nieobecności przewodniczące-
go nie tylko wiceprzewodniczącemu, 
ale i sekretarzowi rady wchodzącemu 
w skład prezydium.  

Tymczasem do radnych wybranych 
na kadencję 2016-2018 stosuje się do-
tychczasowe przepisy statutu stanowią-
ce załącznik do majowej uchwały z  
2016 roku w sprawie powołania Mło-
dzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz. 

Dopiero w przypadku wygaśnięcia 
mandatu radnego wybranego na kaden-
cję   2016-2018 po 1 września 2017 roku 
przed terminem zakończenia kadencji, 
wyboru kandydata na jego miejsce do-
kona się w oparciu o znowelizowane 
przepisy ordynacji wyborczej.

(PON)

Na lipcowej sesji zbulwersowana 
zapędami miasta rada Żoliborza pod-
jęła  stanowisko, w którym stanowczo 
sprzeciwia się przekazaniu w admini-
strowanie   Zarządowi Zieleni m.st. 
Warszawy nieruchomości położonych 
w parku im. Stefana Żeromskiego. Już 
w poprzednich dwóch stanowiskach 
(z sierpnia 2016 roku oraz kwietnia  
2017 roku) rada wyraziła sprzeciw 
wobec przekazania parku im. S. Że-
romskiego Zarządowi Zieleni. Obecnie 
przeciwna jest przekazaniu mu Fortu 
Sokolnickiego, pełniącego de facto rolę 
jedynego w dzielnicy domu kultury, 
a także pozostałych nieruchomości, 
z których dzielnica czerpała korzyści.

Apelując do prezydenta Warszawy 
o zmianę zarządzenia w sprawie  prze-
kazania w administrowanie Zarządowi 
Zieleni m.st. Warszawy  nieruchomości 
położonych w parku im. S. Żerom-
skiego podkreślono, że   stanowią one 
wizytówkę Żoliborza. Przypomniano, 
że idea odkupienia z majątku Agencji 
Mienia Wojskowego fortu i pozosta-
łych nieruchomości w parku Żerom-
skiego powstała   jednogłośnie ponad 

podziałami w radzie dzielnicy i została 
sfinalizowana staraniem zarządu Żoli-
borza ze środków wygospodarowanych 
z dzielnicowego budżetu.

Rada Żoliborza przez lata z wiel-
ką troską interesowała się najpierw  
odrestaurowaniem Fortu Sokolnickie-
go, a następnie odbywającymi się tam   
dzielnicowymi imprezami kulturalny-
mi, co znalazło odbicie w komercyjnej 
umowie najmu podpisanej z operato-
rem zarządzającym Fortem.

Jak podkreślono park Żeromskiego 
stanowi miejsce kojarzone przez ogół 
mieszkańców z imprezami kulturalnymi 
organizowanymi przez dzielnicę.  Od-
danie Zarządowi Zieleni całego parku, 
a teraz w szczególności też fortu i innych 
nieruchomości utrudni, a wręcz uniemoż-
liwi kontynuowanie tej  działalności.

Mając to na uwadze rada Żolibo-
rza po raz kolejny podjęła stanowisko, 
w którym stanowczo protestuje prze-
ciwko pozbawieniu jej miejsca będące-
go  wizytówką dzielnicy i pełniącego 
funkcję społeczno-kulturalną.

(PON)

Na przedwakacyjnej sesji rada 
Żoliborza przyjęła stanowisko, w któ-
rym   wnioskuje o przygotowanie przez 
Urząd m.st. Warszawy wytycznych 
projektowych do rewitalizacji pl. Wil-
sona. Wytyczne architektoniczne, za-
wierające wskazówki co do przekształ-
ceń tego placu, przed zatwierdzeniem   
powinny być skonsultowane z miesz-
kańcami. Po zatwierdzeniu należy je  
wprowadzić do planu miejscowego 
obejmującego pl. Wilsona oraz opraco-
wać i wdrożyć oparty na nich projekt 
rewitalizacji placu.

W uzasadnieniu przypomniano, 
że plac Wilsona, tak jak go widzimy 
obecnie, ukształtowany został ostatecz-
nie na początku lat 70. ub. wieku. 
Od tego czasu wyraźnie zmieniła się 
jego rola. W wyniku budowy obwo-
dowych tras szybkiego  ruchu plac 
przestał być istotnym węzłem indy-
widualnego ruchu samochodowego. 
W rezultacie budowy metra zwiększyła 
się za to rola placu  dla komunikacji 
zbiorowej jako punktu przesiadkowe-
go. Nastąpiło także  wyraźne zreduko-
wanie funkcji handlowej (ubyło skle-
pów z artykułami  codziennego użytku) 
na rzecz funkcji usługowej (powstały 
restauracje i kawiarnie). Te zmiany 
sprawiły, że przestrzeń pl. Wilsona za-
projektowana 50  lat temu przestała 
wspomagać istotne dla mieszkańców 
funkcje, jakie plac pełni obecnie.  

Jak podkreślono, potrzebę zmian 
przestrzeni pl. Wilsona wzmacnia na-
turalne  zużycie rozwiązań wprowadzo-
nych przed 50 laty. Dotyczy to przede 
wszystkim zieleni, którą w wyniku 
powolnych zmian usunięto z obrzeży 

placu pozostawiając zielonym jedynie 
środek. Ten środek placu, jeszcze w la-
tach 60. funkcjonujący jako dostępny 
dla wszystkich skwer, obecnie jest zu-
pełnie  wyłączony z użytkowania i nie-
dostępny dla mieszkańców.

Proces zmian na pl. Wilsona na-
leży rozpocząć od opracowania wy-
tycznych architektonicznych i projektu 
kompleksowego zagospodarowania 
placu. Obecnie nie istnieje żadna spój-
na i zatwierdzona do realizacji koncep-
cja  urządzenia placu, pomimo że takie 
propozycje wielokrotnie pojawiały się 
w przeszłości. Przyjęty w 2002 roku 
miejscowy plan zagospodarowania   
przestrzennego obejmujący obszar 
pl. Wilsona zawiera stwierdzenia, 
że dla samego placu należy uchwalić 
nowy szczegółowy plan miejscowy. 
Niemniej przez 15 lat obowiązywania 
planu miejscowego ten zapis nie został 
zrealizowany.

Stwierdzono, że m.st. Warsza-
wa od kilkunastu lat poprawia jakość 
przestrzeni publicznej, systematycz-
nie remontując place miejskie, które 
są istotnymi   miejscami dla lokalnych 
społeczności. Gruntowną rewitalizację 
przeszedł m.in.  plac Szembeka na Gro-
chowie, pl. Grzybowski w Śródmie-
ściu. Kończą się prace na pl. Powstań-
ców Warszawy, a w najbliższych latach 
remont przejdzie też pl. Narutowicza 
na Ochocie. Takiego procesu wymaga 
także pl. Wilsona, ale nie można go 
rozpocząć bez opracowania projektu 
wskazującego docelowy kształt i funk-
cje placu.

(PON)

Na lipcowej sesji rady Żoliborza do-
konano zmian w składach komisji. W  
związku ze złożoną przez radnego Da-
riusza Kołodziejka rezygnacją rada  Żo-
liborza odwołała go ze składu i funkcji 
przewodniczącego komisji  rewizyjnej. 
Pozostali w niej: Monika Kurowska, 
Ryszard Mazurkiewicz (wiceprzewod-
niczący), Krzysztof Orzeszek, Donata 
Rapacka i Beata Zasada-Wysocka. 

Dokonano też dwóch transferów. 
Zgodnie ze złożonymi wnioskami rad-
nego Dariusza Kołodziejka włączo-
no do składu komisji Infrastruktury. 
Z kolei radną Joannę Tucholską wyłą-
czono ze składu komisji rewizyjnej i  
włączono do składu komisji edukacji 
i sportu.

(PON)

Zmniejszą Radę Młodzieży
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– Bardzo cieszymy się, że wydaw-
czynie NIEMAPY zmierzyły się z uję-
ciem Warszawy w tak zwartym, a za-
razem niebanalnym opracowaniu. 
Z pewnością dzięki ich przewodnikowi 
na dobrze znane miejsca w stolicy wie-
lu rodziców spojrzy ze swoimi dziećmi 
z zupełnie innej perspektywy. Bardzo 
cieszymy się także z faktu, że narra-
cja warszawskiej NIEMAPY tak mocno 
ukierunkowana jest na Wisłę. Dzięki 
temu osoby, które jeszcze nie znają uro-
ków nabrzeży i samej królowej polskich 
rzek będą miały szansę odkryć Dzielni-
cę Wisła – mówi Robert Zydel, dyrek-
tor Biura Marketingu Miasta Urzędu 
m.st. Warszawy.

– W każdym mieście chcemy za-
chęcić rodziców do kreatywnych spa-
cerów – jeśli idziemy po raz setny 
Krakowskim Przedmieściem możemy 
zagrać z dzieciakami w grę przemy-
cającą dawkę historii miasta, a je-
śli mamy iść do parku, to czemu nie 
zajrzeć na Bródno, do Parku Rzeźb 
prowadzonego przez MSN? – mówią 
zgodnie pomysłodawczynie serii NIE-
MAPA. Monika Szewczyk-Wittek, ko-
ordynatorka warszawskiej NIEMAPY 
dodaje – Miasto żyje i trzeba mu się 
stale uważnie przyglądać, szukać nie-
banalnych miejsc i inicjatyw – zajrzeć 
do domków fińskich na Jazdowie, po-
szukać kamiennego niedźwiedzia z le-
gendy albo śmiało podjąć wyzwanie 
zdobycia Korony Warszawy.

Rok Rzeki Wisły jest rokiem wyjąt-
kowym nie tylko dla królowej polskich 
rzek, ale również dla mieszkańców 

naszego miasta. Warszawa aktywnie 
wspiera inicjatywy związanie z animo-
waniem i promowaniem przestrzeni 
Wisły. Przykładami projektów, które 
na stałe wpisały się w warszawski ka-
lendarz są m.in. plenerowe wydarzenie 
Otwarcie sezonu letniego, wieczorna 
parada łodzi w czasie Święta Wisły czy 
kampania edukacyjna Dzielnica Wi-
sła. W sezonie letnim na stołecznych 
plażach dyżuruje warszawski plażo-
wy, od którego można wypożyczyć 
leżak, książkę albo sprzęt rekreacyjny. 
Dzięki wsparciu finansowemu mia-
sta realizowane są zadania publiczne 
związane z Wisłą. To dzięki tym pro-
jektom można bezpłatnie uczestniczyć 
w ciekawych warsztatach, tematycz-
nych, spływach kajakowych czy rej-
sach po rzece. Równolegle prowadzone 
są liczne inwestycje, takie jak choćby 

budowa bulwarów czy tworzenie no-
wych przestrzeni funkcjonalnych, któ-
rych przykładem jest Strefa Rekreacji 
Dzielnicy Wisła na plaży pod mostem 
Poniatowskiego. 

Jedną z najnowszych inicjatyw 
z Wisłą w roli głównej, w którą włą-
czyło się miasto, jest niebanalne wy-
dawnictwo NIEMAPA. Publikacja 
dedykowana jest przede wszystkim 
rodzinom. Na najmłodszych nad Wi-
słą czeka wiele atrakcji, a NIEMAPA 
będzie doskonałym przewodnikiem 
podczas spacerów po Warszawie. Bo-
gato ilustrowana i kolorowa mapa 
oprowadza nas po miejscach znanych, 
takich jak Centrum Nauki Kopernik, 
Muzeum nad Wisłą czy ogrody BUW, 
ale także zachęca do poznania nowych 
miejsc. W trasę z NIEMAPĄ warto 
zabrać kredki, by samemu stać się au-

torem i twórcą ciekawych rozwiązań. 
Na NIEMAPIE jest bowiem przestrzeń 
do zagospodarowania przez każdego 
młodego podróżnika. 

Bezpłatne egzemplarze NIEMAPY 
dostępne są u warszawskich plażo-
wych, w punktach na plażach: Saska, 
Poniatówka, Żoliborz, Rusałka oraz 
Wawer.

To była nie lada gratka dla poszuki-
waczy skarbów!

Kolekcja znaczków, książki, ubra-
nia, zabawki, buty, pocztówki, zegarki, 
torby, gazety, telefony - to dopiero po-
czątek długiej listy rzeczy, które można 
było znaleźć na bielańskiej wyprzedaży 
garażowej. 

W niedzielę 6 sierpnia już po raz 
drugi, na terenie zielonym przy bie-
lańskim Ratuszu, odbył się pchli targ 
dla mieszkańców. Każdy mógł przyjść 
i wystawić swój kramik z rzeczami, 
które chciał odsprzedać. Każdy mógł 
także znaleźć na nim coś dla siebie. 
To był bez wątpienia raj dla poszuki-
waczy skarbów, miłośników kierma-
szów i staroci. Z drugiej strony jest 
to też zawsze szansa na nowe życie dla 
znudzonych ubrań, zabawek i innych 
szpargałów.

Jeśli jeszcze u nas nie byłeś masz 
na to szansę! Kolejna wyprzedaż ga-
rażowa już 3 września. Zapisy po ad-
resem: www.bielany@wyprzedazga-
razowa.eu. Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny.

Na lipcowej sesji rada Bielan w ra-
mach inicjatywy uchwałodawczej pod-
jęła uchwałę, w której wnosi do Rady 
Warszawy o podjęcie uchwały w spra-
wie nadania imienia Jonasza Kofty 
Bielańskiemu Centrum Edukacji Kul-
turalnej   przy ul. Szegedyńskiej 9 A.

Jak przypomniano, w kwietniu br. 
roku rada pedagogiczna BCEK oraz 
samorząd uczniowski BCEK podjęły 
odrębne uchwały o rozpoczęciu proce-
dury nadania placówce imienia Jonasza 
Kofty. 

W ich imieniu oraz rady rodziców 
Anna Martin - dyr. BCEK przy ul. Sze-
gedyńskiej 9 A - wystąpiła z wnio-
skiem do burmistrza Bielan o nadanie 
imienia J. Kofty Bielańskiemu Cen-
trum Edukacji Kulturalnej. Pod ko-
niec  czerwca zarząd dzielnicy podjął 
stosowną uchwałę w sprawie podjęcia 
przez radę Bielan inicjatywy uchwało-
dawczej dotyczącej  nadania imienia 
J. Kofty  BCEK.

Bielańskie Centrum Edukacji Kul-
turalnej jest placówką oświatowo-wy-
chowawczą działającą od 2009 roku 
w systemie edukacji pozaszkolnej. 
Podstawą działalności programowej 
BCEK jest edukacja kulturalna dzieci 
i młodzieży, a także wspieranie bie-
lańskich szkół w realizacji projektów 
i programów edukacji artystycznej 
i kulturalnej.

BCEK podejmuje działania mające 
na celu stworzenie warunków sprzy-
jających   rozwojowi młodego czło-
wieka, organizowania zajęć pozalek-
cyjnych zgodnie z jego zainteresowa-
niami, poszerzenie dostępu młodzieży 
do kultury, pobudzenie   aktywności 
twórczej w przestrzeni kultury i wy-
kreowanie warunków  sprzyjających 
nowoczesnej edukacji kulturalnej i ar-
tystycznej. Zgodnie z misją placówki 
BCEK rozwija zainteresowania arty-
styczne młodych ludzi, przygotowuje 
ich do czynnego udziału w życiu kultu-
ralnym i aktywnego  kreowania sztuki.

Po wielu tygodniach wspólnych po-
szukiwań rada pedagogiczna, rada ro-

dziców i samorząd uczniowski wybrali 
na patrona BCEK legendarną postać 
polskiej piosenki, artystę wywodzące-
go się z kręgów kultury studenckiej - 
Jonasza Koftę. Jak podkreślono, artystę 
wszechstronnego, którego twórczość 
mogłaby być inspiracją dla wychowan-
ków placówki.

Wartości dorobku J. Kofty 
(1942-1988) nie da się przecenić. Był 
poetą,  pisarzem, scenarzystą, dramatur-
giem, satyrykiem, malarzem, a przede  
wszystkim autorem ogromnej liczby 
tekstów (a także wykonawcą), które 
na stały weszły do kanonu polskiej pio-
senki. Wiele jego wierszy stało się mu-
zycznymi przebojami, które Polacy śpie-
wają do dziś. Dzięki takim tytułom jak 
m.in. „Wakacje z blondynką”, „Radość 
o poranku”, „Śpiewać każdy może”, 
„Jej portret”, „Pamiętajcie o ogrodach”, 
„Kwiat jednej nocy”, czy „Do łezki łez-
ka” wraz z A. Osiecką i W. Młynarskim 
zaliczony został do „trójcy wieszczów 
polskiej piosenki”.

Twórczość J. Kofty jest ponadcza-
sowa. Stała się inspiracją i wzorem 
dla wielu  młodych twórców poezji 
śpiewanej, dlatego postanowiono go 
uhonorować.

W BCEK-u były zajęcia poświę-
cone artyście służące zapoznaniu się 
z jego dorobkiem, spotkania z rodziną. 
Dyrektor uzyskała jej zgodę na po-
dejmowanie wszelkich działań związa-
nych z procedurą nadania imienia.

Poprzez nadanie imienia Jonasza 
Kofty Bielańskie Centrum Edukacji 
Kulturalnej uzyska swoistą indywidual-
ną tożsamość, wyróżniającą je spośród 
innych placówek. BCEK będzie mogło 
oprzeć swoje działania merytoryczne 
i wychowawcze na wartościach ogól-
nie uznawanych przez społeczność, 
potwierdzonych twórczością patrona. 
Obcowanie z językiem literackim, do-
brem, prawdą i refleksją nad otaczają-
cym nas światem jest bowiem równie   
ważne jak formalna edukacja. 

(PON)

Weź NIEMAPĘ i chodź nad Wisłę
NIEMAPA Warszawa to nowy przewodnik zachęcający do miejskich spacerów, zwłaszcza nad Wisłą. Atrak-
cyjna forma wydawnictwa zachęca by spojrzeć na dobrze znane miejsca z zupełnie nowej perspektywy.

Bielańska wyprzedaż garażowa 

Na Bielanach

Jonasz Kofta 
patronem BCEK-u

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
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W związku z prognozowanymi na kolejne dni 
burzami apelujemy o zachowanie szczególnej 
ostrożności. Unikajmy parkowania aut pod drze-
wami, usuwajmy także z balkonów i parapetów 
wszystkie przedmioty, które podczas silnych wia-
trów mogą stwarzać zagrożenie. Nie zapominajmy 
zabezpieczyć okien. Corocznie w wyniku wyłado-
wań atmosferycznych ginie kilkadziesiąt osób.

Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi 
zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą 
na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się 
przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. 
Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz 
duże straty materialne.

Czy Twoja Rodzina jest bezpieczna?
Bądź mądry przed szkodą. Uderzenie pioruna 

może skończyć się pożarem, uszkodzeniem kon-
strukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycz-
nej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest włą-
czone do instalacji. 

Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnio-
ne od miejsca naszego pobytu.

W domu:
•  Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez 

przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświe-
tlenie, np. latarkę, świeczki, a także żywność, 
wodę oraz niezbędne lekarstwa.

•  Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miej-
scem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy 
lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpieczne-
go pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, 
np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka 
od przeszklonych drzwi i okien.

•  Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przed-
mioty, które mogą zostać porwane przez wiatr 
i stworzyć dodatkowe zagrożenie.

•  Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz za-

bezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pa-
miętajmy również, że w czasie burzy nie należy 
podchodzić do okien.

•  Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli 
nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

•  Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawo-
ry, bezpieczniki).

•  Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.
Chwilowe uspokojenie się nawałnicy i cisza – 

nie oznacza bezpieczeństwa.

W terenie:
O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej 

do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. 
Jeśli nie ma takiej możliwości:
•  Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod 

drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ule-
gnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niesta-
bilnymi konstrukcjami, np. wiaty oraz wszystkimi 
wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.

•  Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy 
jako schronienie istniejące budowle: most, wia-
dukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli 
nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wyko-
rzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

•  Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich 
nie dotykajmy.

•  Wyjdźmy natychmiast z wody.
•  Unikajmy używania telefonu komórkowego. Naj-

lepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:
•  Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach 

podczas jazdy.
•  Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często docho-

dzi do przygniecenia samochodu przez powalone 
wiatrem konary i drzewa.

•  Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bez-
piecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.

 Trwa  lato,  a  wraz  z  nim wysokie  temperatury. 
Podczas  upałów  wnętrze  samochodu  nagrzewa  się 
w  ciągu  kilkunastu  minut  nawet  do  temperatury 
powyżej 50°C. Przebywanie w takich warunkach jest 
niebezpieczne dla zdrowia i życia, zwłaszcza małych 
dzieci.

Istnieje kilka podstawowych zasad dbania 
o bezpieczeństwo najmłodszych w upalne dni, 
których należy bezwzględnie przestrzegać. Trze-
ba dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu 
dziecka oraz zapewnić przewiewny i lekki ubiór. 
Należy też ograniczyć czas przebywania z dziec-
kiem na słońcu, szczególnie w godzinach 11-15. 
W ostatnim czasie coraz częstszą przyczyną nie-
bezpiecznych i tragicznych sytuacji jest pozosta-
wienie dziecka w rozgrzanym słońcem pojeździe.

Bez względu na powód nigdy nie zostawiaj 
dziecka w rozgrzanym samochodzie. 

Do najczęstszych objawów przegrzania orga-
nizmu należą: osłabienie i senność; ból głowy, 
zaburzenia widzenia; zaczerwienienie twarzy i po-
jawienie się potówek na ciele dziecka; nudności, 
wymioty, biegunka, drgawki, przyspieszona akcja 
serca; zaburzenia oddychania, utrata przytomności.

Nawet kilka minut w nagrzanym samochodzie 
może doprowadzić do tragedii.

Jeśli widzisz dziecko pozostawione w rozgrza-
nym samochodzie, nie czekaj na powrót jego ro-
dziców lub opiekunów. Spróbuj otworzyć pojazd, 
nawet wybij szybę, by uratować zdrowie i życie 
dziecka. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i we-
zwij pomoc.

ELWIRA – srebrzysta księżniczka. 
Sama delikatność i łagodność. Sucz-
ka subtelna w zachowaniu, zachowu-
jąca nieśmiały dystans do wydarzeń 
i zjawisk wokół. Elwira jest bardzo 
młodziutką sunią, lecz w swoim mło-
dym życiu przeszła już wiele biedy 
i poniewierki. Stąd bierze się jej nie-
śmiałość i jeszcze drobny brak zaufania 
do obcych. Elwira ma świetne relacje 
z innymi psami. Chętnie przytuli się 
do jakiejś miłej rodziny, lub singla, 
i za okazane serce odwzajemni się 
wielkim przywiązaniem. Elwira mia-
ła operację przedniej łapki, złamanej 
w skomplikowany sposób. Chodzi 
jednak używając tej łapki, i wszystko 
wskazuje na to, że będzie coraz lepiej.  
Elwira czeka na dom. Tel: 604 531 952

Grecja – ojczyzna naszej kultury, 
kraj tysięcy wysp, pięknego morza 
i wielu innych wspaniałych atrakcji. Jej 
stolica - Ateny, nazwane tak na cześć 
greckiej bogini mądrości, to tętniąca 
życiem metropolia. Turyści przyjeżdża-
ją tu, żeby zobaczyć sławny Akropol 
z Partenonem, Erechtejonem i świąty-
nią Nike, zwiedzić fantastyczne mu-
zeum archeologiczne i zjeść kolację 
w tawernie na Place. Niektórzy odwie-
dzają jeszcze Agorę, a co bardziej am-
bitni – antyczny cmentarz Keramejkos 
i olimpijski stadion Kalimarmaro, zbu-
dowany z białego marmuru pentelic-
kiego według antycznego wzorca. I… 
jak najszybciej opuszczają rozgrzane 
i zatłoczone miasto podążając na Pelo-
ponez lub wyspy. 

Tymczasem w Atenach jest jeszcze 
ponad 30 ciekawych muzeów, w tym 
kilka bardzo interesujących, m.in. Mu-
zeum Wojny, Muzeum Teatru Grec-

kiego czy greckich instrumentów lu-
dowych albo ateńskie Centrum Sztuki 
i Tradycji z ciekawą kolekcją ludowych 
strojów i ceramiki. Wspaniałe ekspona-
ty greckiej sztuki i rzemiosła – biżute-
rię, pamiątki historyczne, hafty i obra-
zy – można podziwiać w Muzeum Be-
nakisa. Turyści zainteresowani historią 
na pewno będą usatysfakcjonowani 
wizytą w Narodowym Muzeum Histo-
rycznym w pobliżu placu Syntagma, 
przy którym trzeba zobaczyć żołnierzy 
gwardii narodowej (evzones) w charak-
terystycznych XIX-wiecznych strojach, 
składających się z białych spódniczek 
i podkutych drewniaków z czerwonymi 
pomponami, pełniących wartę honoro-
wą przy grobie nieznanego żołnierza 
przed dawnym pałacem królewskim, 
obecnie parlamentem.

Jednym z najbardziej nastrojowych 
miejsc w okolicy Aten jest przylądek 
Sunion, strzegący wejścia do Zato-

ki Sarońskiej. Na wyniosłym cyplu 
wzniesiono niegdyś świątynię boga 
mórz Posejdona, której imponująca 
kolumnada zachowała się do dziś. 
Zachód słońca na przylądku Sunion 
należy do najbardziej malowniczych 
w całej Grecji.

Wyspa miodu,  
wina i oliwy

Wypoczynek na Krecie – wyspie 
pachnącej miodem i tymiankiem – 
to jeden z ciekawszych pomysłów 
na urlop. Ta największa z greckich 
wysp zachwyca zadziwiającą różno-
rodnością krajobrazów i łagodnym 
śródziemnomorskim klimatem. Poza 
pięknymi plażami są tu wysokie wa-
pienne góry z głębokimi wąwozami, fa-
scynująca kultura i mnóstwo zabytków. 
Wyspa jest kolebką najstarszej cywili-
zacji w Europie. Wykopaliska arche-
ologiczne potwierdziły legendy o kró-
lu Minosie i Minotaurze, po odkryciu 
w Knossos wielkiego pałacu przypomi-
nającego mityczny labirynt. 

Kultura minojska rozkwitła na Kre-
cie 4500 lat temu. Na wyspie, będącej 
wówczas centrum morskiego handlu, 
powstawały wspaniałe miasta i pałace. 
Piękne dzieła sztuki pochodzące z tego 
okresu możemy oglądać w muzeum ar-
cheologicznym w Heraklionie. Fascy-
nujące są zwłaszcza piękne freski oraz 
ceramiczny dysk z Fajstos z tajemni-
czym napisem, którego mimo wielu 
prób do dziś nie udało się odczytać. 

Północne wybrzeże Krety ma mnó-
stwo zabytków i najpiękniejsze plaże. 
Ponad Heraklionem wznosi się we-
necka twierdza, z której murów wi-

dać miasto i port. W kawiarenkach 
skupionych wokół fontanny Morosini 
gromadzą się turyści z całego świata. 
Na targu, na straganach, pod koloro-
wymi markizami piętrzą się soczyste 
owoce i warzywa. 

Poza stołecznym Heraklionem 
warto odwiedzić malowniczą Chanię – 
dawną stolicę wyspy z ładnym portem 
weneckim, Rethymnon dysponującym 
antycznym rodowodem i potężną twier-
dzą wzniesioną przez Wenecjan, którzy 
przez 400 lat rządzili wyspą, a także 
urocze miasteczka Hersonissos i Malia. 
Prawie wszędzie, mimo dużego ruchu 
turystycznego, udało się zachować at-
mosferę typową dla dawnej Krety. 

Kwitnący kurort Agios Nikolaos, 
którego centrum zajmuje port oraz głę-
bokie jezioro Wulismeni (Bezdenne), 
położony jest nad piękną zatoką Mira-
bello. Tutejsze muzeum archeologiczne 
ma w zbiorach kamienne wazy, złotą 
biżuterię, kolekcję ceramiki. Jednym 
z niezwykłych eksponatów jest czaszka 

mężczyzny ze złotym wieńcem lauro-
wym oraz srebrną monetą przeznaczo-
ną na opłatę za przeprawę przez Styks 
– mityczną rzekę umarłych. 

Z Agios Nikolaos można się wy-
brać do pobliskiego miasteczka Kritsa 
z XIII-wiecznym kościółkiem Pana-
gia Kera z pięknymi freskami. Latem 
główna ulica zastawiona jest kramami 
z koronkami i haftowanymi serwetami, 
wyrabianymi przez miejscowe kobiety. 

Jadąc dalej w góry dotrzemy 
na przepiękny płaskowyż Lasithi 
otoczony wapiennymi górami Dikte. 
Ta żyzna wyżyna z mnóstwem wiatra-
ków (niegdyś było ich tu 10 000) rzad-
ko odwiedzana jest przez naszych tury-
stów. Z wioski Psychro stroma ścieżka 
prowadzi do słynnej Groty Diktejskiej 
ze wspaniałą szatą naciekową, gdzie 
według greckiej mitologii urodził się 
Zeus i wychowywał się, karmiony mle-
kiem kozy Amaltei.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Elwira 
szuka domu

Wędrówki z Naszą Gazetą

Grecja – kraj bogów i ludzi

Jak zachować się w czasie burzy Nie zostawiaj 
dziecka w aucie 
podczas upałów
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97 lat temu Wojsko Polskie, pod 
dowództwem Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego, pokonało woj-
ska bolszewickie. Z okazji tej roczni-
cy 15 sierpnia br. przy pomniku przy 
ul. Cierlickiej w Ursusie odbyły się 
oficjalne uroczystości. Następnie kon-
celebrowano mszę św. w intencji Oj-
czyzny w kościele św. Józefa Oblubień-
ca NMP przy ul. Sosnkowskiego 34. 
Zastępca burmistrza Ursusa, Kazi-
mierz Sternik zaznaczył, że dzięki 
zwycięstwu, które nie byłoby moż-

liwe bez mobilizacji całego społe-
czeństwa „…dzisiaj żyjąc w niepod-
ległej Rzeczypospolitej nie musimy 
podejmować tak trudnych decyzji jak 
nasi przodkowie. Dlatego tym bar-
dziej pamiętajmy o bohaterach Bitwy 
Warszawskiej z 1920 roku, z któ-
rych tak wielu oddało życie dla Oj-
czyzny. Cześć i chwała bohaterom”. 
W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele rady i zarządu Ursusa. Obec-
ne były także poczty sztandarowe szkół 
oraz organizacji kombatanckich.

Alimenty na małoletnie dzieci 
Przy wykazywaniu usprawiedliwio-

nych potrzeb dziecka ważne jest na jakim 
poziomie rodzina żyła przed rozstaniem 
rodziców, jakie koszty utrzymania były 
akceptowane – np. wszyscy domownicy 
uprawiali windsurfing, rodzina utrzymywa-
ła własnego konia.

Odnośnie konkretnych kosztów utrzy-
mania małoletniego dziecka należy zwrócić 
uwagę na następujące kwestie:

1) wyżywienie – koszty wyżywienia 
są uzależnione od kilku zmiennych: wieku 
dziecka, jego apetytu, szczególnych potrzeb 
(np. zaleceń specjalistycznej diety). W przy-
padku małego dziecka koszty wyżywienia 
standardowo szacuje się na 300-400 zł, 
większego – 600 zł, nastolatka z dużym 
apetytem czy dziecka na specjalistycznej 
diecie – nawet na ok. 900 zł; jeśli dziecko 
jest na specjalistycznej diecie – trzeba takie 
udokumentować, np. zaświadczeniem od le-
karza czy dietetyka;

2) odzież – koszty związane z zakupem 
odzieży mogą być bardzo różne. Zdarza 
się, że rodzic-opiekun dostaje ubrania dla 
dziecka od rodziny czy znajomych, bądź 
zaopatruje się w sklepach z tanią odzieżą – 
wówczas średniomiesięczny koszt odzieży 
nie będzie większy niż 50 zł i obejmie 
z reguły zakup nowej bielizny, kapci czy 
okazjonalnie innych nowych sztuk gardero-
by. W przypadku zakupu całkowicie nowej 
odzieży, średni koszt to ok. 150-200 zł 
miesięcznie;

3) środki czystości – wlicza się tu za-
równo kosmetyki, jak i artykuły tzw. chemii 
gospodarczej; jeśli dziecko ma szczególne 
potrzeby (bo np. cierpi na łuszczycę czy ato-
powe zapalenie skóry), wówczas te wydatki 
mogą być znaczne, ok. 150-200 zł miesięcz-
nie. Standardowo jest to koszt ok. 50-100 zł 
na miesiąc;

4) leki – jeżeli dziecko jest ogólnie 
zdrowe i nie choruje zbyt często na przej-
ściowe infekcje, koszty leków z reguły 
obejmują jedynie preparaty witaminowe, 
paraleki uodparniające etc. i należy je sza-
cować na ok. 20-30 zł miesięcznie; jeżeli 
natomiast dziecko jest chorowite, a ponadto 
cierpi na choroby przewlekłe i musi na stałe 
bądź przez dłuższe okresy przyjmować leki, 
wówczas koszty te mogą być znaczne – 
150-200 zł miesięcznie;

5) opieka medyczna – znaczna część 
podstawowych świadczeń medycznych jest 
dostępna w ramach ubezpieczenia zdrowot-
nego i finansowana przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Niezależnie od tego niektóre 
świadczenia medyczne pociągają za sobą 
koszty – np. opieka dentystyczna, ortodoncja, 
niektóre specjalistyczne badania. Zdarza się, 

że rodzic pokrywa za dziecko koszt pakietu 
medycznego uprawniającego do prywatnej 
służby zdrowia – z reguły są to koszty w gra-
nicach 80-150 zł, sądy zazwyczaj uznają taki 
koszt za usprawiedliwiony;

6) inne formy terapeutyczne – nie-
kiedy dziecko wymaga specjalistycznego 
wsparcia terapeutycznego, np. psychotera-
pii, hipoterapii, terapii sensorycznej, logo-
pedycznej. Związane z tym koszty mogą 
być bardzo różne – przy niepełnosprawnym 
dziecku mogą wynosić ok. 800-2000 zł 
w zależności od stopnia niepełnosprawno-
ści. Należy odpowiednimi zaświadczeniami 
udokumentować fakt zalecenia tego typu 
terapii, a także ich odbywania;

7) koszty związane z eksploatacją 
mieszkania czy domu – jeśli dziecko miesz-
ka z rodzicem w wynajmowanym miesz-
kaniu, należy uwzględnić związane z tym 
koszty. Jeśli mieszkanie jest użyczone (od-
dane do nieodpłatnego korzystania) bądź 
należy do rodzica (czy rodziców), usprawie-
dliwiony jest koszt zaliczki eksploatacyjnej 
oraz zaliczki na fundusz remontowy uisz-
czanych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej 
bądź spółdzielni, a także koszty mediów 
(woda, gaz, prąd, internet, telewizja, tele-
fon). Jeśli dziecko mieszka w domu jed-
norodzinnym, usprawiedliwionym kosztem 
są koszty utrzymania domu (ogrzewanie, 
media, wywóz śmieci czy szamba). Ko-
szy związane z utrzymaniem domu bądź 
mieszkania sumujemy, a następnie dzielimy 
przez liczbę domowników. Uzyskany wynik 
stanowi udział dziecka w kosztach utrzyma-
nia lokum;

8) opieka – młodsze dzieci wymagają 
opieki, której zapewnienie może pociągać 
za sobą koszty. Jeżeli dziecko jest bardzo 
małe, a mieszkający z nim na stałe ro-
dzic pracuje, często potrzebna jest pomoc 
opiekunki przez 10 godz. dziennie. Wów-
czas koszty mogą być znaczne i w dużym 
mieście takim jak Warszawa sięgać nawet 
2500-3000 zł miesięcznie;

9) dojazdy – jeżeli dziecko jest już 
w takim wieku, że musi płacić za przejazdy 
komunikacją publiczną, a jednocześnie czę-
sto z takich przejazdów korzysta, usprawie-
dliwiony jest koszt biletu okresowego (tzw. 
miesięcznego). Jeżeli rodzic sprawujący 
opiekę nad dzieckiem wozi je samochodem, 
np. do szkoły czy na zajęcia dodatkowe, 
wówczas usprawiedliwiony jest koszt pali-
wa do auta, jednak nie całego, które rodzic 
tankuje w miesiącu, lecz proporcjonalnie 
do potrzeb dziecka;

10) koszty związane z edukacją – jeśli 
dziecko chodzi do prywatnej czy społecznej 
szkoły, koszty te mogą być znaczne (czesne 
w granicach 800-2000 zł, niekiedy nawet 

więcej; do tego dochodzą wyjazdy na tzw. 
zielone czy białe szkoły, wycieczki, skład-
ki klasowe etc.). Również uczęszczanie 
do szkoły publicznej pociąga za sobą okre-
ślone koszty – składki na radę rodziców, 
ubezpieczenie, wycieczki etc. Do kosztów 
edukacji zaliczamy również wydatki na za-
jęcia dodatkowe – standardowo są to zajęcia 
językowe (z reguły jęz. angielski), zajęcia 
sportowe (np. basen, karate, tenis), zajęcia 
umuzykalniające (np. chór, lekcje śpiewu, 
lekcje gry na instrumencie), zajęcia pla-
styczne (np. ceramika, rysunek). Niekiedy 
dziecko wymaga korepetycji ze względu 
na problemy z nauką – koszty te również 
należy uznać za usprawiedliwione;

11) rozrywka – zaliczamy tu wyjścia 
do kina, teatru, do muzeów, na wystawy, 
w przypadku małych dzieci – na tzw. sale 
zabaw czy do cyrku;

12) wyjazdy wakacyjne – koszty zwią-
zane z wyjazdami na wakacje czy ferie 
zimowe są uznawane za usprawiedliwione. 
Jeżeli standardem w rodzinie było bądź 
jest wyjeżdżanie na weekendy – również te 
koszty należy wliczyć do kosztów utrzyma-
nia dziecka;

13) telefon (abonament telefoniczny 
albo zakup kart prepaidowych) – obecnie 
już nawet 8-letnie dzieci korzystają z tele-
fonów komórkowych. Jest to uzasadnione 
kwestiami organizacyjnymi i bezpieczeń-
stwem, a zatem koszt jest usprawiedliwiony 
– byle mieścił się w granicach rozsądku. 
Standardowo jest to koszt ok. 20-50 zł 
miesięcznie.

14) organizacja uroczystości dla dziec-
ka – jeżeli dziecku urządzamy imieniny czy 
urodziny, wówczas związane z tym koszty 
(np. wynajęcie sali zabaw, sfinansowanie 
obiadu w restauracji dla rodziny, zakup 
tortu, zakup prezentu) są usprawiedliwione;

15) sprzęt sportowy – można tu zaliczyć 
koszty zakupu nart czy rakiety tenisowej (je-
śli, rzecz jasna, dziecko jeździ na nartach czy 
gra w tenisa) bądź innych rzeczy niezbęd-
nych do uprawiania danej dziedziny sportu;

16) kieszonkowe – jeżeli dajemy dziec-
ku drobne pieniądze na jego wydatki, czyli 
tzw. kieszonkowe, wówczas jest to uspra-
wiedliwiony wydatek – o ile jednak prze-
kazywane kwoty bądź częstotliwość ich 
przekazywania nie są nadmierne;

17) inne – np. fryzjer, kosmetyczka 
– koszty fryzjera to standard od pewnego 
wieku dziecka. W rzadszych przypadkach 
dziecko wymaga też wizyt u kosmetyczki, 
np. nastolatek z cerą trądzikową.

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
www.patrimonium.com.pl

Obchody rocznicy
Bitwy Warszawskiej

Nasz prawnik radzi

Jak dochodzić alimentów
cz.3

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2
WARSZAWA, UL. SZCZĘŚLIWICKA 56, TEL. 22 822 98 95
www.cku2.waw.pl, e-mail: cku2@rubikon.pl 

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. 
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, 
którzy pragną zdobyć lub uzupełnić wykształcenie,  
zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności.  
Szkoły Centrum są bezpłatne.

OTO NASZA OFERTA:
• Szkoła Podstawowa dla Dorosłych kl. 7
• Gimnazjum dla Dorosłych Nr 158
• CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
• kursy przygotowujące do matury

NOWOŚĆ!!!
NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie:
• Technik archiwista
W szkole jest biblioteka, sale komputerowe oraz sale multimedialne.

Trwają zapisy do wszystkich szkół i na wszystkie semestry. 
Zajęcia od 1 września 2017 r.
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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

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

•  MONITORING CCTV, MONTAŻ, 
NAPRAWA, Rozbudowa systemu,  
serwis@cmcs.pl  
tel. 796 671 671

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

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

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

we wrześniu:

•  1 września (piątek) godz. 19.00 – Off na 
Zakręcie – Kino z pazurem. Pokaz fil-
mów niezależnych z Wielkiej Brytanii, 
Polski, Malezji i Niemiec. Autor pokazu 
Maciej Misztal. Wstęp wolny

•  2 września (sobota) godz. 18.00 – 
Wernisaż prac Roberta Żbikowskiego 
„Prześwietlenie”. Wystawa czynna do 3 
października. Wstęp wolny

•  8 września (piątek) godz. 19.00 – Off 
na Zakręcie – Animowane życie. Pokaz 
offowych filmów animowanych z Chor-
wacji, Danii, Argentyny, Słowacji, Hisz-
panii i Polski. Autor pokazu i moderator 
dyskusji Maciej Misztal. Wstęp wolny

•  10 września (niedziela) w godz. 11.00 
– 15.00 – Niedziela Marzyciela- Dzień 
Otwarty BOK Estrady. W programie 
spotkania z instruktorami, prezentacja 
nowych pracowni, warsztaty robotyki, 
zajęcia plastyczne, warsztaty tańca hula, 
spektakl cyrkowy Akrobata Ekscentryk. 
Zapisy na zajęcia. Wstęp wolny

•  10 września (niedziela) godz. 13.00 – 
Kocham Teatr! Akrobata Ekscentryk. 
Interaktywne przedstawienie cyrkowe. 
W programie iluzja, żonglerka, ekwili-
brystyka, akrobatyka, klaunada. Wstęp 
wolny

•  14 września (czwartek) godz. 18.00 
– Pracownia sitodruku – warsztaty se-
rigrafii. Podczas kursu przedstawione 
zostaną cztery technologie sitodruku: 
z szablonu, z naświetlonego sita, ze 
zdjęcia i metoda łączenia zdjęcia z ry-
sunkiem lub szablonem. Uczestnicy 
wykonują grafiki, plakaty, kartki oko-
licznościowe, nadruki na tkaninach. Ko-
lejne zajęcia 28.09. Koszt 100 zł/mc, 50 
zł/jednorazowo. Zapisy do 12 września

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

we wrześniu:

•  10 września (niedziela) w godz. 11.00 
– 15.00 – Dzień Otwarty BOK – Ro-
dzinna gra Wyprawa do BOKolandii 
oraz zapisy na zajęcia dla dzieci i osób 
dorosłych. Wstęp wolny

•  13 września (środa) godz. 19.00 – Spek-
takl „Krzyżówka Życia”. Teatr ME/ST. 
Wstęp wolny

•  15 września (piątek) godz. 18.00 – 
Otwarcie wystawy „Itd.” Malarstwa 
Pawła Jasionowskiego. Wystawa uzu-
pełniona o ceramiki córki Marianny Ja-
sionowskiej. Wystawa czynna do 8.10.
br. Wstęp wolny 

•  16 września (sobota) godz. 15.00 – „Bal 
na Bielanach” koncert piosenek bie-
lańskich i warszawskich w wykonaniu 
aktorów scen warszawskich, przygoto-
wany przez Społecznych Animatorów 
Kultury Zbigniewa Grządziela i Jana 
Edwarda Marczaka. Wstęp wolny

•  17 września (niedziela) godz. 12.30 – 
Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny” 
spektakl „Księżniczka i Rycerz” oraz 
zabawy plastyczne. Od 3 lat. Bilety 10 
zł, przedsprzedaż od 11.09

•  17 września (niedziela) godz. 17.00 
– Z cyklu „Folk w mieście” koncert 
Kapeli Maliszów. Bilety 15 zł, przed-
sprzedaż od 11.09

•  20 września (środa) godz. 18.00 – Kon-
cert „Tribute to Tadeusz Nalepa”. Bilety 
20 zł, przedsprzedaż od 11.09

Ogłoszenia drobne
•  ALARMY, MONTAŻ, NAPRAWA, 

Modernizacja systemów, serwis@cmcs.pl tel. 
796 671 671

•  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

•  KOMPUTERY, INTERNET, SIECI 
KOMPUTEROWE, Naprawa, Sprzedaż, 
Konfiguracja, Serwery, serwis@cmcs.pl tel. 
796 671 671

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) zachwyt, zapał; 7) dopełnienie męskiej garderoby; 8) ruda tytanu; 9) zalicz-
ka; 10) stolica Estonii; 12) grube nałożenie farby na płótno; 14) zespół ludzi na jednostce 
pływającej; 16) chrząszcz pospolity; 19) rodzaj bardzo pysznego ciasta; 21) jeden ze 
starszyzny trojańskiej w tragedii J. Kochanowskiego „Odprawa posłów greckich”;  
22) z kropkami na nosie; 23) fundusz, pieniądze.

Pionowo: 1) państwo piramid; 2) miasto we Francji; 3) klasyfikacja; 4) tajne w archi-
wum; 5) filozof niemiecki (1854-1924); 6) protestant uznający Biblię za jedyny auto-
rytet w sprawach wiary i obyczajów; 11) dom studencki; 13) jacht klasy monotypowej;  
15) odgałęzienie; 17) kuno pies; 18) imię rosyjskie; 20) rodzaj hełmu.

Horoskop
od 26 sierpnia do 8 września 2017 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Zakończenie niektórych 
spraw może okazać się na 
tyle trudne, że będzie wy-

magało poświęcenia czasu i może na-
wet pieniędzy. Nie odwlekaj tego jed-
nak, bo nie ma chyba nic gorszego 
jak ucieczka. Sercowo – zapowiada 
się na nieporozumienia z partnerem. 
Przychylny będzie Ci ktoś z bliskiego 
otoczenia, więc będziesz miał się przed 
kim wygadać.

RYBY (19 II – 20 III)
Nie masz już zaległości 
w pracy, więc będziesz mógł 
robić to, co lubisz – oczywi-

ście w miarę możliwości finansowych. 
Będzie to czas na relaks, który los 
daje Ci na zebranie sił przed kolejnymi 
zmaganiami. Nie zaszkodzi odświeżyć 
stare znajomości, zacząć spotykać się 
z ludźmi, bo ich towarzystwo bardzo 
dobrze na Ciebie wpłynie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Jeśli zależy Ci na osiągnię-
ciu sukcesu, to bezwzględ-
nie musisz postarać się choć 

trochę zmienić swoje postępowanie, 
zwłaszcza w kwestii zawodowej. Ucz 
się od innych, ale wykaż też swoją 
inwencję. Ze stresującymi sytuacjami 
łatwo sobie poradzisz. Zdrowie bez 
zmian, ale dbaj o siebie nadal, bo za-
wsze może nastąpić pogorszenie.

BYK (21 IV – 21 V)
Rezygnacja z czegoś nie za-
wsze musi oznaczać klęskę. 
Czasem nawet warto poświę-

cić coś mniejszego na rzecz czegoś, co 
przyniesie Ci większe korzyści. Wszyst-
kiego naraz mieć przecież nie można. 
W interesach ruch, co zapewne bardzo 
Cię ucieszy, bo wiadomo, że pieniądz 
robi pieniądz. Zatroszcz się o swoje 
zdrowie, żeby Ci go nie zabrakło.

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Wkrótce będzie Ci  towarzy-
szyć lekkie obniżenie nastro-
ju, aktywności. Przyczyny 

tego nie będą leżały w sferze fizycznej, 
a raczej psychicznej. Odporność na 
przeciwności losu nie jest Twym atutem 
i stąd wszystkie smutki. Nie przejmuj 
aż tak bardzo tym, co dzieje się wokół 
Ciebie. Zdrowotnie nic nie powinno Ci 
teraz przeszkadzać. 

RAK ( 21 VI – 22 VII)
Przytrafi Ci się szczęście, 
o jakim nawet nie śniłeś. 
Rozwiążesz dzięki temu 

wszelkie problemy finansowe i zapew-
nisz sobie wygodne życie na najbliższe 
miesiące. Trzeba będzie bardziej się 
sprężyć, opracować taktykę, jednak nie 
stracisz na tym, tylko wręcz możesz 
zyskać. Zdrowie bez zastrzeżeń, ale nie 
zapominaj o badaniach lekarskich. 

LEW (23 VII – 22 VIII)
Wspaniałe perspektywy za-
wodowe, ale to od Ciebie 
zależy, jak wiele wyniesiesz 

dla siebie z każdej sytuacji. Nie daj się 
zwieść osobom, które mogą być zazdro-
sne o Twoje sukcesy. Lwy pracujące na 
własny rachunek mogą teraz rozwijać 
działalność, inwestować, bo wszystko 
czego się tkną zamieniać się będzie 
w złotówki. Więcej dbałości o zdrowie. 

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Kuj żelazo, póki gorące i łap 
każdą szansę w lot, bo taka 
okazja może się już nie przy-

trafić. Nowe obowiązki wymagać będą 
zmiany zwyczajów, będziesz musiał 
może dać z siebie o wiele więcej, ale 
pamiętaj, że warto. Zdrowie w normie, 
ale tylko do czasu, gdy nie zatęsknisz 
za zmianą diety, więc pamiętaj żeby 
zbytnio sobie nie folgować. Finanse się 
poprawią.  

WAGA (23 IX – 23 X)
Wdziękiem i urokiem oso-
bistym podbijesz na pewno 
niejedno serce. Będziesz te-

raz mógł spełnić to, o czym marzysz, 
wiele osiągniesz dzięki własnej pracy. 
Los okaże się chwilami przewrotny, 
ale jeśli nie zniechęcisz się drobnymi 
niepowodzeniami, to wygrasz. Dobre 
kontakty z osobami bliskimi, poprawią 
się stosunki z członkami rodziny.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Obrażanie się na cały świat 
i zaniedbywanie obowiąz-
ków na pewno nie przybliżą 

Cię do mety zamierzeń. Puść mimo 
uszu drobne złośliwości, potraktuj je 
jako nieodłączny element życia. Finan-
se coraz lepsze, ale do pełni szczęścia 
jeszcze daleko. Nie przeceniaj swych 
sił. Nie warto udowadniać wszystkim, 
iż nic się Ciebie nie ima.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Unikaj rozmieniania się na 
drobne, bo to w żadnym wy-
padku nie pomoże Ci uporać 

się z kłopotami. Tylko zmasowany atak 
na nie przyniesie Ci oczekiwane rezul-
taty. Jeśli musisz, szukaj rady u kogoś, 
kto jest osobą zaufaną. Uwierz po raz 
kolejny w siebie, a i inni uczynią to 
samo. W sferze uczuć po dąsach przyj-
dzie wzajemne zrozumienie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Praca jest Twoim żywiołem 
i dobrze się w niej czujesz, 
inni nie mogą dorównać Ci 

kroku. Zamiast denerwować się tym, 
spróbuj przyjąć do wiadomości, ze 
każdy z nas jest inny, niepowtarzalny 
i jedyny w swoim rodzaju. W uczuciach 
lekkie ochłodzenie i jeśli nie wykonasz 
pierwszy gestu pojednania, to może być 
różine. Zdrowie bez zastrzeżeń.

12

8

7

9

11

15

16 17 18

21

22

23

19 20

12

14

10

21

4

2

3

13

3 4 5 6

9

19

15 12

20

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

10

1

5

68 17

11

16
14

18

7

13




