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Wymieranie pszczół to ogólnoświa-
towy problem, który dotyczy każde-
go człowieka zamieszkującego naszą 
planetę. Od kilkunastu lat, ze względu 
m.in. na zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego maleje populacja pszczół. 
Każdy z nas może zrobić wiele, aby 
zahamować ten proces, np. poprzez 
sadzenie w przydomowych ogródkach 
i na balkonach miododajnych roślin. 
Bielański urząd sfinansował właśnie 
utrzymanie pasiek w dwóch różnych 
lokalizacjach na terenie Bielan.

Pierwsza bielańska pasieka, a w niej 
1500 tys. pszczół w 3 rodzinach, po-
wstała 23 czerwca br. przy filii Bielań-
skiego Ośrodka Kultury przy ul. Estra-
dy 112. Tego dnia w ogrodzie stanęły 
trzy pierwsze ule. Symboliczną wstęgę 
przecięły licznie zgromadzone dzieciaki 
wraz z burmistrzem Tomaszem Menciną 
i jego zastępcami: Magdaleną Lerczak 
i Włodzimierzem Piątkowskim oraz 
Iwona Mirosław-Dolecka.

To było niezwykłe popołudnie 
z Kamilem Bajem z pracowni Pszcze-
larium, która zajmuje się propagowa-
niem idei miejskiego pszczelarstwa. 
Licznie przybyli amatorzy wiedzy 
o pszczołach wzięli udział w interak-
tywnych warsztatach pszczelarskich 
oraz konkursach, w których nagrody 
ufundowała dzielnica Bielany. Naj-
większym powodzeniem cieszyły się 
jednak wizyty przy ulach. W specjal-
nych pszczelarskich kombinezonach 
całe rodziny podziwiały pracę pszczół 
i słuchały opowieści o zasadach pa-
nujących w ulu. Fundacja Łąka przy-
gotowała dla wszystkich warsztaty, 
w trakcie których można było samo-
dzielnie wykonać domek dla owadów. 
Wspólnie z dzieciakami zasadzono 
również łąkę kwietną i stworzono 
hotel dla samotnych owadów, któ-
ry stoi w ogrodzie filii Bielańskiego 
Ośrodka Kultury. Atrakcją popołudnia 
z pszczołami były animacje i warszta-

ty plastyczne prowadzone przez ekipę 
animatorów z Potworkowa.

To było niezwykle edukacyjne 
popołudnie, w trakcie którego dowie-
dzieliśmy się, że ponad 75 proc. na-
szego pożywienia zależy bezpośrednio 
lub pośrednio od pszczół, a miejskie 
pasieki dostarczają wyszukanych sma-
ków, takich jak np. miód kasztanow-
cowo-wierzbowy lub lipowo-głogowy.

Bielańskie pszczoły można też spo-
tkać przy kościele Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Marii Panny czyli 
przy kościele Pokamedulskim. Nie jest 
tajemnicą, że proboszcz tamtejszej pa-
rafii – ks. Wojciech Drozdowicz jest 
wielkim przyjacielem zwierząt (kto nie 
zna osiołka Franciszka i jego kole-
żanki Klary?) i zwolennikiem ochrony 
przyrody. Dlatego jesteśmy przekonani, 
że nasze pszczoły będą czuły się w tym 
otoczeniu wyjątkowo dobrze.

Z wielkim apetytem czekamy 
na pierwszy bielański miód!

Zapraszam 2 września (niedziela) 
na ciąg dalszy wyjątkowego space-
ru 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 Żo-
liborza od strony zachodniej? • Które 
zgrupowanie trzymało Twierdzę Zmar-
twychwstanek? • Ilu ludzi przeszło 
kanałami ze Starówki na Żoliborz? 
• Gdzie był magazyn broni jednego 
z plutonów zgrupowania „Żmija”? • 
Co się działo na ul. Kozietulskiego 
29.09.1944 r.? • Kto prowadził szpita-
lik w podziemiach kościoła? • Gdzie 

mieściło się dowództwo zgrupowania 
„Żaglowiec”? • Czy na Żoliborzu też 
była PAST-a? • Jak udało się zająć „Po-
niatówkę”? • Co stało się na pl. Inwa-
lidów 1.08.? • Jak wyglądała pierwsza 
od strony wiaduktu barykada na Mic-
kiewicza? • Co tu robili partyzanci 
z kresów?

Na te i wiele innych pytań znaj-
dziesz odpowiedź już 2.09. Zapraszam!

przewodnik warszawski 
Piotr Wierzbicki

– Ta przychodnia to kolejne, nowe 
miejsce służące warszawiakom – po-
wiedziała podczas otwarcia przy-
chodni Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent Warszawy. – W ostatnim 
czasie mamy wiele powodów do zado-
wolenia – budujemy nowe lub otwie-
ramy zmodernizowane obiekty ochro-
ny zdrowia. W maju kładliśmy kamień 
węgielny pod przychodnię i szpital 
jednodniowy na Białołęce, zawiesi-
liśmy wiechę na szpitalu Południo-
wym, otworzyliśmy nową przychodnię 
na Chrzanowie i Ursynowie – dodała 
prezydent.

Przychodnia przy ul. Klaudyny 26 
B powstała w nadbudowanym do wy-
sokości 4 pięter i gruntownie wyre-
montowanym pawilonie usługowym. 
Dzięki inwestycji powstała nowocze-
sna placówka medyczna świadcząca 
kompleksowe usługi, w tym w zakre-
sie podstawowej opieki zdrowotnej dla 
dzieci i dorosłych, stomatologii, oku-
listyki, ginekologii, kardiologii oraz 
diagnostyki endoskopowej. 

– Ta przychodnia jest naprawdę 
wspaniała – powiedziała Monika Su-
ska, stołeczna radna. – Właśnie na takie 
placówki jest zapotrzebowanie w War-
szawie. Rada Warszawy zawsze przy-
chyli się do udzielenia dotacji lub dofi-
nansowania dla takich projektów.

Placówka została wyposażona 
w nowoczesną aparaturę, umożliwiają-
cą wykonywanie precyzyjnych badań, 
w tym aparat OCT z funkcją angiografii, 
perymetr, tonometr impresyjny, lampę 
szczelinową z soczewkami, keratometr 
ręczny, laser okulistyczny, aparat USG 
z opcją UBM, detektor tętna płodu, unit 
stomatologiczny, elektrokardiograf oraz 
wyposażenie pracowni endoskopowej. 

Całkowity dotychczasowy koszt 
to blisko 14 mln zł, w tym dotacja z m.
st. Warszawy wyniosła 1,2 mln zł.

W latach 2007-2017 na inne za-
dania inwestycyjne – modernizacje 
i adaptacje przychodni na Żoliborzu 
przekazano z budżetu m.st. Warszawy 
blisko 13 mln zł. Dotacja planowana 
na 2018 r. to 1 mln zł.

Na Bielanach

Pierwsze spotkanie z pszczołami

Na Bielanach
Nowa przychodnia

b Nowy kolektor dla Bielan  b Owce i kozy na środku Wisły b Szachy na bulwarze  b

Zaproszenie na spacer

Powstanie Warszawskie na Żoliborzu 
Od Twierdzy Zmartwychwstanek do Dworca Gdańskiego

WYBORY SAMORZĄDOWE 21 października br.
SZANOWNY KANDYDACIE!

STARTUJESZ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?
PRZEDSTAW SIĘ SWOIM WYBORCOM

Proponujemy atrakcyjną reklamę wyborczą  
na wyjątkowych promocyjnych warunkach.

Reklama wyborcza w gazecie i na naszej stronie internetowej  
zamówiona i opłacona w czasie trwania promocji  

może kosztować Państwa o połowę taniej.
 

Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy telefonicznie 
22 877 25 66,   22 877 25 67,   517 329 998

lub mailowo
reklama@nasza-gazeta.pl

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny, komfortowe warunki dla pacjen-
tów i personelu, wygodne gabinety, dostępność dla niepełnospraw-
nych – tak w skrócie można opisać nową przychodnię miejską przy 
ul. Klaudyny 26 B. Pierwszych chorych – dorosłych i dzieci - placów-
ka przyjęła 2 lipca.
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20 sierpnia Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji pod-
pisało z wykonawcą umowę na za-
projektowanie i wybudowanie blisko 
4-kilometrowego kanału grawitacyjne-
go wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Zadaniem kolektora będzie przejęcie 
części ścieków i wód opadowych spły-
wających z Bemowa i Bielan, a tym 
samym odciążenie kanalizacji istnie-
jącej na tym terenie. Przedsięwzięcie, 
którego łączna wartość wynosi blisko 
64,4 mln zł netto, jest realizowane w ra-
mach Projektu „Zaopatrzenie w wodę 
i oczyszczanie ścieków w Warszawie 
– Faza VI”. Zakończenie budowy ko-
lektora planowane jest w 2021 roku. 

Lokalizacja i wymiary nowego 
kolektora 

Trasa kanału Lindego Bis będzie 
przebiegała przez Bielany w rejonie 
ul. Brązowniczej oraz w ciągu ulic: 
Conrada, Wólczyńskiej, Nocznickiego 
do ul. Marymonckiej, gdzie zostanie 
on włączony do istniejącego kolektora 
Burakowskiego. W ramach inwestycji 
powstaną również trzy główne komo-
ry połączeniowe i połączeniowo-roz-
dzielcze oraz komory rewizyjne, które 
umożliwią wykonywanie okresowych 
przeglądów na trasie kolektora. Przepu-
stowość planowanego kanału wyniesie 

co najmniej 8 m3/s ścieków, co ozna-
cza, że w ciągu jednej sekundy może 
nim przepłynąć około 8 tysięcy litrów 
nieczystości. Średnica kolektora Linde-
go Bis wyniesie 2 metry. 

Kolektor głębiej niż metro
Budowa kolektora Lindego Bis 

będzie wykonywana metodą bezwy-
kopową, co pozwoli ograniczyć licz-
bę otwartych przestrzeni, które będą 
zlokalizowane tylko w miejscach pla-
nowanych komór. Zastosowana tech-
nologia umożliwi także bezpieczne 
wykonanie kolektora pod istniejącą 
linią metra – średnica kanału będzie 
w tym miejscu mniejsza o połowę niż 
na pozostałej trasie, ale za to w tym 
miejscu kolektor będzie się rozwidlał 
na dwie równoległe nitki o średnicy 
1 metr każda.          

                                                                                  
Korzyści dla miasta…

Budowa kolektora Lindego Bis jest 
elementem projektu rozbudowy pojem-
ności retencyjnej miejskiej kanalizacji 
ogólnospławnej. W ramach przedsię-
wzięcia MPWiK korzystając ze środ-
ków Funduszu Spójności wybuduje 
do końca 2023 roku także dwa dodat-
kowe kolektory tranzytowo-retencyjne: 
Wiślany (długość ok. 9,5 km) oraz Mo-
kotowski Bis (długość 1,2 km). Istotną 

składową całego systemu jest również 
powstający na terenie oczyszczalni 
ścieków „Czajka” największy w Eu-
ropie zbiornik retencyjny o pojemno-
ści czynnej 78 tys. m³. Zakończenie 
budowy tego obiektu planowane jest 
z końcem 2019 roku. Zgodnie z założe-
niami zbiornik będzie wykorzystywany 
okresowo, dlatego w układach obiek-
tu będzie zastosowana innowacyjna 
i skuteczna technologia oczyszczania 
powietrza.

… i dla mieszkańców
Budowa centralnego systemu zarzą-

dzania siecią kanalizacji ogólnospław-
nej, którego elementami będą kolek-
tory tranzytowo-retencyjne (Lindego 
Bis, Wiślany, Mokotowski Bis) oraz 
zbiornik retencyjny, pozwoli na ogra-
niczenie ryzyka podtopienia ściekami 
obszarów Warszawy w trakcie inten-
sywnych opadów deszczu. Realiza-
cja przedsięwzięcia wpłynie również 
na zwiększenie bezpieczeństwa pracy 
oczyszczalni ścieków poprzez zapew-
nienie równomiernej dystrybucji ście-
ków w trakcie pogody deszczowej, jak 
i bezdeszczowej. Uszczelnienie układu 
odbioru ścieków i zwiększenie pojem-
ności retencyjnej sieci kanalizacyjnej 
pozwolą ograniczać negatywne skutki 
zmian klimatycznych. 

Podpisanie umowy

Nowy kolektor dla Bielan i Bemowa
Dzięki budowie kolektora tranzytowo-retencyjnego Lindego Bis, ograniczone zostanie powstawanie za-
lewisk i podtopień powodowanych ulewnymi deszczami na terenie Bielan i Bemowa.

Policjanci radzą jak postępować 
w czasie upałów:
• unikaj długiego przebywania na 

słońcu, szczególnie w godzinach 
południowych (10.00–15.00); o ile 
to możliwe, w ciągu dnia staraj się 
przebywać w cieniu,

• unikaj zbytniego nasłonecznienia, 
używaj środków ochrony przed pro-
mieniami słonecznym,

• chroń twarz i głowę poprzez noszenie 
kapelusza z szerokim rondem lub 
czapki z daszkiem w jasnych kolo-
rach,

• ubieraj się w przewiewne rzeczy 
z naturalnych materiałów (len, ba-
wełna), zakrywające możliwie naj-
większą powierzchnię skóry – lekka 
odzież o jasnych kolorach odbija pro-
mieniowanie słoneczne oraz poma-
ga utrzymać normalną temperaturę 
ciała,

• jeśli przebywasz na zewnątrz – noś 
przewiewne obuwie; jeśli jesteś 
w domu – zdejmij kapcie i skarpetki 
– chodząc boso chłodzisz organizm 
poprzez kontakt z chłodną podłogą,

• skonsultuj się z lekarzem, aby uzy-
skać pewność, że twoje lekarstwa nie 
wzmagają wrażliwości na wysokie 
temperatury (leki mogą np. zakłócać 
termoregulację ciała, blokować poce-
nie się, powodować niedociśnienie); 
chroń lekarstwa przed przegrzaniem,

• spożywaj zbilansowane, lekkostraw-
ne posiłki; pij duże ilości płynów, 
najlepiej wzbogacone w mikroele-
menty,

• zadbaj o odpowiednią ilość płynów 
dla twojego dziecka,

• unikaj picia kawy oraz napojów za-
wierających duże ilości cukru– po-
wodują one odwodnienie organizmu,

• ogranicz spożycie napojów alkoho-
lowych – mimo, że piwo i napo-
je alkoholowe zdają się zaspakajać 
pragnienie, to zazwyczaj powodują 
dalsze odwodnienie organizmu,

• unikaj skrajnych temperatur – osoby, 
które pracują w klimatyzowanych 
pokojach nie powinny od razu wy-
chodzić na zewnątrz, gdzie panuje 
upał; również zimny prysznic na-
tychmiast po przebywaniu w upale 
może spowodować szok termiczny, 
zwłaszcza u starszych i bardzo mło-
dych ludzi,

• ogranicz nadmierny wysiłek fizycz-
ny,

• w upalne dni nie zostawiaj w samo-
chodzie dzieci i zwierząt ani mate-
riałów łatwopalnych (np. kanistrów 
z benzyną, butli gazowych). Pamiętaj 

o zwierzętach – zabezpiecz je przez 
bezpośrednim nasłonecznieniem, 
zapewnij nieograniczony dostęp do 
wody pitnej,

• obserwuj reakcje swojego organizmu 
podczas upałów: drżenie, potliwość, 
zawroty głowy – w przypadku złego 
samopoczucia zwróć się o pomoc do 
lekarza.
Uwaga! Osoby starsze i dzieci 

są szczególnie narażone na niekorzystny 
wpływ wysokich temperatur – odwie-
dzaj je często i regularnie.

Skutki upałów dla zdrowia: upał 
może doprowadzić do wystąpienia udaru 
słonecznego lub cieplnego, który jest 
stanem zagrażającym zdrowiu lub nawet 
życiu.

Przyczyny udaru: Długie spędzanie 
czasu na słońcu, długie przebywanie 
w przegrzanym miejscu np. w samocho-
dzie, brak nakrycia głowy przy silnym 
nasłonecznieniu, zbyt intensywny wysi-
łek w czasie gorącego dnia.

Objawy udaru: Zmęczenie, silne 
bóle i zawroty głowy, nudności, gorącz-
ka, szum w uszach, drgawki, wzrost 
temperatury ciała zagrażający życiu, 
większa częstotliwość bicia serca i od-
dechu.

Upał – zmora kierowców
Upały mogą być również zmorą kie-

rowców, którzy na przykład nie mają kli-
matyzacji. Jeżeli jedziemy samochodem 
bez klimatyzacji warto robić częściej 
przerwy. W ich trakcie warto przemyć 
twarz i kark zimną wodą, a przed dalszą 
jazdą napić się chłodnej wody, by uzu-
pełniać płyny.

Wybierając się w daleką podróż war-
to zabrać ze sobą odpowiednią ilość 
płynów. Bezwzględnie w każdym sa-
mochodzie powinna być butelka wody, 
dzięki temu jeśli znajdziemy się w kor-
ku lub zepsuje nam się klimatyzacja, 
a w najgorszym przypadku samochód, 
ta woda może być bardzo potrzebna.

Dobra pogoda często stwarza złud-
ne wrażenie większego bezpieczeństwa 
podczas jazdy. Dlatego zdaniem policji 
właśnie podczas słonecznych dni kie-
rowcy powinni zachowywać uwagę i nie 
przesadzać z prędkością.

Podczas upałów zwróćmy uwagę czy 
w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje 
pomocy: dziecko czy zwierzę pozosta-
wione w zamkniętym samochodzie czy 
starsza osoba, która zasłabła na skutek 
wysokiej temperatury powietrza. W ta-
kiej sytuacji poinformujmy odpowiednie 
służby. 

KSP III 

Policja przypomina

Nie zostawiaj dzieci  
i zwierząt w samochodzie
Pomimo wielu apeli, wciąż zdarzają się sytuacje pozostawienia 
w nagrzanym samochodzie dzieci i zwierząt. Policjanci przypomina-
ją, aby podczas dni z tak wysokimi temperaturami nawet na chwilę 
nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach 
wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać życiu 
i zdrowiu przebywających w nim osób czy zwierząt. Policjanci ape-
lują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do 
jazdy samochodem.

 Nowo otwarty salon kosmetyczny
zaprasza na profesjonalne usługi

Zabiegi, które wykonujemy:
- manicure i pedicure
- henna/regulacja
- depilacja
- aparaturowa diagnoza skóry
- oxybrazja
- peeling kawitacyjny
- mikrodermabrazja diamentowa
   i korundowa
- liposukcja ultradźwiękowa
- dermomasażer 
- mezoterapia bezigłowa
- fale radiowe

ul. Bohaterów Warszawy 21
02-495 Warszawa

+ 48 507 585 107

  Godziny otwarcia:
Pn. - Pt.   10:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 13:00

SALON KOSMETYCZNY
 mgr KINGA  SADOWSKA

Lady wow
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Piekarska historia rodziny Putków 
sięga 1918 roku. 100 lat temu Władysław 
Putka prowadził piekarnię w Okuniewie, 
a następnie w Rembertowie. W tym sa-
mym czasie dobrze prosperujący biznes 
piekarniczy w Wesołej prowadziła rów-
nież rodzina Lutoborskich. 

Rodziny połączyły się za sprawą 
małżeństwa syna Władysława Putki 
– Jana oraz córki Józefa Lutoborskie-
go – Janiny. Młodzi poznali się, gdy 
po zamknięciu piekarni Putków przez 
Niemców w czasie okupacji, młody Jan 
Putka zatrudnił się w piekarni „Zdrowie” 
Lutoborskich. 

Z miłości do chleba
To właśnie małżeństwo Jana i Janiny 

oraz ich miłość do rzemiosła piekar-
niczego i determinacja do kontynuacji 
i rozwijania tradycji rodzinnego bizne-
su stworzyły podstawy do powstania 
Piekarni Cukierni Putka, które istnieją 
do dzisiaj.

Budynek piekarni w Wesołej, na-
leżący dawniej do Lutoborskich, choć 
zmieniony, zachował się do dziś. W hi-

storycznym domu mieści się piekarnia 
firmowa, za którą ciągną się rozległe bu-
dynki cukierni głównej, gdzie wypiekane 
są wszystkie wyroby cukiernicze Putka. 

Piekarnia w Wesołej przetrwała II 
wojnę światową, została jednak zna-
cjonalizowana przez powojenną władzę 
na początku lat 50. XX wieku. Janina 
i Jan Putka podjęli w tym czasie pracę 
w państwowych zakładach, ale ciągle 
marzyli o własnej piekarni, co nie było 
w tych trudnych czasach możliwe.

W latach 70. wyjechali w poszuki-
waniu pracy do Kanady. Janina prowa-
dziła tam kuchnię w restauracji, a Jan 
pracował w polskiej piekarni, gdzie 
poznał nowe technologie oraz urządze-
nia, których nigdy wcześniej nie wi-
dział. Po powrocie dzierżawili piekarnię 
w Rembertowie, następnie w Warszawie 
na Grochowie, w Rybnie i Chodakowie, 
a potem również w  Piastowie.

W 1981 roku, za zarobione wcze-
śniej pieniądze, w budynku dawnej pie-
karni w Wesołej, otworzyli wytwórnię 
paluszków.

Dopiero jednak w 1983 roku spełniło 
się ich największe marzenie – otwo-
rzyli własną piekarnię na warszawskim 
Grochowie, przy ul. Tarnowieckiej 41 – 
w budynku, w którym obecnie znajduje 
się Piekarnia Cukiernia Bezglutenowa 
Putka.

Piekarnię udało się zbudować dzię-
ki programowi ówczesnego prezydenta 
Warszawy Zbigniewa Lippe „Piekarnie 
Osiedlowe”, który miał się przyczynić 
do powstania zakładów piekarniczych 
w każdej dzielnicy Warszawy. Chętni 

przedsiębiorcy otrzymywali od urzędu 
miasta grunt w wieczystą dzierżawę oraz 
przydział na samochód dostawczy.

Budowa trwała trzy lata, w czasach, 
w których materiały budowlane i maszy-
ny były trudno dostępne. Rodzina zma-
gała się z wieloma trudnościami, jednak 
dzięki determinacji Jana i Janiny Putków 
udało się projekt doprowadzić do końca. 

Do piekarskiego rodzinnego biznesu 
zostali włączeni wówczas synowie Zbi-
gniew i Stefan oraz zięć Andrzej Pudzia-

nowski. Janina i Jan Putka zaangażowa-
ni byli wówczas również w prowadzenie 
wytwórni paluszków. 

Niedługo po otwarciu nowej piekarni 
zmarł Jan Putka. To wtedy synowie już 
definitywnie podjęli  decyzję o rezygna-
cji z pracy zawodowej zgodnej z wy-
kształceniem – Stefan studiował na kie-
runku ekonomika transportu morskiego, 
Zbigniew był inżynierem budownictwa, 
a Andrzej Pudzianowski -mechanikiem. 
Ze względu na tradycje rodzinne zdobyli 
uprawnienia piekarskie i poświecili się 
rozwojowi biznesu.

Lata 90. przyniosły gwałtowny roz-
wój firmy, między innymi dzięki stwo-
rzeniu polsko-francuskiej spółki „Pol-
-Pain”. Dość szybko, bo już po trzech 
latach, jej udziały w spółce zostały jed-
nak wykupione. 

W 1996 roku firma powiększyła się 
o kolejną piekarnię, tym razem przy 
ul. Krymskiej. Obecnie w tym miej-
scu funkcjonuje największa piekarnia 
firmowa Putka, gdzie prowadzona jest 
sprzedaż pieczywa i słodkich wypieków 
oraz częściowo produkcja na potrzeby 
tej lokalizacji.  

W sierpniu 2016 r. w Jawczycach 
pod Ożarowem Mazowieckim urucho-
miono największą i najnowocześniejszą 
piekarnię główną pod szyldem Putka. 
W grudniu tego samego roku po grun-
townym remoncie w piekarni na war-
szawskim Grochowie, ruszyła produkcja 
wypieków bezglutenowych.

Piekarnie Cukiernie Putka dziś
Rodzinną tradycję kontynuuje już 

czwarte pokolenie. W firmie pracuje 
obecnie czworo wnuków Janiny i Jana 
Putków oraz ich małżonkowie: Grzegorz 
Putka - zajmujący się strategią i wyzna-
czaniem głównych kierunków rozwoju 
biznesu, Zuzanna Putka-Twardowska 
- zarządzająca marketingiem, Marcin 
Twardowski - odpowiadający za logi-
stykę, Bartosz Pudzianowski - kierują-
cy rozwojem sieci piekarni własnych 
i działem handlowym oraz Anna Jago 
- odpowiedzialna za dział HR i dbanie 
o pracowników.

Przez lata zmieniła się skala pro-
wadzonego biznesu. Wciąż pozostało 
jednak przywiązanie do rodzinnej trady-
cji i najwyższej jakości wytwarzanych 
produktów. Firma wciąż wykorzystuje 
stare receptury oraz tradycyjne metody 
wypieku. Wiele produktów cały czas 
formowana jest ręcznie i wypiekana 
na naturalnym zakwasie, który nieprze-
rwanie prowadzony jest przez piekarzy 
od 1983 roku. Rodzina zgodnie twierdzi, 
że przepisem na sukces jest znalezienie 
równowagi pomiędzy tradycyjnymi me-
todami wypieku, nowymi możliwościa-
mi, jakie dają nowoczesne technologie 
oraz zmieniającymi się oczekiwaniami 
i gustami klientów.

100 lat razem

Historia tradycji piekarskiej
Rok 2018 to szczególny czas dla Piekarni Cukierni Putka. Firma 
świętuje 100-lecie tradycji piekarskiej w rodzinie Putka.

PROMOCJA NA ZABIEGI:
Â żylaki kończyn dolnych z użyciem lasera od 3600,00 zł

Â zespół cieśni nadgarstka od 3200,00 zł

Â operacje przepuklin od 2200,00 zł  
 do 5000,00 zł

Â laparoskopia pęcherzyka żółciowego od 4800,00 zł

Â halluxy od 4300,00 zł  
 do 5700,00 zł

Â artroskopia kończyn dolnych od 4400,00 zł

Â ostrzyknięcie osoczem bogatopłytkowym od 1500,00 zł

Â operacje przegrody nosa od 5000,00 zł

Â operacje endoskopowe zatok od 7500,00 zł

Â operacje zatok i przegrody nosa od 9000,00 zł

Warszawa-Wilanów
ul. Waflowa 7a
02-971 Warszawa
tel.: 533-335-340, 691-666-995
www.pjmed.pl

SZPITAL PJ-MED
Â chirurgia naczyniowa

Â chirurgia ogólna

Â otorynolaryngologia

Â ortopedia

Â wlewy dożylne 

Â badania laboratoryjne

4.09.2018, 18:00 W cyklu Rozmowy Powstańcze – piosenki i opowieści z Powstania 
Warszawskiego. Spotkanie trzecie. Czytelnia Pod Sowami, Miejsce Aktywności 
Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

6.09.2018, 14:00 Prezentacja nowości wydawniczych, Żoliborskie Centrum Integra-
cji i Aktywizacji Seniorów, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz, ul. 
Wyspiańskiego 6/8

6.09.2018, 13:00-18:30 Warsztaty plastyczne dla dzieci, Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr XX, ul. Śmiała 24

6.09.2018, 18:00 Drugie spotkanie z cyklu „Rozmowy o przemijaniu” organizowane 
we współpracy z Fundacją „Nagle sami”, Czytelnia Pod Sowami, Miejsce Aktyw-
ności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

7.09.2018, 13:00-18:30 Warsztaty plastyczne dla dzieci, Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr XX, ul. Śmiała 24

7.09.2018, 18:00 Wernisaż wystawy seniorów – Fotografia i Malarstwo (termin może 
ulec zmianie!), Czytelnia Pod Sowami, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. 
Zajączka 8

12.09.2018, 18:00 Pierwsze spotkanie z cyklu „Rozmowy o przemijaniu” organizo-
wane we współpracy z Fundacją „Nagle sami”, Czytelnia Pod Sowami, Miejsce 
Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

12.09.2018, 18:00 Drugie spotkanie z cyklu „Z reportażem na Ty”, Czytelnia Pod 
Sowami, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

13.09.2018, 18:00 Pierwsze spotkanie z cyklu „Warszawskie Opowieści” – Marta Be-
rowska i jej książki – historia powstańcza Ewy Szolcówny, Czytelnia Pod Sowami

Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8
18.09.2018, 15:00 Prezentacja nowości wydawniczych (możliwość zwrotu i wypo-

życzenia książek), Dom Seniora „Piękny Brzeg”, Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Żoliborz, Klub Seniora „Przy Kominku”,Klub Seniora „Złota Jesień”, 
ul. ks. J. Popiełuszki 16 

19.09.2018, 10:00 Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat, Czytelnia Pod Sowa-
mi, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

19.09.2018, 11:00 Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 6-8 lat, Czytelnia Pod Sowa-
mi, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

19.09.2018, 18:00 „Ambasador Edward Raczyński – znani i nieznani XX lecia mię-
dzywojennego”, Czytelnia Pod Sowami, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. gen. 
J. Zajączka 8

20.09.2018, 18:00 „Kompozytor z powikłaniami literackimi czyli rozrywka w szpil-
kach i smokingu” - spotkanie z Antonim Czajkowskim, Czytelnia Pod Sowami, 
Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

20.09.2018, 9.30 „Moje spotkanie z książką” – zajęcia edukacyjne dla dzieci 4 i 5-let-
nich, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111, ul. Mickiewicza 65

21.09.2018, 13:00-18:30 Warsztaty plastyczne dla dzieci, Biblioteka dla Dzieci i 
Młodzieży nr XX, ul. Śmiała 24

22.09.2018, 13:00-18:30 Warsztaty plastyczne dla dzieci, Biblioteka dla Dzieci i 
Młodzieży nr XX, ul. Śmiała 24

22.09.2018, 10:00 „Seniorzy i ich pasje” – spotkanie przy kawie i muzyce inaugu-
rujące Warszawskie Dni Seniora na Żoliborzu, Czytelnia Pod Sowami, Miejsce 
Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

24.09.2018, 18:00 Spotkanie autorskie z Andrzejem Wierzyńskim, Czytelnia Pod 
Sowami, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

24.09.2018-28.09.2018 Konsultacje komputerowe, smartfonowe i tabletowe we 
wszystkich placówkach bibliotecznych. Porady w ramach Warszawskich Dni 
Seniora, Czytelnia Naukowa nr XVI, pl. Inwalidów 3; Wyp. dla Dorosłych i 
Młodzieży nr 13

ul. Śmiała 24; Wyp. dla Dorosłych i Młodzieży nr 16, ul. Słowackiego 19 a; Wypoży-
czalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111, ul. Mickiewicza 65

25.09.2018, 18:00 „Muzyka wśród książek” – koncert chopinowski w wykonaniu 
Piotra Latoszyńskiego, Czytelnia Pod Sowami, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. 
gen. J. Zajączka 8

25.09.2018, 18.00 Spotkanie autorskie z Anną Helbich autorką książki „Dziewczyny z 
Powstania”, Wyp. dla Dorosłych i Młodzieży nr 16, ul. Słowackiego 19 a

25.09.2018, 17.00 Warsztaty rękodzielnicze z makramy, Wypożyczalnia dla Doro-
słych, Młodzieży i Dzieci nr 111, ul. Mickiewicza 65

26.09.2018, 10:00-11:00 „Stolica bez państwa. Warszawa, 1914-1918” – prelekcja 
Marcina Łaszczyńskiego z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN połą-
czona z pokazem multimedialnym, Czytelnia Naukowa nr XVI, pl. Inwalidów 3

26.09.2018, 18:00 „Ks. Jerzy Popiełuszko – opowieść o człowieku i wiersze inspi-
rowane jego życiem” – spotkanie z Teresą Boguszewską, Czytelnia Pod Sowami, 
Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. gen. J. Zajączka 8

27.09.2018, 18.00 „W duchu sąsiedzkiej pomocy” – spotkanie poświęcone dziejom 
Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzone przez Martę Ostrowską

Wyp. dla Dorosłych i Młodzieży nr 16, ul. Słowackiego 19 a
27.09.2018, 18:00 „Karol Szymanowski i jego Harnasie – znani i nieznani XX lecia 

międzywojennego”, Czytelnia Pod Sowami, Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. 
gen. J. Zajączka 8

27.09.2018, 9.30 „Moje spotkanie z książką” – zajęcia edukacyjne dla dzieci 4 i 5-let-
nich, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111, ul. Mickiewicza 65

28.09.2018, 12:00-18:00 Piątkowy Klub Gier Planszowych, Wypożyczalnia dla Do-
rosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111, ul. Mickiewicza 65

Kursy komputerowe dla seniorów i nie tylko! Zajęcia indywidualne Zapisujemy 
zainteresowanych w naszych bibliotekach

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Juliusza Słowackiego 19a,01-592 Warszawa

tel. 22 832 23 67
bpzoliborz@interia.pl; e-mail: bpzoliborz@interia.pl

Działalność Kulturalno- 
-Edukacyjna – wrzesień 2018
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
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Budowa bardzo oczekiwanej nowej 
placówki oświatowej przy ul. A. Ger-
man nie dość, że ma być o 10 proc. 
tańsza, bo w wersji oszczędniejszej, 
to także rok później niż pierwotnie pla-
nowano oddana do użytku. Niedawno 
dowiedzieli się o tym radni.

Jak poinformowali przedstawiciele 
zarządu zespół koordynujący miasta 
zaakceptował ogólny koszt realizacji 
zadania związanego z budową zespołu 
szkolno – przedszkolnego w wysokości 
48 mln 700 tys. zł. 

Rada Warszawy zaplanowała wpro-
wadzenie odpowiednich zmian do wie-
loletniej prognozy finansowej. Dlatego 
też przedtem stosowną uchwałę wnio-
skującą o zwiększenie środków łącznie 
o prawie 24 mln zł (w tym o ponad 
10,5 mln zł należne dzielnicy i brakujące 
prawie 13,5 mln przekazane z budżetu 
miasta) podjąć mieli żoliborscy radni. 
Niezbyt usatysfakcjonowani uczynili 
to po gorącej debacie. Zastrzeżenia mia-
no nie tylko odnośnie kwoty, ale nakła-
dów na poszczególne lata realizacji.

Według uzgodnień z Biurem Fun-
duszy Europejskich i Polityki Rozwoju 
m.st. Warszawy w 2018 roku środki 
na rozpoczęcie mają być zmniejszone 
o 9,3 mln zł do 2 mln zł i przesunięte 
na następne lata. Za to w 2019 roku 
kwota na to zadanie ma być zwiększo-
na o ponad 4 mln zł do 16,7 mln zł. 
W kolejnych latach na budowę zespołu 
szkolno-przedszkolnego przy ul. A. Ger-
man zaplanowano zwiększenie środków 
do 19 mln zł w 2020 roku oraz ponad 
10 mln zł na zakończenie inwestycji 
w 2021 roku.

Droższa rozbudowa
Zanim wybudowana zostanie nowa 

szkoła przy ul. A. German pilnej roz-
budowy potrzebuje podstawówka 
nr 65 przy ul. Mścisławskiej. Władze 
dzielnicy nie ukrywają, że w związku 
z narastającym konfliktem społecz-
nym związanym z brakiem możliwo-
ści zabezpieczenia miejsc dla dzieci 
w tym rejonie zachodzi konieczność 
wybudowania 4 modułowych sal lek-
cyjnych dla nauczania początkowego. 
Tymczasem złożone oferty przekracza-
ją środki, jakie zamawiający przezna-
czył na realizację tego nowego obiektu 
szkolnego. Dlatego też postanowio-
no zwiększyć w 2018 roku nakłady 
na to zadanie o 960 tys. zł. do kwoty 
ponad 5,6 mln zł.

Dodatkowe pieniądze pochodzić 
mają ze zmniejszenia tegorocznych 
wydatków na modernizację ul. Miero-
sławskiego (na odcinku od al. Wojska 
Polskiego do ul. Śmiałej) oraz z bu-
dowy hali sportowej w szkole nr 392, 
w al. Wojska Polskiego (dawnego Gim-
nazjum nr 55) która nie jest możliwa 
ze względu na obowiązujące zapisy 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Żoliborza Historycz-
nego.

Za to teren tej szkoły doposażony 
będzie w urządzenia siłowni plenerowej 
dla dzieci starszych na placu zabaw 
ze środków zwiększonych o 45 tys. zł 
(do kwoty 260 tys. zł) zaoszczędzonych 
po przetargu na modernizację ul. Ka-
niowskiej.

(PON

Na Żoliborzu

Nowa szkoła rok później 
Na Bielanach
Gala Festiwalu Osiągnięć 
Placówek Oświatowych 

Zapraszamy na cykl wykładów 
Dawne ubiory w muzeum, teatrze, filmie i w odtwórstwie 

historycznym
Sala Odczytowa (Kinowa)

W dniach 7 – 8 czerwca 2018 r. już 
po raz dziewiąty w gościnnych pro-
gach Bielańskiego Centrum Edukacji 
Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a 
odbyła się Gala Festiwalu Osiągnięć 
Bielańskich Placówek Oświatowych, 

którą brawurowo prowadziła Eliza 
Czachorowska.

Ta cyklicznie organizowana impre-
za pozwala zaprezentować uczniom 
szkół i przedszkolakom swoje talenty. 
Licznie zgromadzona publiczność – 

dzieci, młodzież, dyrektorzy, nauczy-
ciele i rodzice oklaskiwali najciekaw-
sze z nich.

Nagrody – statuetki i dyplomy 
wręczyli Tomasz Mencina – bur-
mistrz dzielnicy Bielany, Grzegorz 
Pietruczuk – zastępca burmistrza 
dzielnicy Bielany, bielańscy radni 
Wojciech Borkowski i Natalia Kru-
pa oraz Zofia Gajewicz – naczel-
nik wydziału oświaty i wychowania. 
Serdeczne gratulacje dla wszystkich 
młodych artystów.

Chcielibyśmy zaproponować na-
szej publiczności nowy cykl otwartych 
wykładów – bogato ilustrowanych 
i prowadzonych przez specjalistów 
– poświęconych dawnym ubiorom 
w zbiorach muzealnych oraz ich od-
twarzaniu na potrzeby filmu, teatru, 
muzeów i imprez poświęconych re-
konstrukcji historycznej. W ramach 
tego cyklu przedstawione zostaną pod-
stawowe źródła wiedzy z dziedziny 
kostiumologii: świadectwa pisemne, 
a także autentyczne zabytki, obrazy, 
ryciny, żurnale, fotografie oraz po-
wstałe na ich podstawie kostiumy 
teatralne i filmowe. Wśród wykła-
dowców znajdą się m.in. historycy 
i historycy sztuki, a także praktycy 
– rzemieślnicy wykonujący kopie czy 
osoby pracujące w filmie. Szczególnie 
zapraszamy osoby, które interesują się 
dawną modą: członków zespołów tań-
ca dawnego czy grup rekonstrukcji 
historycznej oraz artystów i rzemieśl-
ników odtwarzających dawne stroje. 
Po prezentacjach przewidziany jest 
czas na dyskusję. Pierwszy z cyklu 
wykładów już w najbliższą niedzielę 

26 sierpnia 2018 r. – dr Magdalena 
Bialic – Portrety Marcello Bacciarel-
lego jako kronika strojów modnych 
Polaków w 2 połowie XVIII w.
godz. 13.00
Wstęp na podstawie biletu w cenie 5 zł

Przez ponad 50 lat swojej pracy 
w Polsce mistrz Bacciarelli pozostawił 
po sobie znaczną ilość portretów uka-
zujących ważne i znane postaci ówcze-
snej Rzeczypospolitej. Na portretach 
tych bardzo starannie oddał ich stroje, 
fryzury i różne niuanse tych ubiorów. 
Dzięki temu jego dzieła stały się swo-
istą kroniką strojów modnych Polaków, 
którzy najpierw hołdowali wyrafino-
wanej, dworskiej modzie francuskiej, 
później skromniejszym ubiorom w sty-
lu angielskim, a na końcu strojom spod 
znaku empire.

Prelegentka jest historykiem sztuki, 
kostiumologiem, edukatorem i wykła-
dowcą, autorką licznych publikacji na 
temat historii mody. Szczególnie inte-
resuje ją moda XVIII w., anglomania 
w Polsce w czasach stanisławowskich 
oraz historia strojów sportowych.

26 sierpnia 2018 r.
godz. 21.00
Sala Wielka

koncert
Apollon Musagète Quartett

zaliczanego do światowej czołówki 
kwartetów smyczkowych zespołu 

polskich instrumentalistów.

program:
Andrzej Panufnik 

I Kwartet smyczkowy 
III Kwartet smyczkowy „Wycinanki” 

[Papercuts]
Roman Palester 
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–  Jak powszechnie wiadomo Jan 
Karski był wielkim miłośnikiem królew-
skiej gry. Dlatego też właśnie na bul-
warze jego imienia przygotowaliśmy 
dla warszawiaków niewielki szachowy 
zakątek. Celem naszego projektu jest za-
proponowanie warszawiakom i gościom 
odwiedzającym stolicę, twórczej rozryw-
ki na bulwarach, którą jest właśnie gra 
w szachy  – mówił Włodzimierz Paszyń-
ski, wiceprezydent Warszawy.

Zakątek szachowy powstał w pół-
nocnej części bulwaru Jana Karskiego, 
na placu przed punktem informacji tury-
stycznej. Tworzą go trzy kamienne sto-
liki szachowe – pole gry zostało wyryte 
w górnej części głazów – ale miejsc dla 
szachistów będzie znacznie więcej.

– We współpracy z zarządem zie-
leni i obsługującą punkt informacji 
turystycznej Green Caffè Nero przy-
gotowaliśmy dla warszawiaków i gości 
odwiedzających bulwar ofertę wypoży-
czania szachów, ale też stolików, krze-
seł i puf. Jednorazowo partię będzie 
mogło rozgrywać nawet dziesięć par 

– zapewnia Mirosław Sielatycki, za-
stępca dyrektora biura edukacji War-
szawy. – Prowadzimy również rozmo-
wy z Polskim Związkiem Szachowym. 
Chcemy organizować tutaj cykliczne 
turnieje, konkursy i zabawy szachowe. 
Wspierać będzie nas również Fundacja 
Edukacyjna Jana Karskiego – dodaje.

– Bardzo się cieszę, że miasto tak 
dba o pamięć wyjątkowego Polaka ja-
kim był Jan Karski i mocno akcentu-
je związek bulwarów z ich patronem. 
Warto podkreślić, że szachy to gra 
wymagająca m.in. mil-
czenia, trudnych decyzji 
i analitycznego myślenia. 
To wszystko doskonale 
pasuje do sylwetki i ży-
ciorysu Karskiego – mówi 
Ewa Junczyk-Ziomecka, 
prezes Fundacji Eduka-
cyjnej Jana Karskiego.

Zestawy szachowe 
oraz meble są udostępnia-
ne gościom Dzielnicy Wi-
sła bezpłatnie w godzinach 

pracy informacji turystycznej, a więc 
od poniedziałku do czwartku w godz. 
11.00 - 19.00 oraz od piątku do niedzieli 
w godz. 11.00 - 21.00. Wypożyczanie 
sprzętu będzie możliwe do 30 września.

– Wierzę, że nasza propozycja bę-
dzie atrakcyjna zarówno dla rodzin 
i seniorów, jak i dzieci i młodzieży. 
Doświadczenia innych miast w kraju 
i za granicą pokazują, że gra w szachy 
nad rzeką jest popularna. Teraz War-
szawa dołącza do tego grona – dodaje 
wiceprezydent Paszyński.

– Projektując bulwary myśleliśmy 
o różnych grupach użytkowników. 
Są tu miejsca zarówno do aktywnej 
rekreacji, jak i leniwego wypoczynku. 
Wierzę, że szachy dobrze wpiszą się 
w nadwiślański krajobraz, a także będą 
elementem łączącym pokolenia – mówi 
Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu 
Zieleni m.st. Warszawy.

– Ochrona naturalnych siedlisk 
zwierząt w Warszawie to jeden z na-
szych priorytetów. W ramach kontynu-
acji założeń projektu LIFE+, opiekuje-
my się kluczowymi gatunkami ptaków 
Doliny Środkowej Wisły. Rybitwy, mewy 
i sieweczki lubią żyć i zakładać gniaz-
da pośród niskiej roślinności. Jednak, 
mimo koszenia, żyzna gleba powoduje 
szybkie odrastanie krzewów i drzew. 
Aby nie naruszać naturalnych lęgowisk 
ptaków, wysłaliśmy tam w grudniu kozy 

i owce. Pilotażowa akcja sprawdziła 
się – zwierzęta zjadają zarośla i tym 
samym w pełni naturalnie pomagają 
nam w pielęgnacji domów skrzydlatych 
mieszkańców wyspy – mówi Michał 
Olszewski, wiceprezydent Warszawy. 

Stado „naturalnych kosiarek” liczy 
kilkadziesiąt sztuk owiec rasy wrzo-
sówka i merynos polski. Na wyspę, 
która znajduje się koło mostu Gdań-
skiego, przyjechały z hodowli zlokali-
zowanej w pobliżu Wawra i Józefowa. 

Wypas prowadzony jest przez 
właściciela zwierząt. Zadaniem 
owiec i kóz jest zjedzenie czę-
ści roślinności znajdującej się 
na terenie wyspy. Parę lat temu, 
przy niskim stanie wody w Wi-
śle, można było przedostać się 
tam na własnych nogach, jednak 
przesmyk usypany m.in. z gru-
zu został usunięty. Warszawscy 
ogrodnicy oczyścili i pogłębili 
przestrzeń przy brzegach. Te-
raz wyspa jest bezpiecznym 
miejscem dla ptaków. Mogą 
one swobodnie żyć, z daleka 
od wędkarzy i spacerowiczów. 

– Kiedy zabezpieczyliśmy te-
ren dla rybitw, mew i sieweczek, 
pojawił się problem z koszeniem 

wyspy. Ptaki czują się komfortowo tyl-
ko na nisko porośniętej ziemi. Jednak 
nadwiślańska żyzna gleba powoduje 
szybki wzrost chaszczy. Na szczęście 
kozy i owce są smakoszami pędów 
drzew, takich jak klon jesionolistny czy 
robinia akacjowa. Tradycyjny wypas 
zwierząt gospodarskich pozwala zwol-
nić proces odrastania wysokich roślin. 
Szczególnie zależy nam na ogranicze-
niu gatunków roślin, które naturalnie 
nie występują w łęgach – mówi Iwo-
na Zwolińska z Zarządu Zieleni m.st. 
Warszawy. – Owce są tam bezpieczne, 
dlatego będą mieszkać na wyspie aż 
do zimy – dodaje.  

Międzywale Wisły jest bardzo bo-
gate przyrodniczo. Zostało objęte pro-
gramem sieci chronionych obszarów 
Natura 2000. Występują tam rzadkie 
w skali europejskiej gatunki, np. rybi-
twa białoczelna czy rybitwa rzeczna. 
Ptaki siewkowe, ze względu na dogod-
ne warunki, lubią zamieszkiwać dzikie, 
nadwiślańskie brzegi. Projekt „Ochro-
ny siedlisk kluczowych gatunków pta-
ków Doliny Środkowej Wisły w wa-
runkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” prowadził warszawski 
zarząd zieleni. Obecnie miasto konty-
nuuje jego założenia. 

Agent jest psem w średnim wieku 
w typie owczarka niemieckiego, lecz 
nieco mniejszym od typowego owczar-
ka.  Jest bardzo ciekawy świata, ludzi 
i innych psów. Na spacerach  zdarza 
mu się pójść za tropem i pociągnąć, 
jednak jest to rzadkość. Zwykle chodzi 
grzecznie w pobliżu opiekuna, stara się 
nie stracić z nim kontaktu i od czasu 
do czasu przychodzi i oczekuje na gła-
skanie. Początkowo nieśmiały, potrze-

buje chwili i poświęcenia mu trochę 
uwagi, aby okazać człowiekowi swoje 
zaufanie i przywiązanie. Jest jeszcze 
bardzo energiczny i wymaga od opie-
kuna zaangażowania w zabawę z nim 
i długie spacery.

W sprawie adopcji Agenta prosimy 
o kontakt z: 
• Zuzanną 794 307 858
• Kamilą tel. 693 542 112
• Justyną tel. 783 003 754

– To ważny dzień dla osób płacą-
cych podatki w stolicy, korzystających 
na co dzień z warszawskiego transpor-
tu publicznego. Od 1 września za 98 zł 
miesięcznie będzie można swobodnie 
podróżować w obu strefach biletowych 
– mówi Renata Kaznowska, wicepre-
zydent Warszawy. 

Radni Warszawy przyjęli uchwa-
łę zmieniającą zakres obowiązywania 
biletów warszawiaka i młodego war-
szawiaka. Od 1 września br. nie będzie 
już podziału na bilety ważne tylko w 1. 
czy w 2. strefie biletowej. Taryfa zo-
stanie uproszczona i znajdą się w niej 
tylko bilety ważne w obu strefach: 
30-dniowy normalny imienny w cenie 
98 zł oraz bilet 90-dniowy normalny 
imienny w cenie 250 zł.

Zaoszczędzą na tym osoby rozli-
czające się z podatków w stolicy. Do-
tychczas za bilet warszawiaka ważny 
w obu strefach trzeba było zapłacić 
odpowiednio 166 zł (bilet 30-dniowy 
normalny) lub 406 zł (90-dniowy nor-
malny). Teraz podróż w obu strefach 
będzie tańsza o kilkaset złotych rocz-
nie. W portfelu pasażera korzystające-
go z biletów miesięcznych pozostanie 
aż 816 zł. 

W ramach biletu warszawiaka 
ważnego w obu strefach będzie moż-
na pojechać warszawskim transpor-
tem publicznym na weekendową wy-
cieczkę i zobaczyć np. świdermajery 
w Józefowie, tężnie w Konstancinie-
-Jeziornie, wypocząć nad Zalewem 
Zegrzyńskim, cieszyć się zielenią 
Lasu Choszczówki lub Puszczy Kam-
pinoskiej, czy wsiąść w Piasecznie 
do kolejki wąskotorowej. Dzięki tej 

zmianie tańszy będzie także dojazd 
na Cmentarz Południowy.

Przypomnijmy. Bilet warszawiaka 
przysługuje mieszkańcom Warsza-
wy, którzy mieszkają i rozliczają się 
z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w jednym ze stołecznych 
urzędów skarbowych. Do korzystania 
z tańszych biletów uprawnia tzw. e-
-hologram. Pierwszy raz można go 
zakodować na karcie miejskiej wy-
łącznie w wybranym punkcie obsługi 
pasażerów ZTM lub wydziale obsługi 
mieszkańców. Wystarczy złożyć wnio-
sek i jeden z dokumentów: 
• pierwszą stronę złożonego PIT-u za 

2017 rok ze stemplem warszawskie-
go urzędu skarbowego poświadcza-
jącej rozliczenie podatku,

• urzędowe poświadczenie odbio-
ru wydanego przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą systemu tele-
informatycznego administracji po-
datkowej (UPO) wraz z pierwszą 
stroną zeznania podatkowego skła-
danego drogą elektroniczną i wy-
generowanym numerem dokumentu 
zgodnym z identyfikatorem doku-
mentu UPO,

• zaświadczenie z urzędu skarbowego 
potwierdzającego złożenie zeznania 
o wysokości osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty) w 2017 roku.

Osoby, które mają już wgrany  
e-hologram i nadal spełniają warunki 
określone w uchwale, mogą przedłużyć 
jego ważność do 30 września 2019 r. 
w automatach biletowych. 

W stolicy e-hologramy ma już po-
nad 373 tys. osób. 

– Jadłodzielnia jest dostępna dla 
wszystkich mieszkańców. Nie wery-
fikujemy dochodów, nie wymagamy 
składania wniosków, nie trzeba cze-
kać na wydanie decyzji. Dostępnym 
jedzeniem może poczęstować się każdy 
potrzebujący. Serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców i przedsię-
biorców do wspierania tego projektu – 
mówi Krzysztof Czubaszek, burmistrz 
Śródmieścia. 

Zasady korzystania z pomocy 
są proste – wystarczy odwiedzić punkt 
przy ul. Twardej 1. Produkty spożyw-
cze oczekują w przeszklonej lodówce 
oraz na stojącym obok niej regale. 
Nieco bardziej restrykcyjne zasady 
obowiązują tych, którzy chcą okazać 
swoje wsparcie i podzielić się jedze-
niem. Aby wyeliminować ryzyko za-
truć pokarmowych, w punkcie nie na-
leży pozostawiać produktów nieprze-
tworzonych, takich jak: surowe mięso, 
niepasteryzowane mleko czy surowe 
jaja. Najchętniej przyjmowane są pro-
dukty fabrycznie zapakowane, które 
nie przekroczyły daty przydatności 
do spożycia. Jadłodzielnia jest otwarta 
od poniedziałku do czwartku w godz. 

8.00 – 18.00, a także w piątki w godz. 
8.00 – 16.00.

Punkt przy ul. Twardej 1 jest pierw-
szym w Warszawie, nad którego pra-
widłowym funkcjonowaniem czuwa 
dedykowany opiekun. Do jego zadań 
należy nie tylko dbanie o najwyższą 
jakość żywności oczekującej na miesz-
kańców, ale również nawiązywanie 
kontaktów z potencjalnymi darczyń-
cami. Unikalność projektu przejawia 
się również w sposobie jego realizacji 
– śródmiejska Jadłodzielnia to więcej 
niż tylko punkt wymiany jedzenia. Jej 
uruchomienie stanowi wyjątkową oka-
zję do zwrócenia uwagi mieszkańców 
na kwestię racjonalnego gospodarowa-
nia żywnością. W tym celu dzielnica 
Śródmieście zorganizuje cykl otwar-
tych wykładów i warsztatów towarzy-
szących projektowi.

Jadłodzielnia przy ul. Twardej 1 
w Warszawie powstała w ramach 
budżetu partycypacyjnego w m.st. 
Warszawie na 2018 r. Za jej prowa-
dzenie odpowiada Centrum Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. 
prof. Andrzeja Tymowskiego.

Szachy na bulwarze
Kamienne szachownice, wypożyczalnia bierek oraz stolików, a przede 
wszystkim wyjątkowa atmosfera nadwiślańskiej promenady. Na bul-
warze Jana Karskiego powstał tzw. zakątek szachowy. Swoje umiejęt-
ności mogą tam sprawdzić m.in. uczestnicy programu „Wars i Sawa 
grają w szachy”.

Owce i kozy na środku Wisły 
Czy w niemal samym centrum stolicy mogą paść się kozy i owce? Tak, zamieszkują jedną z wysepek na 
Wiśle, przy moście Gdańskim. Zjadają rosnące tam rośliny i dzięki temu ułatwiają nadrzecznym ptakom 
budowanie gniazd.

Płacisz za jedną strefę,  
a podróżujesz w dwóch
Mieszkasz i płacisz podatki w Warszawie? Od 1 września Twoje bilety 
komunikacji miejskiej będą ważne w obu strefach biletowych. 

Stop marnowaniu żywności

Śródmiejska Jadłodzielnia
Przy ul. Twardej 1 w Warszawie ruszyła pierwsza miejska Jadłodziel-
nia – miejsce, w którym każdy może się podzielić oraz poczęstować 
jedzeniem. To nowa forma wsparcia osób potrzebujących, której 
celem jest również zapobieganie marnowaniu żywności. 

Agent szuka domu
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Zabierasz dziecko do wesołego 
miasteczka lub parku dinozaurów, za-
mierzasz zagrać w paintball albo sko-
rzystać z gokartów? Przedsiębiorca 
ma obowiązek zadbać, żeby w takich 
miejscach było bezpiecznie. Dlatego 
klauzule w regulaminach, które stano-
wią, że korzystasz z urządzeń na wła-
sną odpowiedzialność, są sprzeczne 
z prawem i nie mają mocy wiążącej. 
Jak wykazała kontrola Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, takie 
niedozwolone postanowienia umow-
ne występują niemal w każdym parku 
rozrywki. W 2017 r. UOKiK zbadał 
wzorce umowne stosowane przez 27 
przedsiębiorców, którzy prowadzą par-
ki rozrywki, parki linowe, tory kartin-
gowe i pola paintballowe. Na podsta-
wie analizy stron internetowych urząd 
wytypował do kontroli duże firmy z ca-
łej Polski, które prowadzą działalność 
w większych miastach i w regionach 
turystycznych. 

- Zbadaliśmy regulaminy i inne 
dokumenty, w których firmy ustalały 
zasady korzystania z obiektów rozryw-
kowych. Okazało się, że każdy z kon-
trolowanych parków rozrywki stosował 
sprzeczne z prawem postanowienia, 
np. wyłączające odpowiedzialność 
przedsiębiorcy za szkody. Być może 
był to wynik braku wiedzy z ich strony 
lub bezmyślnego kopiowania regula-
minów. Branża ta nie ma własnych 
regulacji, podlega ogólnym przepi-
som – mówi Marek Niechciał, prezes 
UOKiK. Zgodnie z kodeksem cywil-
nym za klauzule niedozwolone uznaje 
się takie, które są sprzeczne z dobrymi 
obyczajami i rażąco naruszają inte-
resy konsumentów. Jeśli znajdują się 
np. w regulaminach parków rozrywki, 
są nieważne. 

Najwięcej zastrzeżeń wzbudziły 
postanowienia, które wyłączają odpo-
wiedzialność przedsiębiorcy za szko-
dę na osobie, np. „Wejście na teren 
parku następuje na własną odpowie-
dzialność”. Tymczasem zgodnie z ko-
deksem cywilnym to właściciel parku 
rozrywki odpowiada za szkody, które 
powstały w wyniku jego zaniedbania, 
np. gdy nie zabezpieczył toru kartingo-
wego lub nie naprawił sprzętu. 

Oto inny przykład: „Zakup biletu 
oznacza akceptację niniejszego regula-
minu”. A to przedsiębiorca ma obowią-
zek zadbać, aby klient miał sposobność 
zapoznania się z treścią regulaminu 

przed skorzystaniem z jego usług. Do-
piero potem może wymagać jego prze-
strzegania. 

Kolejny przykład: „Rodzice lub 
opiekunowie ponoszą pełną odpowie-
dzialność za wszelkie szkody spowo-
dowane przez ich podopiecznych”. 
To przedsiębiorca ma obowiązek do-
starczyć sprawny sprzęt i nie może 
przerzucać na konsumenta całego ry-
zyka z tytułu zniszczenia lub szkód 
powstałych przy jego użyciu. Odpo-
wiedzialność powinna być ustalana 
proporcjonalnie do winy lub zaniedba-
nia użytkownika i organizatora. Cza-
sem jest tak, że konsument co praw-
da mógł przyczynić się do zaistnienia 
szkody, ale właściciel parku rozrywki 
mógł zawczasu przewidzieć i usunąć 
zagrożenia na jego terenie. Niekiedy 
sprzęt w chwili wypożyczenia wydaje 
się sprawny, ale w trakcie użytkowania 
ujawnia się jakaś wada. Oczywiście 
jeśli wina leży całkowicie po stronie 
konsumenta, np. celowo zniszczył 
urządzenie, to poniesie za to pełną 
odpowiedzialność. 

Przedsiębiorcy w regulaminach su-
gerują, że nie ma możliwości zwrotu 
wpłaconych kwot w przypadku nie-
zrealizowania usługi, pisząc: „Uwaga! 
Nie ma możliwości zmiany zakupio-
nego biletu”. Tymczasem konsument 
powinien mieć możliwość odzyskania 
choć części pieniędzy, jeśli nie może 
wykorzystać biletu lub karnetu, m.in. 
z winy przedsiębiorcy. Zasady zwrotów 
powinny być określone w regulaminie. 

Inny przykład: „Za pozostawio-
ne rzeczy zarządca obiektu nie po-
nosi odpowiedzialności”. Zgodnie 
z prawem przedsiębiorca odpowia-
da za przedmioty pozostawione mu 
na przechowanie, np. w szatni na ba-
senie. Nawet w przypadku, gdy kon-
sument zgubi jakąś rzecz w wesołym 
miasteczku, czy na polu golfowym, 
dobry obyczaj nakazuje, aby przedsię-
biorca przynajmniej przez pewien czas 
taką zgubę przechowywał, podjął próbę 
poszukiwania właściciela zagubionej 
albo pozostawionej rzeczy, np. poprzez 
wywieszenie ogłoszenia. 

Kolejny przykład niedozwolonego 
zapisu w regulaminie: „Za nieprze-
strzeganie niniejszego Regulaminu 
grozi bezwzględne usunięcie z parku 
linowego”. Przedsiębiorca nie może 
arbitralnie o tym decydować i np. wy-
prosić konsumenta, który bez swojej 

winy naruszył dowolny punkt regu-
laminu. Musi wskazać ku temu kon-
kretne przesłanki, np. że usunięcie 
z parku grozi za umyślne złamanie 
konkretnych punktów regulaminu, jeśli 
zagraża to bezpieczeństwu danej osoby 
lub innych użytkowników. 

Podsumowanie kontroli 
20 z 27 przedsiębiorców zmieni-

ło kwestionowane klauzule. Wobec 4 
przedsiębiorców UOKiK wszczął postę-
powanie o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone. To firmy: AP 
Infinity Group z Łodzi, Paintball War-
szawski z Warszawy, Pyrland z Pozna-
nia i Adventure Park z Gdyni. Postępo-
wania trwają. Jeśli zarzuty się potwier-
dzą, przedsiębiorcom może grozić kara 
finansowa - do 10 proc. obrotów firmy 
z poprzedniego roku. 

Porady dla rodziców 
 – Zanim pozwolisz dziecku skorzystać 

z atrakcji parku rozrywki, uważnie 
przeczytaj regulamin. Powinny być 
w nim opisane zasady bezpiecznego 
korzystania z urządzeń. Może być 
też wskazany wiek, wzrost lub waga 
osoby, dla której są przeznaczone. 
Zastosuj się do tych wskazówek. 

 – Pamiętaj, że przedsiębiorca odpo-
wiada za szkody powstałe z jego 
winy lub w wyniku jego zaniedba-
nia. Nawet jeśli bezprawnie napi-
sze w regulaminie, że korzystasz 
z atrakcji wyłącznie na własną od-
powiedzialność, możesz domagać 
się odszkodowania, np. jeśli dziecko 
złamało nogę, bo w parku linowym 
była źle zamocowana lina albo gdy 
zniszczyło ubranie od smaru na ka-
ruzeli. 

 – Jeśli kupiłeś bilet, ale dziecko nie 
może skorzystać z atrakcji, masz 
prawo do zwrotu całości lub pro-
porcjonalnej części pieniędzy w za-
leżności od tego, w jakim stopniu 
usługa na twoją rzecz została zre-
alizowana. 

 – Bezpłatną pomoc znajdziesz 
u rzecznika konsumentów w Two-
im mieście lub powiecie albo w od-
działach Federacji Konsumentów. 
Zadzwoń na infolinię konsumencką 
- 801 440 220 lub 22 290 89 16 
(opłata wg taryfy operatora), albo 
napisz e-mail na adres porady@dla-
konsumentow.pl. 

Źródło informacji: UOKiK, PAP 

Parki rozrywki pod lupą

Wakacje w Warszawie
Stolica zachęca mieszkańców do spę-

dzania letniego czasu nad Wisłą. W tym 
sezonie mieszkańcy mogą za darmo wy-
pożyczyć kajak, obejrzeć film na plaży, 

a także spróbować swoich sił w nieco-
dziennej dyscyplinie sportowej – padlu. 
Atrakcje dostępne są przez siedem dni 
w tygodniu.

Kajak w Stolicy
Fani wodnych przepraw kajakiem 

mogą skorzystać z bezpłatnych spływów 
po Wiśle. Do dyspozycji mają trzy tra-
sy. Pierwsza rozpoczyna się na Saskiej 
Kępie. Od plaży płynie się przez samo 
centrum Warszawy i cumuje na białołęc-

kiej plaży. Szacowany czas wiosłowa-
nia to dwie i pół godziny. Przepłynięcie 
drugiej, nieco dłuższej trasy, od Żerania 
do Nieporętu zajmuje około trzy i pół 
godziny. Spływ ten, nazywany potocznie 
„spacerowym”, przebiega w spokojnym 
tempie wraz z niewielkim nurtem Kanału 
Żerańskiego. Najdłuższa trasa, z Biało-
łęki do Modlina, ma aż 27,8 km – warto 
na nią zarezerwować sobie około pięciu 
godzin. Obowiązuje wcześniejsza rezer-
wacja kajaków na dedykowanej stronie 
internetowej. Darmowe spływy dostęp-
ne są codziennie, aż do końca sierpnia 
2018 r. We wrześniu warszawiacy będą 
mogli z nich korzystać w każdy weekend. 
Projekt finansuje miasto, w ramach zwy-
cięskiego pomysłu mieszkańców, który 
został wybrany w białołęckim budżecie 
partycypacyjnym.

Kino letnie Romantyczna
Pogodne wieczory sprzyjają filmowym 

seansom pod gołym niebem. W każdą nie-
dzielę, na plaży Romantyczna w Wawrze 
organizowane jest letnie kino. Wydarzenie 
rozpoczyna się o godzinie 21.  26 sierp-
nia wyświetlony zostanie film „Zanim 
się pojawiłeś” Thea Sharrocki. Widzowie 
rozkładają leżaki, koce na nadrzecznym 
piasku i oddają się relaksowi. 

Wiślany plac zabaw 
Praska Poniatówka proponuje wy-

jątkową atrakcję dla najmłodszych. 

We wschodniej części plaży powstał 
szczególny, bo inspirowany Wisłą plac 
zabaw. Jego naturalistyczny charakter 
podkreślają zastosowane materiały, a tak-
że wszechobecna wiklina. Dostępny jest 

dla wszystkich młodych warszawiaków, 
także dla dzieci z niepełnosprawnościa-
mi.

Na nowym placu zabaw wyraźnie 
widać główny ciąg komunikacyjny w for-
mie drewnianego podestu. W ten sposób 
odzwierciedlony został nurt Wisły.

Las łęgowy został na placu przed-
stawiony w formie drewnianych pali. 
Obok niego znajdziemy piaskownicę 
w formie ławicy, a dalej kępy tworzo-
ne przez wiklinowe zarośla. Niewielka 

ścianka edukacyjna przybliża najmłod-
szym zagadnienia związane z przyrodą, 
żeglugą i plażowaniem. Dzieci mają 
do swojej dyspozycji również „bazy” 
z szałasami i flagami oraz tunel do ta-
jemniczego ogrodu. Między małą zjeż-
dżalnią, a piaskownicą znalazła się stre-
fa dla maluchów. Na naturalnie wygro-
dzonym terenie użytkowników cieszą 
zabawki wodne i piaskowe oraz ściany 
z różnego rodzaju tablicami interaktyw-
nymi. Są tam również szałasy z suchej 
wikliny.

Padel na bulwarach
Dla tych, którzy szukają sporto-

wych nowości, Dzielnica Wisła propo-
nuje darmowe rozgrywki padla. Coraz 
bardziej popularna w Polsce dyscyplina 
zawiera w sobie elementy tenisa i squ-
asha. Kort do gry został ustawiony 
na bulwarze Flotylli Wiślanej. Otwarty 
jest przez całą dobę. 

Mieszkańcy wyposażeni w sprzęt 
mogą z niego skorzystać w każdej wol-
nej chwili. W godzinach popołudnio-
wych, między 17.00 a 19.00, trenerzy 
z Polskiej Federacji Padla uczą podsta-
wowych zasad gry i techniki odbijania 
piłki za pomocą nietypowej rakiety. 
Wakacyjny padel na bulwarach będzie 
dostępny do 8 września br. Projekt re-
alizuje Miasto Stołeczne Warszawa pod 
szyldem Dzielnicy Wisła wraz z part-
nerami.

Wakacje w Warszawie
Stolica zachęca mieszkańców do spędzania letniego czasu nad Wi-
słą. W tym sezonie mieszkańcy mogą za darmo wypożyczyć kajak, 
obejrzeć film na plaży, a także spróbować swoich sił w niecodziennej 
dyscyplinie sportowej – padlu. Atrakcje dostępne są przez siedem dni 
w tygodniu.
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-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 – 99 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

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

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

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.
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Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Goldoniego 1

we wrześniu:
•  7 września (piątek) godz. 18.00 – 

Otwarcie wystawy Jolanty Szostak 
i Piotra Bomersbacha. Wystawa czyn-
na do 30 września. Wstęp wolny

•  9 września (niedziela) w godz. 11.00 
– 15.00 – Dzień Otwarty w BOK 
(Wstęp wolny)
11.00 – 15.00 – Zapisy na zajęcia, 
spotkania z instruktorami, pokazy 
sekcji BOK
12.00 – 13.30 – Zabawa dla dzieci 
„Cukiernia Pana Marcepana” – Teatr 
„Pod Orzełkiem. Pan Marcepan wła-
ściciel cukierni wraz z madame Lu-
kier zapraszają dzieci na cukierkowe 
zabawy
13.40 – 14.40 – Papierowe muffinki 
– animacje plastyczne i Słodka mena-
żeria – zajęcia kulinarne. 

•  16 września (niedziela) godz. 12.30 – 
„Drogi ku niepodległej” spektakl dla 
dzieci od 6 lat „O Ziutku Piłsudskim 
czyli odzyskana wolność” oraz anima-
cje plastyczne. Opowieść o wielkim 
Polaku Józefie Klemensie Piłsudskim. 
Przedstawienie o niesfornym uczniu 
Ziuku Piłsudskim, upartym obrońcy 
polskiego języka, historii i miłości do 
Polski, której wówczas nie było. Po-
znamy historie z życia małego Ziuka, 
ucznia oraz młodego wojownika, ojca 
i wreszcie wodza wyzwolonej ojczy-
zny.  Bezpłatne wejściówki do od-
bioru w sekretariacie BOK od 10.09. 
w godz. 9.00 – 17.00

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

we wrześniu:
•  1 września (sobota) w godz. 14.00 – 

18.00 – Dzień otwarty w ogrodzie. 
W programie warsztaty pszczelarskie 
i wizyty w ulach z Pracownią Pszcze-
larium, koncert i sąsiedzkie śpiewanie 
w ogrodzie z chórem Kohezja, ła-
godna joga w terenie z Fundacją Life 
Change. Spotkanie z instruktorami, 
zapisy na zajęcia. Wstęp wolny

•  6 września (czwartek) godz. 10.00 – 
Gordonki – zajęcia umuzykalniające 
dla dzieci od 5 miesiąca życia. Prowa-
dzenie Joanna Kiełbiewska. Koszt 30 
zł /jednorazowo, 90 zł/mc

•  7 września (piątek) godz. 19.00 – 
Off na Zakręcie – wszystko będzie 
dobrze. Pokaz filmów niezależnych 
z Rosji, Hiszpanii, Iraku i Polski. 
Dyskusje prowadzi Maciej Misztal 
dyrektor Lubelskiego Festiwalu Fil-
mowego. Wstęp wolny

•  8 września (sobota) w godz. 9.00 – 
20.00 – Przetwory kultury – sąsiedz-
ki piknik integracyjny. W programie 
sprzątanie boiska i placu zabaw, 
warsztaty upcklingowe, między po-
koleniowe ognisko i mini koncert. 
Wstęp wolny

•  14 września (piątek) godz. 18.00 – 
Kultura Od-Nowa. Kulturalna Kawia-
renka z Książką. Sąsiedzkie spotkanie 
wokół inspirujących tekstów literac-
kich w formie dyskusyjnego klubu 
książki. Wstęp wolny

Ogłoszenia drobne
•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, odznaczenia, szable, 

bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

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

•  PROBLEM z pluskwami, karaluchami POMOŻEMY www.kabor.pro tel. 791 197 107

•  SPRZEDAM MASZYNĘ DO SZYCIA  Łucznik w obudowie drewnianej – do renowacji.  
Tel. 606 345 207

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE STANDARD od 3 m-ca życia. Tel. 501 093 436

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA + składanie mebli. Tel. 503 150 991
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Horoskop
od 26 sierpnia do 8 września 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Najbliższe tygodnie przynio-
są Ci spokój i harmonię. Los 
pomoże Ci połączyć logiczne 

myślenie i silne uczucia. Wykorzystaj 
ten moment, żeby przemyśleć ważne dla 
Ciebie sprawy i podjąć istotne dla Two-
jej przyszłości decyzje. Dla pewności 
przedyskutuj sprawę z kimś o większym 
doświadczeniu. Na większe pieniądze 
musisz poczekać. 

RYBY (19 II – 20 III)
Wrzesień będzie od Ciebie 
wymagał  aktywności i śmia-
łych posunięć w sferze za-

wodowej. Wykorzystaj swoje zdolności 
organizacyjne, zabłyśnij, a poczujesz 
się spełniona. Narzucając sobie rygory 
działania w pracy, w życiu prywatnym 
zechcesz doznać więcej luzu. Dotych-
czasowy związek będziesz oceniać kry-
tycznie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Nadchodzący miesiąc to dla 
Ciebie dobry czas głównie 
w sprawach zawodowych. 

Już teraz weź się do pracy – im bę-
dzie jej więcej, tym lepiej. Na owoce 
tego wysiłku będziesz musiał długo po-
czekać, ale będzie warto. Natomiast 
nie powinieneś podejmować żadnego 
ryzyka i ważnych decyzji.  Poćwicz 
cierpliwość.  

BYK (21 IV – 21 V)
Wrzesień oznacza dla Cie-
bie: energię, powodzenie, 
nowe możliwości, efektywne 

działania, spełnienie zawodowe, roz-
wiązanie problemów. Czy życzysz sobie 
jeszcze czegoś? Nie przesadzaj, tylko 
bierz się do pracy. W sprawach serco-
wych także zmiany. Wreszcie uda Ci się 
bardziej otworzyć na ludzi, wróci do 
Ciebie radość życia. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Najbliższe tygodnie będą dla 
Ciebie raczej trudne. Nie 
będziesz miał siły, aby żyć 

aktywnie. Zadbaj więc o siebie, zwolnij 
tempo, unikaj spraw, które Cię drażnią 
i denerwują. Zajmij się swoim zdro-
wiem, zaniedbanymi dolegliwościami, 
badaniami, wizytami u lekarzy. Nic Cię 
nie będzie cieszyć. Ale ten stan szybko 
minie.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Do połowy września możesz 
liczyć na wsparcie gwiazd. 
Będzie Cię wypełniała ener-

gia, możesz podejmować ważne decyzje, 
pokonać swoje ograniczenia. Jeśli to 
wykorzystasz, uda Ci się posunąć swoje 
sprawy do przodu. Najbliższe dni będą 
także sprzyjać spotkaniom towarzyskim 
i poznawaniu nowych ludzi. Jeśli chodzi 
o zdrowie, to uważaj na serce.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Najbliższe tygodnie stworzą 
Ci okazję, aby pokazać się 
w pracy z najlepszej strony. 

Ze spokojem wykażesz się fachowością 
i umiejętnością koncentracji na zada-
niach. Powinieneś zająć się zaległymi 
sprawami. W sprawach sercowych to 
najlepszy czas na danie upustu na-
miętnościom. Jeśli chcesz być zdrowy, 
zadbaj o systematyczną aktywność fi-
zyczną. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Los obdarzy Cię olbrzymim 
zastrzykiem optymizmu i jed-
nocześnie otworzy przed 

Tobą nowe możliwości. Niespodziewa-
nie wlokące się sprawy znajdą swój 
szczęśliwy finał. Korzystając ze sprzy-
jającego czasu, odważnie zaryzykuj, 
a na pewno wygrasz. Wyjazd za granicę 
może poprawić Twoją sytuację mate-
rialną.W związkach możliwe rozstania. 

WAGA (23 IX – 23 X)
To ważny dla Ciebie czas. 
Wielu ludzi będzie na Ciebie 
liczyć. A Twoje sprawy będą 

zależały od tego, czy będziesz potrafi-
ła spodobać się ważnym ludziom. Los 
stworzy Ci możliwość wcielenia w życie 
długo skrywanych planów – sprawy 
ruszą z miejsca i potoczą się tak szybko, 
że staniesz przed wieloma decyzjami. 
Zdrowie – w porządku. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Wrzesień obdaruje Cię nad-
miarem energii. Najlepiej 
byłoby ją wykorzystać w pra-

cy – systematyczny, codzienny wysiłek 
po pewnym czasie przyniesie spekta-
kularne efekty, także finansowe. W ży-
ciu prywatnym najważniejsze okażą się 
spotkania z przyjaciółmi – Twoje relacje 
pogłębią się i dostarczą Ci wiele inspi-
racji. W uczuciach – powodzenie.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W najbliższym czasie będziesz 
zmagać się z napięciem i roz-
drażnieniem. Z tego powodu 

lepiej by było, żebyś był ostrożny i wstrzy-
mał się z istotnymi decyzjami i rozmowa-
mi. W sprawach sercowych także czeka 
Cię kryzys. Receptą mogą być dyploma-
tyczne posunięcia. Ale cierpliwie poczekaj 
– taka sytuacja nie potrwa długo.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Koniec sierpnia i początek 
września będzie związany 
z dominacją spraw serco-

wych. Pojawi się miłość, a z nią więcej 
radości i uśmiechu oraz nowi przyja-
ciele. Będziesz miał wrażenie, że Twoje 
życie stanęło na głowie. W pracy także 
może Ci się poszczęścić, więc maszeruj 
do sukcesu. Gwiazdy Ci sprzyjają, jed-
nak bez pracy się nie obędzie. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 
1) onuca; 7) otwarcie gry szachowej; 8) zakładanie wsi i miast w dawnej Polsce;  
9) wczesna msza odprawiana w adwencie ku czci Marii; 10) siostrzyczka wśród miej-
skich trojaczków; 12) bakteria; 14) dłuto stolarskie; 16) miasto portowe w Hiszpanii 
(Baskonia); 19) lichy kawałek mięsa; 21) chorobliwe osłabienie lub utrata pamięci; 
22) wasal; 23) przeciwnicy spod Legnicy.

Pionowo:
1) jeniecki obóz oficerski w II woj. światowej; 2) rozżarzone cząstki; 3) stare akta;  
4) strata metalu przy przetopie; 5) czajnik; 6) przemówienie lub utwór lit. odznacza-
jący się gwałtownym tonem; 11) uroczy w uśmiechniętym policzku; 13) nad starszym 
asystentem; 15) o maści konia: płowy, żółtawy; 17) targ; 18) rywale chartów; 20) 
sojusz.
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   czyli...
wietrzenie szaf, pawlaczy, garaży i domowych schowków

Nowych właścicieli szukają:
ubrania, zabawki, książki, bibeloty, durnostojki, rękodzieło, 
akcesoria domowe i wiele innych

   czyli...
wietrzenie szaf, pawlaczy, garaży i domowych schowków

Nowych właścicieli szukają:
ubrania, zabawki, książki, bibeloty tojki, ękodzieło, 
akcesoria domowe i wiele innych


