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W Ursusie

Uroczyste otwarcie nowej szkoły

b Nie daj się oszukać  b Kleszcze nadal groźne b Biało-czerwone Święto Wisły  b

Chodzi o zapewnienie środków 
utrzymania osobom, które zrezygno-
wały z zatrudnienia lub go nie podjęły 
ze względu na wychowywanie dzieci 
w rodzinach wielodzietnych. 

Ministerstwo proponuje, by takie 
świadczenie przysługiwało osobom, 
które „urodziły i wychowały bądź wy-
chowały co najmniej czworo dzieci 
i nie nabyły prawa do emerytury lub 
też ich emerytura wypłacana przez or-
gan rentowy jest niższa od najniższej 
emerytury”. 

Z zasady z prawa do świadcze-
nia skorzystają kobiety. W przypadku 
śmierci matki dzieci lub porzucenia 
dzieci przez matkę po pieniądze będzie 
mógł sięgnąć ojciec.

Rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające będzie przysługiwać na wnio-
sek osoby zainteresowanej. Kobieta 

musi mieć ukończone 60, a mężczyzna 
65 lat. 

Wysokość świadczenia nie będzie 
mogła być wyższa od najniższej eme-
rytury. W przypadku osoby, która ma 
ustalone prawo do emerytury lub ren-
ty, świadczenie będzie przysługiwać 
w wysokości uzupełniającej do wyso-
kości najniższej emerytury. Prawo do 
świadczenia ustanie np. w przypadku 
uzyskania dochodu przez osobę upraw-
nioną.

Świadczenie wypłacane będzie 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
(ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego (KRUS). Przyznanie 
prawa do rodzicielskiej emerytury bę-
dzie uznaniowe i będzie odbywało się 
w drodze decyzji administracyjnej wy-
dawanej przez prezesa ZUS i prezesa 
KRUS.

Świadczenie nie będzie przysługi-
wać osobie, którą sąd pozbawił władzy 
rodzicielskiej lub której sąd ograni-
czył władzę rodzicielską przez umiesz-
czenie dziecka w pieczy zastępczej. 
Tak samo będzie w przypadku dłu-
gotrwałego zaprzestania wychowania 
małoletnich dzieci np. ze względu na 
długotrwałe odbywanie kary więzie-
nia. Świadczenie nie będzie przysłu-
giwać również, gdy już po przyznaniu 
świadczenia osoba, która je pobiera 
jest tymczasowo aresztowana, trafiła 
do więzienia lub przebywa w całodo-
bowych placówkach odwykowych dla 
osób uzależnionych.

Resort rodziny chce, by ustawa we-
szła w życie z początkiem przyszłego 
roku.

Zródło:PAP

Ośrodek Kultury Ochoty 
u l .  G r ó j e c k a  7 5 ,  0 2 - 0 9 4  Wa r s z a w a   
te l .  +22 822 48 70,  www.oko.com.p l

P R E M I E R A  W  O K O

moderator koncertu ADAM DOBRZYŃSKI 

14.09.2018 I 20:00   
bilety: 25 zł

W poniedziałek 3 września przy ul. 
Dzieci Warszawy 42 odbyło się uroczy-
ste otwarcie nowego kompleksu szkol-
no-sportowego.W ramach inwestycji 
wartej 34 mln zł powstał nowoczesny 
budynek szkolny, dwie sale sportowe, 
trzy boiska oraz dwa place zabaw na te-
renie zewnętrznym. W budynku szkoły 
zastosowano nowatorskie rozwiązania. 
Obiekt został wyposażony w sufity tłu-
miące dźwięk, co znacznie zmniejsza 
poziom odczuwalnego przez uczniów 

hałasu, amortyzujące podłogi w salach 
sportowych oraz wiele rozwiązań przy-
jaznych środowisku, m.in. solary, które 
wytworzą energię do ogrzewania wody 
w placówce, oraz instalację do odzy-
skiwania wody szarej. Świetlica do-
stępna z holu głównego na pierwszym 
piętrze ma do dyspozycji niezależny 
plac zabaw, oddzielony od głównego 
dziedzińca – wykończony bezpieczną 
nawierzchnią. Obiekt wyróżnia ciekawa 
architektura zewnętrzna oraz funkcjo-

nalny i przyjazny użytkownikom układ 
wewnętrzny. Nowe skrzydło przedszko-
la o powierzchni około 440 mkw. po-
mieści dodatkowo 75 dzieci, a w jego 
skład wejdą nowe sale dydaktyczne oraz 
m.in. specjalna sala ćwiczeń edukacji 
sensorycznej. W ramach inwestycji wy-
budowano także zimowy ogród dla dzie-
ci i plac zabaw na terenie zewnętrznym 
obiektu. Koszt inwestycji to około 7,5 
mln zł. Więcej o nowej inwestycji szkol-
no-sportowej czytaj na str. 3.

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

Projekt w sprawie emerytur 
matczynych
Nie tylko matce będzie przysługiwało świadczenie z tytułu wychowania co najmniej czwórki dzieci. Mi-
nisterstwo rodziny opublikowało projekt ustawy w sprawie tzw. emerytur matczynych.
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Radni podjęli decyzję o wprowa-
dzeniu do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej m.st. Warszawy (WPF) kilku-
dziesięciu projektów. Do tych najważ-
niejszych – jak informuje urząd miasta 
– należy zaliczyć adaptację budynku 
przy ul. Próżnej 14 na siedzibę Te-
atru Żydowskiego oraz modernizację 
Ośrodka „Polonia” przy ul. Konwik-
torskiej 6. Budowy i rozbudowy szkół, 
przedszkoli i żłobków, mieszkań ko-
munalnych oraz dla pieczy zastępczej, 
budowa domu pomocy społecznej dla 
osób z niepełnosprawnością intelek-

tualną i adaptacja budynku na rzecz 
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy 
ul. Lazurowej 14. To między innymi 
nowe inwestycje wpisane do budżetu 
m.st. Warszawy na kolejne lata. Miasto 
przeznaczy dodatkowo 56 mln zł na bu-
dowy i rozbudowy szkół i przedszkoli 
(15 inwestycji), 8 mln zł na rozwój sie-
ci żłobków (Ursynów i Wilanów), 23 
mln zł na program budownictwa spo-
łecznego (Praga-Południe, Ursus, Rem-
bertów, Mokotów), 6 mln zł na budowę 
i modernizację budynków dla pieczy 
zastępczej. Są to środki między inny-

mi na budowę mieszkań komunalnych 
przy ul. Cyrulików (Rembertów), halę 
sportową przy ul. Strumykowej, street 
workout przy placu zabaw na ul. Lote-
ryjki, przebudowę szkoły podstawowej 
przy ul. Porajów (Białołęka) i przed-
szkola na Żoliborzu, rozbudowę szko-
ły podstawowej przy ul. Szaserów na 
Pradze-Południe. A dzięki kupnie lokali 
położonych przy ul. Marywilskiej za 7 
mln zł powstanie kolejne przedszkole. 
Wartość zmian i nowych projektów 
w zakresie wydatków majątkowych 
zawartych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, które będą przedmiotem 
obrad radnych stolicy, przekracza pół 
miliarda złotych.

Od września warszawiacy po raz 
kolejny mogą składać wnioski o do-
finansowanie likwidacji starego pieca 
bądź przyłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Ekodotacja pokrywa 
nawet cały koszt inwestycji realizo-
wanych w 2019 r. – informuje urząd 
miasta. W tym roku miasto uruchomiło 
pilotażowy program „Zielone wsparcie 
do 100 proc.”, w którym warszawiacy 

mogą otrzymać pełne dofinansowanie 
i bez żadnego wkładu własnego wymie-
nić tzw. kopciuchy. Wsparcie udzielane 
jest na podstawie kryteriów dochodo-
wych. Mieszkańcy, którzy chcą skorzy-
stać z dodatkowych funduszy, powinni 
złożyć wniosek w ośrodkach pomocy 
społecznej – przypomina.

Źródło: Warszawski Serwis Prasowy

To akcja, którą dzielnica Ochota 
rozpoczęła na wiosnę, aby zachęcić 
mieszkańców do dobrych nawyków, 
związanych z wyrzucaniem śmieci. 
Przede wszystkim chodzi o nie śmie-
cenie w parkach, sprzątanie po swoich 
psach i wyrzucanie worków ze śmiecia-
mi domowymi do altan śmietnikowych 
zamiast do koszy przyulicznych. 

Ze swojej strony dzielnica zwięk-
szyła częstotliwość sprzątania w par-
kach i na podwórkach. 

Na altanach śmietnikowych i na 
klatkach schodowych pojawiły się zie-
lone naklejki z hasłami, które mają 
przypominać, że każdy z nas może 
i powinien dbać o czystość. 

Wierzymy, że wspólnymi siłami 
uda nam się osiągnąć cel – czystą 

dzielnicę – informuje urząd miasta. 
Latem dzielnica, wspólnie z najwięk-
szymi spółdzielniami mieszkaniowymi, 
przystąpiła do walki z plagą szczurów. 
Na terenie Ochoty ustawiono pułapki 
na gryzonie. 

We wrześniu dołączamy do tego 
akcję informacyjną, która kładzie 
nacisk na prosty przekaz – resztki 
jedzenia, które wiele osób pozosta-
wia obok śmietników, na klatkach 
czy w parkach, to zaproszenie dla 
szczurów. Wykładając jedzenie, nie 
pomagamy bezdomnym zwierzętom 
ani ptactwu, tylko przyczyniamy się 
do zwiększenia liczebności szczurów 
w naszej okolicy. Żółte plakaty i na-
klejki w najbliższych dniach pojawią 
się na terenie Ochoty.

ZAMAWIANIE  
OGŁOSZEŃ

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

e-mail: 
reklama@nasza-gazeta.pl

Komenda Stołeczna Policji prze-
strzega mieszkańców stolicy przed 
oszustami wyłudzającymi od starszych 
osób pieniądze metodą na tzw. „poli-
cjanta”. Przestępcy są często zatrzymy-
wani dzięki pomocy osób, które mają 
świadomość tego, że mogą zostać oszu-
kane. Niestety wciąż jesteśmy infor-
mowani o kolejnych pokrzywdzonych. 
Kiedy starsza osoba odbiera telefon od 
rzekomego „policjanta” z prośbą o po-
moc w zatrzymaniu oszustów, często 
przekazuje przestępcom oszczędności 
całego życia.

Oszuści dzwonią najpierw na nu-
mer stacjonarny i nawiązując rozmowę 
ze starszą osobą, często podszywają 
się pod któregoś z członków rodziny. 
Po chwili jednak przerywają połącze-
nie. Bardzo szybko telefon ponownie 
dzwoni. Tym razem przestępca podaje 
się za policjanta, funkcjonariusza Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji.

Oszust przekonuje starszą osobę, 
że rozpracowuje zorganizowaną grupę 
przestępczą i prosi, aby mu w tym 
pomóc. Twierdzi, że dzięki temu bę-
dzie można zatrzymać przestępców 
oszukujących starsze osoby i zapobiec 
utracie oszczędności, np. zdeponowa-
nych na bankowej lokacie. Pomoc ma 
polegać na przekazaniu gotówki lub 
pozostawieniu pieniędzy we wskaza-
nym miejscu.

Po przekazaniu pieniędzy lub wpła-
ceniu ich na wskazane przez oszusta 
konto, wszelki kontakt z przestępcami się 
urywa. Z reguły wówczas pokrzywdzony 
orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

Oszuści często informują starsze 
osoby, aby udając się do banku wy-
płacić pieniądze, nie mówili kasjerom 
i obsłudze placówek bankowych, w ja-
kim celu to robią. Oszuści starają się 
przekonać starsze osoby, że pracow-
nicy banków również należą do grupy 
przestępczej i dlatego nie wolno ich 
o niczym informować.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczo-
nego zaufania” do nieznajomych obo-
wiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często 
o niej zapominają, stając się ofiarami 
własnej łatwowierności i braku roz-
wagi. Niespodziewane telefony osób 
podających się za policjantów, od daw-
no niewidzianych wnuków, siostrzenic 
czy kuzynów nie muszą zakończyć się 
naszą finansową porażką, jeżeli będzie-
my pamiętać o dwóch podstawowych 
zasadach:
1. Policjant nigdy nie zadzwoni z in-

formacją o prowadzonej akcji.
2. Policja nigdy nie poprosi Cię 

o przekazanie komuś pieniędzy, 
przelaniu ich na konto lub pozo-
stawienie w jakimś miejscu!
Komenda Stołeczna Policji urucho-

miła specjalną linię telefoniczną dla 
tych osób, które podejrzewają, że mógł 
do nich zatelefonować oszust podają-
cy się za „wnuczka”, „krewnego” lub 
„policjanta – funkcjonariusza CBŚ”. 
Na Państwa sygnały policjanci czekają 
przez całą dobę. 

Telefonować można pod numer  
22 60-33-222.

Źródło: KRP IV

Nie daj się oszukać!
Przestępcy działający metodą „na policjanta” wciąż oszukują starsze 
osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie oszczęd-
ności seniorów. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, 
że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków 
rodziny lub policjantów. 

Prognoza finansowa

Zielone wsparcie

Ochota. Czysta dzielnica
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– W  2015  roku  obiecaliśmy,  że 
przy  ul.  Dzieci  Warszawy  42  powsta-
nie  szkoła  na  miarę  XXI  wieku  i  dziś 
tę  obietnicę  realizujemy.  Oddanie  do 
użytku  dla  uczniów  z  Ursusa  jednej 
z  najnowocześniejszych  szkół  to  dla 
mnie  duża  radość  i  osobista  satysfak-
cja – powiedziała podczas otwarcia 
nowej placówki oświatowej Urszula 
Kierzkowska, burmistrz Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy. Obecny na inau-
guracji zastępca burmistrza Wiesław 
Krzemień zaznaczył, że: – Szkoła  to 
nie  tylko  budynek,  szkoła  to  dzieci,  to 
nauczyciele,  to  także  rodzice,  którzy 
w Ursusie zawsze włączają się w dzia-
łania  placówki.  –  Życzę  nauczycielom 
we  wszystkich  placówkach  w  Ursusie 
spełnienia i mnóstwa satysfakcji w tym 
nowym  roku.  A  Wam  drogie  dzieci  – 
przede  wszystkim  pogłębienia  wiedzy 
i wielu przyjaciół – dodał. 

Natomiast zastępca burmistrza Ka-
zimierz Sternik powiedział, że jeszcze 
3 lata temu na tym terenie były jedynie 
chaszcze: – Tak  jak  w  sławnym  prze-
boju  jednej  z  grup:  było  ściernisko, 
a jest może nie San Francisco, ale jest 
teraz  nowoczesna  placówka  oświato-

wa,  z  bogatym  wyposażeniem  sporto-
wo-rekreacyjnym, z którego na co dzień 
wszyscy mieszkańcy mogą korzystać – 
zaznaczył.

W całej Warszawie nowy rok 
szkolny rozpoczęło ponad 210 tysięcy 
uczniów z publicznych i niepublicz-
nych placówek. W dzielnicy Ursusw 

w tym roku podejmie naukę 5908 
uczniów w szkołach podstawowych, 
433 uczniów w oddziałach gimnazjal-
nych (tylko trzecie klasy – to już ostat-
ni rocznik gimnazjum) i 644 uczniów 
w szkołach ponadpodstawowych. 

Ogółem do przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych zlokalizowanych 

w szkołach podstawowych w Ursusie 
zostało przyjętych 2550 dzieci w re-
krutacji podstawowej. Dodatkowo 426 
dzieciom, które uzyskały mniejszą licz-
bę punktów, także zostało zapewnio-
ne miejsce korzystania z wychowania 
przedszkolnego w placówkach publicz-
nych w Ursusie – w rezultacie wszyst-
kie dzieci z Ursusa znalazły miejsce 
w placówce na terenie dzielnicy. 

W uroczystości otwarcia SP nr 
360 w Ursusie uczestniczyli m.in.: 
zastępca prezydenta m.st. Warszawy 
Renata Kaznowska, wicemarszałek 
Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, 
kardynał Kazimierz Nycz arcybiskup 
metropolita warszawski, przewodni-
cząca Komisji Budżetu i Finansów 
Rady m.st. Warszawy Maria Łukasze-
wicz, radna m.st. Warszawy Aleksan-
dra Sheybal-Rostek, dyrektor Biura 

Edukacji m.st. Warszawy Joanna Go-
spodarczyk, zastępca dyrektora Biura 
Edukacji m.st. Warszawy Beata Mu-
rawska, zastępcy burmistrza Dzielni-
cy Ursus m.st. Warszawy – Wiesław 
Krzemień, Kazimierz Sternik; wice-
przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus 
Paweł Dilis, przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Dzielnicy Ursus Wanda 
Kopcińska; radni dzielnicowi: Tomasz 
Dąbrowski, Stanisław Dratkiewicz, 
Marianna Jaguścik, Irena Anna Jarzę-
bak, Stanisław Jasiński, Anna Lewan-
dowska, Kazimierz Markowski, Maria 
Miszkiewicz, Grzegorz Puchalski, Ry-
szard Rogal, Aneta Wachnicka, Rafał 
Włodarczyk, ks. dziekan Zbigniew 
Sajnóg, ks. Proboszcz Wiesław Szew-
czyk, dyrektor Zespołu Projektów 
w Skanska SA Marcin Hutyra. 

Kompleks szkolno-sportowy 
na miarę XXI wieku

Nowa ursuska Szkoła Podstawowa 
nr 360 to nowoczesny, przyjazny dla 
uczniów niepełnosprawnych, rozległy 
kompleks szkolno-sportowy z dwoma 
salami sportowymi, trzema wielofunk-
cyjnymi boiskami, dwoma placami 
zabaw i doskonale wyposażonymi pra-
cowniami. Koszt inwestycji wyniósł 
34 mln zł.

W placówce wprowadzone zostały 
liczne nowatorskie a zarazem ekolo-

giczne rozwiązania. Główne ciągi ko-
munikacyjne oraz sale sportowe w bu-
dynku mają specjalne sufity, istotnie 
tłumiące dźwięk. W salach sportowych 
są amortyzujące podłogi, które zmniej-
szają ryzyko kontuzji i nadmierne-
go obciążenia stawów. Jest system 
solarów, wytwarzających energię do 

ogrzewania wody w placówce, oraz 
instalacja do odzyskiwania wody szarej 
(wykorzystanie wody użytej w umy-
walkach do spłukiwania wody w to-
aletach). Świetlica dostępna z holu 
głównego na pierwszym piętrze ma 
do dyspozycji niezależny plac zabaw, 
oddzielony od głównego dziedzińca – 
wykończony nawierzchnią bezpieczną. 

Obiekt wyróżnia ciekawa archi-
tektura zewnętrzna oraz funkcjonalny 
i przyjazny użytkownikom układ we-
wnętrzny. Świadczy o tym m.in. zapla-
nowanie świetlicy, która ma wyłącznie 
dla niej przydzielony plac zabaw na 
patio na półpiętrze. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu dzieci przebywające w świe-
tlicy mogą w każdej chwili skorzystać 
z placu zabaw na świeżym powietrzu, 
wyłożonego bezpieczną nawierzchnią, 
do którego przechodzą przez drzwi 
balkonowe. W obiekcie znalazło się 
także nowoczesne zaplecze kuchenne, 
komplet zamykanych szafek w szatni, 
osobne gabinety na spotkania ze spe-
cjalistami (psycholog, pedagog, logo-
peda).

Nowe skrzydło „Gąski 
Balbinki”

W dniu 3 września otwarte zosta-
ło także nowo wybudowane skrzydło 
przedszkola nr 200 „Gąska Balbinka”, 
przy ul. Balbinki 1. 

Nowe skrzydło budynku o po-
wierzchni około 440 mkw., wybudowa-
ne kosztem 7,5 mln zł, pomieści dodat-
kowo 75 dzieci. W jego skład weszły 
nowe sale dydaktyczne, w tym specjal-
na sala ćwiczeń edukacji sensorycznej, 
nowy zimowy ogród dla dzieci oraz plac 
zabaw na terenie zewnętrznym obiektu.

Warszawska inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Ursusie
W tym roku oficjalna inauguracja nowego roku szkolnego w Warszawie z udziałem władz stolicy od-
była się 3 września wraz z uroczystym otwarciem nowej Szkoły Podstawowej nr 360 w Ursusie. Oprócz 
tradycyjnej uroczystości, dzielnica dla społeczności szkolnej przygotowała także piknik integracyjny na 
terenie zewnętrznym.
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Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka, 
dyrektor Krakowskiego Szpitala Specja-
listycznego im. Jana Pawła II, zwraca 
uwagę, że na ukąszenie kleszczy jeste-
śmy narażeni od lutego do listopada. 
Co więcej, kleszcze możemy spotkać 
nie tylko w lesie, na terenach wiejskich, 
ale również w miastach - na trawnikach, 
w parkach, przydomowych ogródkach. 
Wśród najważniejszych działań profilak-
tycznych, które mogą nas ustrzec przed 
ukąszeniem kleszcza oraz chorobami 
odkleszczowymi, specjalistka wymienia: 
odpowiedni ubiór podczas wycieczki do 
parku czy lasu - długie spodnie i bluzki 
z długim rękawem, skarpety i pełne buty 
oraz nakrycie głowy, używanie na skó-
rę i ubranie specjalistycznych środków 
odstraszających kleszcze (olejki aroma-
tyczne nie są skuteczne), unikanie cho-
dzenia boso po łące, omijanie wysokich 
traw i krzaków, dokładne oglądanie ciała 
(również skóry głowy) po powrocie ze 
spaceru, na którym mogliśmy być uką-
szeni przez kleszcza.

Jeśli znajdziemy kleszcza na ciele 
swoim lub dziecka należy usunąć go 

jak najszybciej przy pomocy pęsety, 
chwytając jak najbliżej skóry. Trzeba 
do zrobić szybko i zdecydowanie, aby 
go nie uszkodzić. Usunięcie kleszcza 
w pierwszej dobie wielokrotnie zmniej-
sza ryzyko zakażenia bakteriami wy-
wołującymi boreliozę (krętki Borrelia 
burgdorferi). Miejsce po ukąszeniu na-
leży zdezynfekować, a następnie umyć 
ręce. Kleszcza powinno się zabić.

Pod żadnym pozorem nie powinno 
się kleszcza wyciskać ze skóry, smaro-
wać tłuszczem, alkoholem, benzyną, 
ani przypalać, ponieważ to zwiększa 
wydzielanie jego śliny, wraz z którą 
krętki powodujące boreliozę wnikają 
do naszego organizmu.

Gdy ukąsi nas kleszcz – zawsze 
warto skonsultować się ze specjalistą. 
Miejsce po ukąszeniu kleszcza powin-
no się obserwować przez minimum 
30 dni. Jeśli pojawi się tzw. rumień 
wędrujący (okrągłe zaczerwienienie, 
które się rozszerza) należy udać się 
do lekarza. Ponieważ rumień nie wy-
stępuje u wszystkich osób zakażonych 
krętkami, warto też zwracać uwagę 

na takie objawy, jak ogólne rozbicie, 
bóle mięśni, głowy, gorączka lub stan 
podgorączkowy czy senność. Po kilku 
tygodniach od zakażenia czasami poja-
wiają się bóle kości, stawów i ścięgien, 
które mogą nawracać przez kilka mie-
sięcy, a nawet lat.

Borelioza może przebiegać pod 
postacią zapalenia stawów, neurobo-
reliozy, tj. zapalenia mózgu i opon 
mózgowo-rdzeniowych, a rzadziej za-
palenia mięśnia sercowego. Może też 
doprowadzić do zanikowego zapalenia 
skóry. Wśród neurologicznych powi-
kłań choroby wymienia się: zaburzenia 
pamięci i koncentracji uwagi, zaburze-
nia emocjonalne, a nawet psychozy. 
Przeciw boreliozie na razie nie opra-
cowano szczepionki. Można ją nato-
miast skutecznie leczyć antybiotykami, 
pod warunkiem, że zostanie wcześnie 
wykryta. Warto jednak zaszczepić się 
przeciwko innej chorobie przenoszonej 
przez kleszcze - tj. kleszczowemu za-
paleniu mózgu, które wywołuje wirus 
KZM. 

Serwis PAP

– W  ostatnich  latach  brzegi  Wi-
sły bardzo  się  zmieniły,  a wraz  z  nimi 
sposób  spędzania  tam  czasu  i  nawyki 
warszawiaków. W sezonie bulwary od-
wiedzają  tysiące  osób.  To  wśród  nich 
promujemy  ekologiczne  praktyki  i  za-
chęcamy  do  wspólnego  dbania  o  czy-

stość.  W  tym  roku  ruszamy  z  nowym 
projektem  –  testowo  wprowadziliśmy 
wielorazowe  kubki  w  jednym  z  popu-
larnych  lokali.  Dzięki  temu  możemy 
zminimalizować  ilość  generowanych 
śmieci i przyczynić się do ochrony na-
szego środowiska. Jeżeli pomysł będzie 
pozytywnie odebrany, w następnych la-
tach  warszawiacy  spotkają  eko-kubki 
w kolejnych klubokawiarniach – mówi 
Michał Olszewski, wiceprezydent War-
szawy. 

Założenia projektu są proste – 
w klubokawiarni „Grunt i woda” na 
bulwarze Flotylli Wiślanej, nieopodal 
Płyty Desantu, napoje podawane są 
w wielorazowych naczyniach. Przy 
pierwszym zamówieniu wpłacamy 
kaucję w wysokości 7zł i otrzymuje-
my wtedy kubek. Kolejne soki, piwo 
czy napoje bezalkoholowe można pić 
z tego samego naczynia, bądź wy-
mienić na czysty. Naczynie oddajemy 
w punkcie wymiany, gdzie zwracana 
jest też kaucja. Kubki można też wy-
nieść poza klubokawiarnię, dlatego nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby na krótką 
chwilę przejść się z nimi wzdłuż rzeki. 
Trwałe tworzywo, z którego zostały 
wykonane, pozwala na czyszczenie 
w zmywarce. Na wierzchu jest na-
drukowane hasło tegorocznej odsło-
ny kampanii Dzielnica Wisła „To się 
nosi nad Wisłą”. Celem edukacyjnej 
akcji jest przede wszystkim zachęta 
do sprzątania po sobie oraz odpowie-
dzialna zabawa. 

–  Projekt  wystartował  w  ostatnią 
środę  sierpnia  i  będzie  trwał  przez 
tydzień.  Pierwsi  goście  klubokawiar-
ni  byli  bardzo  pozytywnie  zaskoczeni. 
Chętnie  korzystali  z  nowego  rozwią-
zania, a niektórzy nawet robili zdjęcia 
i chwalili się kubkiem na instagramie. 
Chcemy zobaczyć, jak wielorazowe na-
czynia sprawdzą się w weekend, kiedy 
nad Wisłą bawi się najwięcej osób. Je-
śli wszystko pójdzie sprawnie, z pewno-
ścią rozszerzymy tę akcję. Kiedy mamy 
możliwość zwrócenia kubka, w koszach 

ląduje mniej  plastiku,  a  ludzie nie  zo-
stawiają  śmieci  nad  rzeką.  Podobne 
rozwiązania  są  już  powszechne  na  fe-
stiwalach  i  powoli  ten  trend  wchodzi 
do  Polski – mówi Anna Brzezińska-
-Czerska, koordynatorka projektów 
Dzielnicy Wisła. 

 To się nosi nad Wisłą
To nie jedyne proekologiczne dzia-

łania miasta. W ramach edukacyjnej 
kampanii „To się nosi nad Wisłą” 
Dzielnicy Wisła, warszawiacy mogą 
korzystać z bezpłatnego drewna, które 
rozdawane jest m.in. na plaży Ponia-
tówka, Rusałka/Zoo i Saska. Wszystko 
po to, aby palić ogniska suchym drew-
nem i nie łamać gałęzi z pobliskich 
drzew. Dodatkowo, przez cały sezon, 
na brzegach rzeki edukatorzy rozda-
ją biodegradowalne worki na śmieci 
i ekopopielniczki. O sprzątaniu przy-
pominają także plakaty oraz grafiki na 
śmietnikach. Nowością są również son-
dażowe pojemniki, w których można 
głosować kapslami po napojach. 

 
Eko punkty

Na bulwarze gen. Pattona, niedale-
ko Centrum Nauki Kopernik, w week-
endy dorośli i dzieci mogą wziąć 
udział w bezpłatnych warsztatach 
z uprecycklingu. Na zajęciach uczest-
nicy poznają sposoby na tworzenie 
z odpadów m.in. ekobransoletek, port-
feli czy doniczek. Tuż obok, w jednym 
z pawilonów, można wymienić plasti-
kowe butelki i puszki na wodę do pi-
cia. Maszyny revendingowe pierwszy 
raz pojawiły się w zeszłym roku – jed-
na stanęła przy Muzeum nad Wisłą, 
a druga na prawym brzegu, w Beach 
Barze Aquatica. Cieszą się niezwykłą 
popularnością – rekord padł w ubie-
głym tygodniu, gdy wydano ponad 1 
650 sztuk wody, co łącznie daje 3 300 
butelek i puszek, które trafiły do recy-
klingu. Od końca czerwca w punktach 
przyjęto blisko 16 350 sztuk plasti-
kowych i aluminiowych odpadów. To 
czterokrotnie więcej niż w zeszłym 
roku. W ramach odnawiania surow-
ców nad Wisłą postawiono także 100 
beczek do segregacji szkła – każda 
z nich mieści nawet 200 litrów bute-
lek. Dzięki tym działaniom na wysy-
piskach ląduje coraz mniej odpadów, 
którym można dać drugie życie.

To się nosi nad Wisłą
Dzielnica Wisła zachęca do ekologicznych rozwiązań. Tym razem 
w jednej z nadwiślańskich klubokawiarni pojawiły się kubki wielo-
razowego użytku. Projekt może sprawić, że w koszach będzie mniej 
plastikowych odpadów.

Kleszcze nadal groźne 
Kleszcze, które przenoszą groźne choroby, w tym boreliozę, są aktywne jeszcze do listopada. Najlepszym 
sposobem, aby ustrzec się przed chorobami odkleszczowymi, jest odpowiednia profilaktyka.
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W poniedziałek 3 września 
w Warszawie dla ponad 210 ty-
sięcy uczniów z publicznych 
i niepublicznych placówek roz-
począł się nowy rok szkolny.

– Ten rok szkolny nie będzie łatwy, 
co związane jest z wprowadzonymi od-
górnie  zmianami  w  systemie  oświaty. 
Jako samorząd ograniczamy ich nega-
tywne skutki, jednocześnie rozszerzając 
miejską  ofertę  edukacyjną.  Inwestuje-
my  dodatkowe  środki  w  warszawską 
oświatę.  Wprowadziliśmy  w  zeszłym 
roku  bezpłatną  komunikację  miejską 
dla  uczniów  z  warszawskich  szkół 
podstawowych.  Jako  pierwszy  samo-
rząd  znieśliśmy opłaty  za  pobyt  dzieci 
w  przedszkolu.  Dzięki  temu  w  budże-
tach  domowych  zostaje  rocznie  nawet 
do  1000  zł – mówi Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Nowe szkoły i przedszkola
Od września 600 uczniów korzy-

sta z nowej szkoły w Ursusie przy ul. 
Dzieci Warszawy (nowoczesny budynek 
z dwiema salami sportowymi, trzema 
boiskami oraz dwoma placami zabaw, 
koszt 34 mln zł). W szkole zastosowano 
nowatorskie rozwiązania. Główne ciągi 
komunikacyjne oraz dwie sale sportowe 

w budynku mają sufity tłumiące dźwięk. 
Dzięki temu odczuwalny przez uczniów 
poziom hałasu jest znacznie mniejszy. 
W salach sportowych są amortyzują-
ce podłogi, które zmniejszają ryzyko 
kontuzji i nadmiernego obciążenia sta-
wów. W budynku zastosowano szereg 
rozwiązań przyjaznych środowisku, 
m.in. solary, które wytworzą energię do 
ogrzewania wody oraz instalację do od-
zyskiwania wody szarej (wykorzystanie 
wody użytej w umywalkach do spłuki-
wania wody w toaletach). – W Warsza-
wie subwencja pokrywa mniej niż poło-
wę wydatków edukacyjnych. Do każdej 
złotówki  z  MEN,  dokładamy  drugą. 
Dbamy o to, żeby nasze dzieci uczyły się 
w jak najlepszych warunkach – mówiła 
Renata Kaznowska, wiceprezydent sto-
licy podczas inauguracji roku szkolnego 
w szkole przy ul. Dzieci Warszawy. 

Budżet przeznaczony na stołeczną 
oświatę, łącznie z inwestycjami, wy-
nosi 4,29 mld zł, w tym  2,50 mld zł 
to środki finansowe Warszawy, a 1,79 
mld zł to subwencja z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Pomimo tej trud-
nej dla budżetu miasta proporcji od 
2007 r. zbudowano 34 przedszkola i 15 
szkół, wiele zmodernizowano. W tym 
i przyszłym roku zakończy się budowa 
12 przedszkoli i czterech szkół. 

Gruntowną modernizację przeszła 
też specjalna szkoła podstawowa dla 
dzieci z autyzmem. Koszt modernizacji 
wraz z budową przedszkola to 10 mln 
zł. Oprócz wymiany wszystkich insta-
lacji, termomodernizacji, przebudowie 
pomieszczeń, powstała nowa sala gim-
nastyczna. W szkole pracuje doświad-
czona, wysoko wykwalifikowana kadra 
psychologiczno-pedagogiczna, która 
jest pionierem w dziedzinie terapii, 
opieki i kształcenia dzieci z autyzmem 
ze sprzężeniami. Od 2007 r. w szkole 
prowadzone są specjalistyczne zajęcia 
z najmłodszymi w ramach wczesnego 
wspomagania ich rozwoju. 

Od września z nowych przedszkoli 
korzystają dzieci z Wawra i Białołęki. 
Białołęka, dzięki inwestycjom oraz wy-
kupie miejsc w niepublicznych przed-
szkolach, po raz pierwszy ma wolne 
miejsca, które czekają na najmłodszych 
mieszańców. 

W Warszawie, w tym roku tylko 
na remonty przeznaczono aż 122 mln 
zł. To więcej niż w poprzednich latach 
(2017 – 116, 5 mln zł, 2016 - 98,5 mln 
zł). Prace trwały w 433 placówkach, 
w tym w ponad 260 szkołach i blisko 
140 przedszkolach. Ich zakres był sze-
roki: od malowania ścian, wymiany 
podłóg, przez kompleksowe remonty 

sal gimnastycznych, placów zabaw 
i stołówek, po wymianę okien, ociepla-
nie elewacji, dostosowanie do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Pomagamy rodzinom 
w trudnej sytuacji 

Mamy rozbudowany system pomo-
cy materialnej dla uczniów. To stypen-
dia, zasiłki szkolne i bezpłatne posiłki. 
Łącznie na stypendia i zasiłki szkolne co 
roku przeznacza się 10 mln zł, w tym 8,5 
mln zł to środki własne miasta, a tylko 
1,5 mln zł z budżetu państwa.

Stolica wspiera także uzdolnionych 
uczniów. To m.in. Warszawskie Ini-
cjatywy Edukacyjne, program Wars 
i Sawa, Warszawski Program Edukacji 
Kulturalnej, Szkoła z pomysłem i sty-
pendia „Sapere Auso”. Na przykład wy-
różnienia „Sapere Auso” przyznawane 
są uczniom z wybitnymi osiągnięciami 
w wybranej dziedzinie, a nie tylko 
za uzyskanie wysokiej średniej ocen 
przedmiotowych. Dodatkowo katalog 
kryteriów został przygotowany tak, aby 
stypendystę m.st. Warszawy charakte-
ryzowały również wybitne osiągnię-
cia twórcze lub społeczne. Wysokość 
jednorazowego stypendium od 2017 r. 
wynosi 3 800 zł. Od 2008 r. pieniądze 
otrzymało już 1985 osób na łączną 
kwotę 2,76 mln zł.

Podwyżki dla wychowawców 
i kadry kierowniczej 
warszawskich szkół

Od września br. wychowawcy war-
szawskich szkół i przedszkoli mają 
wyższy dodatek. Dotychczas dodatki 
za wychowawstwo wynosiły w War-
szawie średnio 120 zł w szkołach pod-
stawowych oraz 170 zł w szkołach 
średnich. Od września wzrosły one 
odpowiednio o 260 zł i 210 zł czyli do 
380 zł. O 50 zł wzrosły również dodatki 
dla wychowawców w przedszkolach. 
Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wy-
chowawców, czyli 40 procent nauczy-
cieli. Bardzo dużym wyzwaniem dla 
kadry kierowniczej szkół ponadpod-
stawowych będzie konieczność przy-
jęcia podwójnego rocznika uczniów 

w roku szkolnym 2019/2020. Wyma-
ga to odpowiedniego przygotowania 
placówek i kadry nauczycielskiej. Od 
września 2018 r. pensja dyrektorów 
szkół zwiększa się średnio o 1000 zł. 
Wyższy dodatek otrzymają także dy-
rektorzy przedszkoli (o 500 zł więcej), 
wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz 
kadra zarządzająca innymi placówkami 
oświatowymi. Łącznie na zwiększenie 
dodatków w 2018 r. miasto przeznaczy 
15 mln zł, a w 2019 r. - 45 mln zł. 

W Warszawie nauczyciele 
mają najwyższe dodatki 

motywacyjne 
W stołecznych publicznych szko-

łach i przedszkolach pracuje ponad 28 
tys. nauczycieli. Od 2006 r. ich pensje 
wzrosły średnio o 59 proc. (2006 – 
3191 zł, 2018 – 5073 zł). Warszawscy 
nauczyciele mają najwyższe dodat-
ki motywacyjne – średnio to 600 zł 
miesięcznie. Dodatki dla najlepszych 
nauczycieli sięgają nawet 1200 zł. 
W innych miastach są one znacznie 
niższe: Wrocław, Kraków – około 
300 zł, Lublin – około 200 zł, Poznań 
i Łódź – około 150 zł, Gdańsk – 140 
zł. Pamiętamy również o pracownikach 
administracji i obsługi. To ponad 12,5 
tys. osób. W trakcie ostatnich 12 lat 
pensja tych pracowników wzrosła o 77 
proc. (2006 – 1893 zł, 2018 - 3 362 zł). 
Ostatnie podwyżki pensji dla tej grupy 
zawodowej, średnio o 300 zł miesięcz-
nie, miały miejsce we wrześniu 2017 r.

Warszawska oświata 
w liczbach – samorządowe 

placówki
• 56,7 tys. przedszkolaków w 352 

przedszkolach oraz w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach, 

• 123,6 tys. uczniów w 249 szkołach 
podstawowych, 13,8 tys. gimnazja-
listów w klasach gimnazjalnych,

• 35,5 tys. licealistów (103 LO), 18 
tys. uczniów w 47 technikach i 1,9 
tys. w 33 szkołach branżowych I-go 
stopnia,

• 28 tys. nauczycieli i 12,5 tys. pra-
cowników obsługi.

Z wypełnionym przez KAS zezna-
niem podatnik będzie się mógł zapoznać 
na Portalu Podatkowym od 15 lutego. 
KAS wypełni dla podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych ze-
znania podatkowe bazując na informa-
cjach od płatników, danych przekazanych 
przez podatnika  w zeznaniu podatko-
wym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, 
nr KRS Organizacji Pożytku Publiczne-
go, której w ubiegłym roku przekazał 1 
proc. podatku) oraz danych znajdujących 
się w rejestrach szefa KAS (np. kwo-
ta zaliczek na podatek dochodowy od 
osób fizycznych wpłacona w trakcie roku 
podatkowego przez podatnika) i innych 
rejestrach państwowych, np. ZUS (np. 
w zakresie wpłaconych składek na ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne) czy 
PESEL (np. ulga na dzieci). KAS przygo-
tuje zeznania podatkowe dla wszystkich 
podatników - każdy będzie mógł zdecy-
dować, czy chce skorzystać z tak przygo-
towanego zeznania podatkowego czy też 
samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie 
podatkowe do urzędu skarbowego. Moż-
liwość rocznego rozliczenia podatku do-
chodowego od osób fizycznych dotyczyć 
będzie podatników rozliczających się:
• indywidualnie,
• wspólnie z małżonkiem,
• w sposób przewidziany dla osób 

samotnie wychowujących dzieci.
Sporządzone przez KAS zezna-

nie podatkowe będzie udostępnione 
podatnikom w wersji elektronicznej 
w aplikacji dostępnej na portalu po-
datkowym. Przygotowane przez KAS 
zeznanie podatkowe będzie można:
• zweryfikować i zaakceptować bez 

zmian, co będzie równoznaczne ze 
złożeniem przez podatnika rozlicze-
nia rocznego PIT;

• w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 
nic nie robić – wtedy z upływem ter-
minu do składania zeznań rocznych, 

zeznanie przygotowane przez KAS 
zostanie automatycznie zaakcepto-
wane, co będzie równoznaczne ze 
złożeniem przez podatnika rozlicze-
nia rocznego PIT;

• zmodyfikować (np. w zakresie wy-
boru formy opodatkowania: wspól-
nie z małżonkiem albo jako osoba 
samotnie wychowująca dzieci; wska-
zania nr KRS OPP, której chce prze-
kazać 1 proc. podatku) lub/i uzupeł-
nić o dane, których nie posiada KAS 
(o kwotę przychodu uzyskaną z tytu-
łu prowadzenia działalności gospo-
darczej, poniesione koszty uzyskania 
przychodu związane  z prowadzoną 
działalnością gospodarczą czy też 
np. odliczenia: darowizny na cele 
kultu religijnego, darowizny na cele 
krwiodawstwa, poniesionych wydat-
ków na cele rehabilitacyjne, ponie-
sionych wydatków z tyt. użytkowa-
nia internetu, wpłat dokonanych na 
indywidualne konto zabezpieczenia 
emerytalnego)  i następnie je zaak-
ceptować, co będzie równoznaczne 
ze złożeniem przez podatnika rozli-
czenia rocznego PIT;

• odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.
W zeznaniu przygotowanym przez 

KAS podatnicy będą mogli wskazać lub 
zaktualizować numer rachunku osobi-
stego zgłoszony w urzędzie skarbowym 
do zwrotu nadpłaty. Zeznania podatko-
we będą dostępne od 15 lutego roku 
następującego po roku podatkowym do 
30 kwietnia. W przypadku rozliczeń 
za 2018 r. zeznania będą dostępne dla 
podatników - osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej, 
składających zeznanie podatkowe na 
formularzu PIT-37 oraz podatników 
uzyskujący przychody z kapitałów pie-
niężnych (np. przychody ze zbycia ak-
cji) składających zeznanie podatkowe 
na formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania 
podatkowe będą dostępne również dla 
podatników - osób fizycznych pro-
wadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą składających zeznanie 
podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-
-36L lub PIT-28.

W przypadku posiadania przez 
KAS danych kontaktowych podatni-
ka (adres  e-mail, nr telefonu), po-
datnik otrzyma wiadomość o spo-
rządzonym zeznaniu podatkowym. 
Aplikacja, w której udostępnione zosta-
ną zeznania podatkowe, będzie zapew-
niała nieograniczony dostęp do tych 
zeznań oraz do urzędowego potwier-
dzenia odbioru (UPO) potwierdzające-
go złożenie zeznania podatkowego do 
organu podatkowego.

Wprowadzenie nowego rozwiąza-
nia oznacza, że blisko 25 proc. podat-
ników rozliczających się indywidual-
nie i niekorzystających z żadnych ulg 
i odliczeń nie będzie musiało nic robić, 
aby rozliczyć się z tytułu podatku do-
chodowego od osób fizycznych za rok 
ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników 
(osoby rozliczające się wspólnie z mał-
żonkiem i nie korzystające z żadnych 
ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć 
coroczne rozliczenie podatkowe za po-
mocą dwóch kliknięć. Równocześnie - 
w każdym przypadku - podatnik będzie 
mógł sprawdzić swój e-PIT, zmienić 
go, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy 
wskazać lub zmienić OPP, na rzecz 
której chce przekazać 1 proc. podatku 
należnego.

Podatnicy, którzy nie będą chcieli 
skorzystać z zaproponowanej nowej 
formy rozliczenia, będą mogli nadal 
składać do urzędu skarbowego zezna-
nie podatkowe w formie papierowej 
albo elektronicznej.    

Źródło: Kurier PAP

Szani jest psiakiem dość młodym, 
dużym i energicznym. Jest w dobrej 
formie, choć trochę „przy kości”. Szani 
kocha ludzi i kontakt z nimi. Na spa-
cerach lubi zwrócić na siebie uwagę 
i popiskuje czasem do innych psiaków, 
szczególnie tych większych. Wyraź-
nie widać, że pobyt w schronisku jest 
dla niej dużym ograniczeniem. Praca 
na wybiegu sam na sam pokazuje, że 
Szani jest posłuszna, reaguje na woła-
nie, na smakołyki, na kliker. Niestety 
obecność innych psów ją rozprasza. 
Potrzebuje dużo ruchu, którego przy 
spacerach raz czy 2 razy w tygodniu 
w schronisku nie jesteśmy w stanie 
jej zapewnić. Powinna chodzić w szel-
kach, gdyż z obroży może się uwolnić. 

Kontakt w sprawie adopcji:
• Weronika tel. 667 036 547, 
• Justyna tel. 783003754.

W stołecznych publicznych szko-
łach i przedszkolach pracuje ponad 28 
tys. nauczycieli. Od 2006 r. ich pensje 
wzrosły średnio o 59 proc. (w 2006 r. 
– 3191 zł, w 2018 r. – 5073 zł) – 
informuje urząd miasta. Warszawscy 
nauczyciele mają najwyższe dodat-
ki motywacyjne – średnio to 600 zł 
miesięcznie. Dodatki dla najlepszych 
nauczycieli sięgają nawet 1,2 tys. zł 
– wylicza. W innych miastach są one 
znacznie niższe. 

Pamiętamy również o pracowni-
kach administracji i obsługi. To ponad 
12,5 tys. osób. W trakcie ostatnich 12 lat 
pensja tych pracowników wzrosła o 77 
proc. (w 2006 r. – 1893 zł, w 2018 r. 
– 3362 zł). Ostatnie podwyżki pensji 
dla tej grupy zawodowej, średnio o 300 
zł miesięcznie, miały miejsce we wrze-
śniu 2017 r. – dodaje.

Źródło: 
Warszawski Serwis Prasowy

Nowy rok szkolny w Warszawie

Skarbówka rozliczy Twój PIT 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt przewiduje kolejne uprosz-
czenia związane z rozliczaniem zeznań podatkowych PIT. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) 
przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku 
przez podatnika.

Szani szuka domu

Statystyka w oświacie
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– Wisła stała się wizytówką naszej 
stolicy.  Od  jedenastu  lat  mieszkańcy 
i  turyści  mogą  tu  korzystać  z  rejsów 
wodnych, a także zrelaksować się nad 
brzegiem rzeki. Zarówno bulwary, jak 
i  plaże  miejskie  tętnią  życiem  i  cie-
szą  się  coraz  większą  popularnością. 
Święto  Wisły  na  stałe  zagościło  już 
we wrześniowym kalendarzu warszaw-
skich  wydarzeń.  W  tym  roku,  poza 
tradycyjną paradą oświetlonych łodzi, 
mieszkańcy  będą  bawić  się  na  obu 
brzegach  rzeki.  Zapraszam  wszyst-
kich, dzieci i dorosłych do wspólnego 
świętowania  tego  wyjątkowego  dnia 
– mówi Renata Kaznowska, wicepre-
zydent Warszawy. 

Bulwary pełne animacji
Większość atrakcji znajdzie się na 

bulwarze gen. Pattona, w okolicy Cen-
trum Nauki Kopernik. Oczywiście nie 
zabraknie wyjątkowego pokazu nad 
wodą. Trzech zawodowych slackli-
nerów przejdzie po kilkusetmetrowej 
taśmie, rozciągniętej wszerz Wisły. 
Wszyscy zainteresowani tą dyscypli-
ną sportu mogą spróbować swoich 
sił na stanowiskach do slackline. Od-
będą się również pokazy oraz nauka 
skimboardingu, czyli ślizgów na desce 
po płytkiej wodzie. Dla najmłodszych 
przewidziana jest Akademia Żeglar-
ska, gdzie dzieci wcielą się w rolę ma-
łego pirata, a w punkcie Wód Polskich 
stworzą marynistyczne pamiątki. Fani 
wodnych wycieczek mogą skorzystać 
z uroków Wisły podczas bezpłatnych 
rejsów łodziami. Dla tych, którzy wolą 
pozostać na brzegu, przygotowano po-
kazy wakeboard. Około godz. 13.00, 
na wysokości bulwarów, pojawi się 
Wioślana Masa Krytyczna, czyli duża 
grupa kajakarzy i innych osób płyną-
cych na wiosłach, których obecność 
już na stałe wpisała się w obchody 
Święta Wisły.

Po taśmie na drugi brzeg 
rzeki

Podczas widowiska „Przejdziem 
Wisłę…” całą szerokość rzeki poko-
na m.in. rekordzista świata w długości 
przebytej taśmy Pablo Signeret z Fran-
cji. Próbę przejścia podejmie również 
Polak, Jakub Morawski oraz Francuz, 
Antony Newton. Nazwa akcji nawią-
zuje do słów hymnu Polski, a pomy-
słodawcy przedsięwzięcia chcą swoim 
wyczynem uczcić pamięć wszystkich 
walczących o niepodległość kraju.

– Organizowaliśmy tego typu akcje 
w  wielu  miejscach.  W  naszym  kraju 
przekroczyliśmy  Wisłę  m.in.  w  Toru-
niu  i  Włocławku.  Jednak  Warszawa 
jest  jednym  z  bardziej  prestiżowych 
i  dużych wyzwań. Będzie  to  bezprece-
densowe  wydarzenie  w  stolicy,  jedno 
z najdłuższych przejść w całej Polsce. 
Wymaga  od  zawodników  olbrzymiej 
odwagi  i  umiejętności.  Rozpoczynamy 
pokaz o godz. 15.00, niedaleko Mostu 
Świętokrzyskiego.  Liczymy,  że  war-
szawska  publiczność  wesprze  8  wrze-
śnia  slacklinerów  i  będzie  ich  mocno 
dopingować – mówi Maciej Herold, 
organizator widowiska „Przejdziem 
Wisłę…”.

Plażowa rozrywka
Prawy brzeg rzeki również wypeł-

niony będzie atrakcjami. 
Na plaży Poniatówce dzieci i do-

rośli mogą wziąć udział w licznych 
zabawach i konkursach, a miłośnicy 
żeglarstwa skorzystają z darmowych 
rejsów po Wiśle. 

Dodatkowo Grupa Ratownictwa 
PCK  przygotowała pokazy poświęco-
ne bezpieczeństwu nad wodą. Fundacja 
AVE zaprasza najmłodszych do udziału 
w znanych już warsztatach edukacyj-
nych Wiślana Super Buda. Na plaży 
Rusałka/Zoo warszawiacy mogą  spró-
bować nietypowego pływania z wio-

słem na desce, popularnie zwanym jako 
SUP. Wszystkie animacje rozpoczną 
się o godzinie 13.00. 

Atrakcje przy zachodzie 
słońca

Wieczorem Wisła rozbłyśnie w bia-
ło-czerwonych barwach. Od godziny 
19.00 mieszkańcy podziwiać będą 
paradę przystrojonych jednostek pły-
wających między Mostem Śląsko-Dą-
browskim a Portem Czerniakowskim. 
Po tym widowisku, w okolicach godz. 
20.00, na bulwarze gen. Pattona za-
brzmią znane przeboje podczas koncer-
tu „Kochamy polskie piosenki”. 

Nie zabraknie piosenek m.in. Woj-
ciecha Młynarskiego, Maryli Rodo-
wicz, Agnieszki Osieckiej, Czesława 
Niemena, czy Zbigniewa Wodeckiego. 
Wszystkie hity  zaśpiewają młodzi ar-
tyści. 

Wydarzenie organizuje m.st. War-
szawa wraz z Fundacją Wisła Warsza-
wie i partnerami. 

* * *
Wisła i jej nabrzeża stały się nieofi-

cjalnie dziewiętnastą dzielnicą Warsza-
wy. Organizowane są tam liczne akcje 
animujące przestrzeń, m.in. wydarzenia 
sportowe i kulturalne. 

Mieszkańcy oraz goście od sierpnia 
2017 r. mogą korzystać z bulwarów, 
czyli ponad dwukilometrowego odcin-
ka nadrzecznej promenady, która w le-
cie szczególnie tętni życiem. Po prawej 
stronie Wisły warszawiacy cieszą się 
urokami dzikiej zieleni. Znajduje się 
tam aż pięć, z sześciu miejskich plaż 
(Tarchomin, Rusałka/Zoo, Poniatówka, 
Saska i Romantyczna), a także 18-kilo-
metrowa rekreacyjna ścieżka pieszo-
-rowerowa. 

Dodatkowo, w tym roku, po 75 
latach na Wisłę wróciły żaglówki typu 
Omega. 

Biało-czerwone Święto Wisły
W sobotę 8 września po raz jedenasty w Warszawie odbędą się obchody Święta Wisły. Tegoroczna edycja 
nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wieczorna parada łodzi przepłynie w biało-
-czerwonych barwach, a jedną z głównych atrakcji będzie pokaz „Przejdziem Wisłę…”, czyli przejście 
slacklinerów nad rzeką.

Na terenie Skweru 1. Dywizji 
Pancernej WP stanie blisko 40 na-
miotów, w których od godziny 10.00 
prowadzone będą warsztaty, konkursy 
i zabawy związane z funduszami eu-
ropejskimi. Z myślą o najmłodszych 
gościach imprezy organizatorzy przy-
gotowali specjalną strefę animacji. 
W programie znajdziemy m.in. budo-
wanie własnej makiety staromiejskiej 
kamienicy, warsztaty z alfabetu Mor-
se’a a także zabawę w małych Ein-
steinów, czyli eksperymenty z fizyki 
i chemii. Fani aktywności na świeżym 
powietrzu spróbują swoich sił w kon-
kurencjach sportowych i nauce tańca. 
Uczestnicy mogą również skorzystać 
z bezpłatnych usług informacyjnych 
oraz konsultacji świadczonych przez 
pracowników Punktu Informacji Eu-
ropejskiej Europe Direct – Warszawa. 
Wydarzenie jest doskonałą okazją do 
zobaczenia, jak na przestrzeni kilku lat 
rozwinęła się metropolia warszawska, 
dzięki dotacjom płynącym z Unii. Za-

bawa będzie trwała dwa dni, w sobotę 
i niedzielę, do godziny 18.00. 

W tegorocznej edycji pikniku 
udział weźmie kilkudziesięciu partne-
rów, m.in. Muzeum Warszawy, Polska 
Fundacja im. Roberta Schumana, Teatr 
Dramatyczny, Teatr Powszechny, Sto-
łeczne Centrum Sportu Aktywna War-
szawa, Mazowiecki Oddział Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Instytut Fizjolo-
gii i Patologii Słuchu, Lasy Miejskie 
– Warszawa, a także Centrum Nauki 
Kopernik. Atrakcje przygotuje również 
kilka gmin aglomeracji warszawskiej 
oraz kilkanaście instytucji, oferujących 
zniżki dla posiadaczy karty warsza-
wiaka. 

Tuż obok centrum wydarzenia, 
w Parku Fontann odbędzie się Eko-
-piknik, na którym warszawiacy mogą 
wziąć udział w warsztatach recyklin-
gowych i żywieniowych. W tej strefie 
będą prowadzone również pokazy reno-
wacji mebli oraz spotkania z blogerami 
specjalizującymi się w upcyklingu. 

Przyjdź na piknik
W najbliższy weekend 8 i 9 września, przy Multimedialnym Parku 
Fontann na warszawiaków czeka moc atrakcji na rodzinnym pikni-
ku „Europa zmienia metropolię warszawską”. Zabawie będą towa-
rzyszyły ciekawostki na temat Unii Europejskiej. Nie zabraknie licz-
nych konkursów, konsultacji, a także pokazów dla dzieci i dorosłych.



•  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

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

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

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69

we wrześniu:
•  8 września (sobota) godz. 16.00 – 

skwer przy ul. Baśniowej – Przez 
różowe okulary – 10. Edycja „Dnia 
Bajki” – familijnej imprezy plenero-
wej. Na terenie warsztaty artystyczne 
przygotowane przez filie OKO. Go-
spodarz imprezy Maciej Gąsiorek – 
krasnal PIKSEL. Wstęp wolny

•  14 września (piątek) godz. 20.00 – 
OKO ul. Grójecka 75 – Koncert pol-
skiego zespołu rockowego ERELES. 
Po koncercie moderowane spotkanie 
z zespołem poprowadzi dziennikarz 
muzyczny – Adam Dobrzyński. Bi-
lety 25 zł

•  21 września (piątek) godz. 17.00 – 
Galeria „Pod Okiem” ul. Grójecka 79 
– Śladami przeszłości – spotkanie z 
archeologiem. „W kraju cedrów – śla-
dy polskie w Libanie”. Wstęp wolny

•  21 września (piątek) godz. 19.00 – 
OKO ul. Grójecka 75 – W ramach 
DKF Faktor Berliński ugandyjski 
film akcji „Bad black (2016). Wstęp 
wolny

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

we wrześniu:
•  18 września (wtorek) godz. 18.00 

– Spotkanie z Marią Łukaszewicz, 
Przewodniczącą Komisji Budżetu 
Rady warszaw. Wstęp wolny

•  22 września (sobota) godz. 16.00 
– „Tańczmy póki radość w nas…” – 
zabawa taneczna w Klubie Seniora 
„Wesoła Chata”. Wstęp wolny

•  25 września (wtorek) godz. 18.00 
– Czy w Ursusie jest bezpiecznie? – 
spotkanie z dzielnicowymi Komendy 
Rejonowej Policji III. Wstęp wolny

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

Tel. 22 867 63 95
www.kolorowa.arsus.pl

we wrześniu:
•  9 września (niedziela) w godz. 11.00 

– 16.00 – Dzień Otwarty w DK Kolo-
rowa – prezentacja pracowni, warsz-
tatów artystycznych, spotkania z in-
struktorami, zapisy na zajęcia. Wstęp 
wolny

•  16 września (niedziela) godz. 16.30 – 
Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania 
z Muzyką Kameralna pt. „Muzyczna 
podróż we dwoje” w wykonaniu du-
etu Violapiano. Wstęp wolny

•  22 września (sobota) godz. 17.00 – 
Wernisaż wystawy fotografii Magda-
leny Świąder pt. „Jesień idzie przez 
park”. Wstęp wolny

•  23 września (niedziela) godz. 12.30 – 
Przedstawienie teatralne dla dzieci z 
cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem 
pt. „Cudny dzień” w wykonaniu Sce-
ny Elfów. Wstęp 10 zł

•  30 września (niedziela) godz. 12.30 
– Poranek muzyczny dla dzieci pt. 
„Muzyczne wspomnienia z wakacji” 
w wykonaniu Trio smyczkowego. 
Wstęp wolny
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N
AS

ZA 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
Komenda Rejonowa Warszawa-
Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

Ogłoszenia drobne

Horoskop
od 8 do 22 września 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
W  sprawach  zawodowych 
wrzesień zmusi Cię do inten-
sywnych  działań.  Są  pewne 

widoki  na  sukces,  ale  będzie  on  oku-
piony  prawdziwym wysiłkiem.  Finanse 
–  bez  rewelacji,  ale  stabilne. W  uczu-
ciach  czeka  Cię  miły  spokój.  Uważaj 
na  zdradliwe  zaziębienia,  tylko  szybka 
reakcja  pozwoli  Ci  uniknąć  prawdzi-
wych kłopotów. 

RYBY (19 II – 20 III)
W  pracy  to  będzie  całkiem 
udany miesiąc. Twoja karie-
ra jednak zacznie się rozwi-

jać, a finanse zaczną zwyżkować. Żeby 
uporządkować  swoje  sprawy,  zabierz 
się najpierw za te najistotniejsze. I pa-
miętaj  o  przyjaciołach.  W  uczuciach 
czekają Cię miłosne podboje i flirty. Po-
staraj się zachować odrobinę rozsądku. 

BARAN (21 III – 20 IV)
W  pracy  uda  Ci  się  zabłysnąć,  więc 

na  sukcesy  nie  będzie  trze-
ba  długo  czekać  –  musisz 
tylko odważnie podejmować 

decyzje.  Pod  koniec  miesiąca  trafi  Ci 
się  okazja,  żeby  dorobić.  Postaraj  się 
zainwestować chociaż część pieniędzy. 
Zdrowie  –  bez  zarzutu.  Za  to w  sferze 
uczuć nastaw się na komplikacje: zapo-
mnij o romantycznych chwilach. 

BYK (21 IV – 21 V)
Zawodowo będzie się dużo działo, a  Ty 

z  zapałem rzucisz  się w wir 
pracy. Twoja kariera nabie-
rze tempa, pojawią się nowe 

propozycje. Nie będziesz  też   narzekać 
na finanse, ale nadal uważaj na wydat-
ki. Nadszedł czas, żeby zrobić porządki 
w sprawach uczuć. Nie będzie to łatwe, 
najlepiej zacznij od rachunku sumienia. 
Przejdź na dietę. 
 
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)

We  wrześniu  nie  będzie  Ci 
dany  spokój  i  odpoczynek. 
Jeżeli  uda Ci  się  zrobić  tro-

chę porządku w sprawach zawodowych 
i prywatnych, unikniesz chaosu. Ostroż-
nie  rozpocznij  pomnażanie  swoich 
oszczędności  i  zajmij  się  swoim  zdro-
wiem.  Przede  wszystkim  unikaj  niepo-
trzebnego  zdenerwowania  i  niemiłego 
towarzystwa. 
 
RAK ( 22 VI – 22 VII)

Wrzesień  może  Ci  napsuć 
trochę nerwów, ale w sumie 
będziesz zadowolony. Przede 

wszystkim w pracy wreszcie uda Ci się 
namówić szefa na realizację Twoich po-
mysłów. Nawet niewielkie zmiany mogą 
przynieść duże efekty. Poza tym pojawi 
się  jakaś  propozycja  i  dodatkowy  do-
chód.  Zdrowie  –  jeśli  o  nie  zadbasz, 
będzie w porządku. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Wrzesień jest dla Lwów do-
skonałym miesiącem na pra-
cę.  Będzie  im  przychodzić 

łatwo i szybko przyniesie  zadowalające 
efekty. Może się też pojawić nowa pro-
pozycja,  która  głównie  będzie  bardzo 
opłacalna.  W  uczuciach  –  harmonia. 
Zadbaj o zdrowie – zrób badania i usuń 
przyczynę dolegliwości. Spacery i ruch 
– to jest Ci potrzebne. 

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Przed Tobą miesiąc pracowi-
ty,  pełen  wyzwań,  obowiąz-
ków i wydarzeń. Możesz być 

nieco przytłoczona, ale dzięki temu wej-
dziesz w nowy etap  swojego  życia. Na 
sprawy  prywatne  będziesz  miała  mało 
czasu, ale postaraj się zadbać o rodzi-
nę  i  przyjaciół.  Finanse  –  lepsze  pod 
koniec miesiąca. Zdrowie – znakomite, 
ale je szanuj. 

WAGA (23 IX – 23 IX) 
Na razie musisz mierzyć się 
z  trudnościami  i  nienajlep-
szym  samopoczuciem.  Ale 

pod  koniec  września  sytuacja  ulegnie 
zmianie.  Twoje  życie  nabierze  tempa 
i  sprawy  zaczną  iść  po  Twojej  myśli 
–  we  wszystkich  sferach.  Teraz  więc 
spokojnie poczekaj, bądź cierpliwa. Za-
łatw  tylko  zaległe  sprawy,  które  mogą 
sprawić kłopoty. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Będziesz  miał  dużo  energii 
i  rzucisz  się  w  wir  pracy. 
Wykorzystaj  ten  czas  entu-

zjazmu,  żeby  załatwić  trudne  sprawy, 
uporządkować  i pozamykać zaległości. 
Nieco energii poświęć rodzinie i pomóż 
bliskim  w  obowiązkach.  Finanse  dość 
stabilne, ale bez rewelacji. W uczuciach 
– ważna  zmiana  nadejdzie  pod  koniec 
miesiąca.
 
STRZELEC (23 XI – 21 XII)

Nie będziesz miał czasu ani 
na  sprawy  sercowe,  ani  na 
relacje towarzyskie. Wszyst-

kie  swoje  siły  będziesz musiał  poświę-
cić na załatwienie ważnych, życiowych 
spraw.  Mimo  to  poświęć  choć  jeden 
wieczór  wyłącznie  ukochanej  osobie. 
Finanse  może  Ci  podreperować  nie-
spodziewana wygrana,  zagraj w  lotka. 
Zdrowie – bez zarzutu.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Wrzesień powinien być uda-
ny,  zwłaszcza  jeżeli  dopisze 
Ci  pogoda  ducha.  Będziesz 

miał  chęć  na  zmiany,  to  dobry  czas 
również  na  naukę  lub  szkolenia.  Po 
20  września  poprawa  w  finansach. 
W  uczuciach  –  cały  czas  spokojnie 
i  harmonijnie.  Zdrowie  –  w  porządku, 
ale  pod  koniec  miesiąca  może  Ci  się 
przytrafić zaziębienie. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 12 utworzą rozwiązanie.
Poziomo :
1) polowa lub gazowa; 7) dawny trzykonny zaprzęg rosyjski; 8) koński wyścig; 
9) podstawowa część statku; 10) strateg wojskowy; 12) panowanie, rządzenie; 16) 
banderola; 19) okamgnienie; 21) kobieta unikająca uciech życiowych, pokutnicz-
ka; 22) szkoła średnia; 23) sportowe półbuty. 

Pionowo :
1) pieje o świcie; 2) kpi z uznanych wartości; 3) tusz; 4) agresja; 5) zwykle za 
krótka do podziału; 6) drobny odłamek, kapka czegoś; 11) metafora, przenośnia; 
13) Andrzej, aktor i reżyser; 15) intensywna wiosną; 17) „miara” wódki; 18) 
główne ćwiczenia jogi; 20) zapora
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