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Wola zaprasza panie w wie-
ku 50–69 lat (roczniki 1949 - 1968) 
na bezpłatne badania mammograficzne. 
- Specjalny mammobus stanie na placu 
przylegającym do Biblioteki Publicznej 
przy al. Solidarności 90, obok Urzędu 
Dzielnicy Wola, a badania odbędą się 
w dniu 7 września w godz. 9.00 – 
17.00 – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. – Dotychczas z takiej 
możliwości skorzystało już około 200 
kobiet – dodaje.

Na badanie konieczna jest wcze-
śniejsza rejestracja telefoniczna. 
Rezerwacji można dokonać dzwo-
niąc od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.30–19.30 pod numer 
58 767 34 44 lub 58 767 34 55. Badania 
odbędą się w ramach Programu Profi-
laktyki Raka Piersi – etap podstawowy, 
finansowanego przez Mazowiecki Od-
dział Wojewódzki Narodowego Fundu-
szu Zdrowia.

Rak piersi jest najczęstszym w Pol-
sce kobiecym nowotworem złośliwym 
(blisko 22 proc. wszystkich zachorowań 

na nowotwory złośliwe). Stanowi główną 
przyczynę zgonów kobiet z powodu cho-
rób nowotworowych (13 proc. wszyst-
kich zgonów pacjentek onkologicznych). 
Dlatego tak ważne jest wczesne wykry-
wanie i badania profilaktyczne.

„Na Wolę po zdrowie” to program, 
którego celem jest promowanie profi-
laktyki chorób cywilizacyjnych oraz 
szeroko rozumianego zdrowego stylu 
życia. - Projekt opiera się na organiza-
cji spotkań, połączonych z bezpłatnymi 
konsultacjami i badaniami dla miesz-
kańców. Skupiamy się na chorobach 
cywilizacyjnych, które są schorzeniami 
najczęściej występującymi w naszym 
kraju, jak i na świecie. Choroba niedo-
krwienna serca, nadciśnienie tętnicze, 
zawały, cukrzyca, nowotwory, otyłość 
są plagą XXI wieku, przyczyniając się 
do ponad 80 proc. wszystkich zgonów. 
Dodatkowo są one odpowiedzialne 
za większość kosztów społecznych, po-
gorszenie jakości życia oraz skrócenie 
jego długości - mówi Mariusz Budzi-
szewski, zastępca burmistrza Woli.

Zakończyły się prace związane z V 
etapem modernizacji Parku Szymań-
skiego. 

W sobotę 1 września w Parku Szy-
mańskiego odbył się inauguracyjny 
pokaz wolskich fontann multimedial-
nych. –  Niezwykle efektowny spektakl 
światła, dźwięku i wody. Całość trwała 
20 minut. Kto nie dał rady być z nami 
w sobotę, będzie miał okazję obejrzeć 
to wyjątkowe widowisko w następnych 
dniach. Od niedzieli pokaz będzie pre-
zentowany codziennie o godz. 20.30 

– mówi Krzysztof Strzałkowski, bur-
mistrz Woli. 

W ramach modernizacji zrewitali-
zowany został południowo-wschodni 
fragment parku. Powstał zespół trzech 
multimedialnych fontann, które są bez-
pośrednio dostępne dla mieszkańców. 
– W ramach kompleksu fontann, wybu-
dowany został tunel wodny, który jest ide-
alnym miejscem do zabawy dla najmłod-
szych – mówi Krzysztof Strzałkowski.

W parku powstały nowe alejki 
i ścieżka dla rolkarzy. Zamontowane 

zostało oświetlenie i monitoring. Za-
sadzone zostały również nowe drze-
wa i krzewy. – Wokół fontann zostały 
ustawione stoliki z ławkami oraz leżaki 
miejskie. Jest to idealne miejsce do re-
kreacji i wypoczynku – mówi Marek 
Sitarski, zastępca burmistrza Woli.

Dzielnica na rewitalizację Parku 
Szymańskiego przeznaczyła do tej pory 
ponad 17,5 mln zł. Powstała sztucz-
na rzeka, rozlewisko, staw, dwa place 
zabaw, wrotowisko, nowe alejki oraz 
ścieżki rowerowo-rolkowe.

Pomnik świateł zostanie zorgani-
zowany przez Jarosława Chrapka oraz 
Stowarzyszenie PK TRCN, w ramach 
Laboratorium Boernerowa, finansowa-

nego ze środków Bemowskiego Cen-
trum Kultury. W lesie, na granicy z Be-
mowem, gdzie znajdują się ruiny epoko-
wej inwestycji, 8 września w godzinach 

20.30–21.30 powstanie instalacja świetl-
na złożona z 10 pionowych słupów 
światła, pokazująca miejsca, w których 
stały 130-metrowe wieże. – Tego dnia 
przypada 79. rocznica ostatniego dnia 
nadawania radiostacji w służbie Polski 
oraz pierwszy dzień obrony Boerenero-
wa i Warszawy. I chodź nie ma już wież 
radiostacji w przestworzach i obłokach, 
szukajcie jej na wrześniowym niebie 
Lasu Bemowskiego – mówi Jarosław 
Chrapek, prezes stowarzyszenia Park 
Kulturowy TRCN. 

Projekt jest realizowany pod nazwą 
„Radiostacja w świetle Niepodległej”, 
finansowanego ze środków Bemow-
skiego Centrum  Kultury. Transatlan-
tycka Radiotelegraficzna Centrala 
Nadawcza była największą instalacją 
radiotechniczną w Europie.

Bezpłatne badania mammograficzne

Na Wolę po zdrowie

Na Woli

Multimedialne fontanny

Na Bemowie

Radiostacja Transatlantycka
8 września późnym wieczorem w Lesie Bemowskim zobaczymy pionowe słupy światła. Pokażą one miej-
sca, w których stały wieże Radiostacji Transatlantyckiej. Tego dnia przypada 79. rocznica ostatniego dnia 
jej nadawania w służbie Polski. 

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

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
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Na Woli

Skwer Wolnej Elekcji
Wola właśnie wybrała wykonawcę Skweru Wolnej Elekcji, który po-
wstanie na rozwidleniu ulic Młynarskiej i Obozowej. Projekt zostanie 
zrealizowany dzięki środkom pochodzącym z budżetu partycypacyj-
nego i ma być gotowy do 30 listopada.

Czytamy na Bemowie
Bemowo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego podarowało wszystkim 
pierwszoklasistom zestaw lektur szkolnych.

Tężnia w Parku Sowińskiego

Mieszkańcy w ramach budżetu par-
tycypacyjnego przygotowali projekt, za-
kładający rewitalizację skweru u zbiegu 
ul. Młynarskiej i Obozowej i nadanie 
mu nazwy Skweru Wolnej Elekcji. Pro-
jekt spodobał się lokalnej społeczności 
i zdobył odpowiednią ilość głosów. Te-
raz Wola przystępuje do realizacji tego 
zadania. – Wybraliśmy właśnie wyko-
nawcę Skweru Wolnej Elekcji - mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. 
– Teraz czekamy na 3 warianty zago-
spodarowania, z których wybierzemy 
projekt do realizacji. Koszt inwestycji 
to ponad 750 tys. zł – dodaje.

Skwer Wolnej Elekcji ma być goto-
wy do 30 listopada 2018 roku. Będzie 
to kameralne miejsce spotkań dla miesz-
kańców, a projekt zakłada oświetlenie 
skweru lampami LED. – Centralnym 
punktem nowego skweru będzie placyk 

pokryty tzw. „kocimi łbami”, z niewiel-
ką fontanną z 5 dyszami. Będzie ona 
dodawać skwerowi uroku szczególnie 
w nocy, ponieważ będzie podświetlona 

lampami LED – mówi Krzysztof Strzał-
kowski. Zadaniem wykonawcy będzie 
również rozmieszczenie elementów ma-
łej architektury, takich jak ławki, kosze 
na śmieci czy stojaki rowerowe. Teren 
wzbogaci się również o dużo zieleni, 
ponieważ nasadzone zostaną specjal-
nie dobrane gatunki drzew i krzewów. 
Zbudowana zostanie też siłownia ple-
nerowa, wyposażona m. in. w orbitrek, 
twister, urządzenie do wiosłowania czy 
drążki do podciągania. Całość zostanie 
starannie wkomponowana w otaczający 
skwer teren.

– We współpracy z dyrektorami 
i nauczycielami języka polskiego opra-
cowaliśmy listę lektur, która będzie 
omawiana na lekcjach. Szkoły wybra-
ły z obowiązującego kanonu książki, 
które uznały za najciekawsze – mówi 
Błażej Poboży, zastępca burmistrza 
dzielnicy.

Każda z dwunastu placówek wy-
brała wedle własnego uznania po 3 
książki dla każdego ucznia. Łącznie 
dzielnica zakupiła 1500 zestawów ksią-
żek. Wśród najczęściej wybieranych 
na Bemowie tytułów znalazły się: wier-
sze Tuwima i Brzechwy, opowiadania 
Grzegorza Kasdepke, Janiny Poraziń-
skiej, Joanny Papuzińskiej, Łukasza 
Wierzbickiego, Marii Terlikowskiej 
oraz bajka Leszka Kołakowskiego. 

Największą popularnością cieszyły 
się znane opowiadania „Zaczarowana 
zagroda” Aliny i Czesława Centkie-
wiczów oraz „Doktor Dolittle” Hugh 
Loftinga. 

– Nasza akcja ma na celu nie tylko 
odciążyć rodziców uczniów klas pierw-
szych, których wyprawka do szkoły, jak 
wiadomo jest najbardziej kosztowna, 
ale również pokazać jak ważne jest czy-
telnictwo. Dzieci, które czytają książki 
mają bogatszą wyobraźnię, lżejsze pió-
ro, wyrabia się u nich nawyk czytania, 
który jest tak ważny w życiu. Chciałem 
aby książki, które uczniowie otrzymali 
były ładnie wydane, zachęcały do się-
gania po kolejne. Uważam, że to jedna 
najlepszych inwestycji w nasze dzieci 
– podkreśla Błażej Poboży.

Wola systematycznie realizuje po-
mysły mieszkańców, które zostały wy-
typowane do realizacji w ramach dziel-
nicowego budżetu partycypacyjnego 
2018. Teraz przystępuje do realizacji 
jednego z najciekawszych: do budo-
wy ogólnodostępnej i bezpłatnej tężni 
solankowej. – Podpisaliśmy już umo-
wę z wykonawcą tej inwestycji - mówi 
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. 

Tężnia solankowa będzie koszto-
wać 250 tys. zł i będzie mogła słu-
żyć warszawiakom przez okrągły rok, 
pod warunkiem, że temperatura na ze-

wnątrz nie będzie niższa niż 10 stopni 
Celsjusza. – Tężnia będzie naturalnym 
inhalatorium, gdzie będzie można od-
począć i zażyć trochę świeżego po-
wietrza w centrum miasta – podkreśla 
Krzysztof Strzałkowski. 

Badania potwierdzają, że wy-
twarzany w tężni aerozol solankowy 
ma zbawienny wpływ dla funkcjono-
wania naszego organizmu. Przebywa-
nie w tężni pomaga na nieżyt górnych 
dróg oddechowych, nawracające za-
palenia oskrzeli czy chorobowe stany 
tarczycy. Co więcej, tężnia zapewnia 

też regenerację po wysiłku i wspomaga 
odporność organizmu.

Wolskie inhalatorium będzie nie-
wielkim, okrągłym budynkiem o śred-
nicy około 8 m i wysokości około 
4 m. Dodatkowo wybrany właśnie wy-
konawca zobowiązał się, że w bezpo-
średnim sąsiedztwie tężni wybuduje 
elementy małej architektury (ławki, 
kosze na śmieci), położy nawierzch-
nię żwirową, trawiastą, a także zasadzi 
około 100 krzewów. Przewidywany 
termin oddania inwestycji do użytku 
to 30 listopada. 

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 pomoc w zatrzymaniu oszustów, czę-
sto przekazuje przestępcom oszczędno-
ści 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 po-
móc. Twierdzi, że dzięki temu będzie 
można zatrzymać przestępców oszu-
kujących starsze osoby i zapobiec utra-
cie oszczędności, np. zdeponowanych 
na bankowej lokacie. Pomoc ma po-
legać na przekazaniu gotówki lub po-
zostawieniu pieniędzy we wskazanym 
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 uru-

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

Telefonować można pod nr 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. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście  

i Poradnia Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia

serdecznie zapraszają na organizowany 
z okazji 65-lecia istnienia placówki 

„Dzień Otwarty”, 

który odbędzie się  

12 października 2018 roku  

w siedzibie Poradni  
przy ul. Mariańskiej 1  

w Warszawie Śródmieściu  
w godzinach 12:00 –18:00. 

W czasie spotkania możliwe będzie 
dowiedzenie się na czym polega terapia, 

poznanie historii poradni oraz ludzi i miejsc 
z tym związanych, a także zwiedzenie 

placówki. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
Warszawy, pacjentów SP ZOZ 

Wola-Śródmieście i wszystkich 
zainteresowanych.
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Kulturalne lato na Bemowie roz-
poczęło się już w maju  interaktywną 
komedią „Szalone Nożyczki”, której 
humor nadal jest ostry jak brzytwa. 
Spektakl grany od 18 lat  na scenie zo-
stał wystawiony prawie 900 razy, a pu-

bliczność nadal doskonale się na nim 
bawi, zapełniając widownię po brzegi. 
Tak było również na Bemowie. 

Dzień Matki uświetnił Don Vasyl 
- romski piosenkarz, kompozytor, au-
tor tekstów piosenek, poeta i animator 
ruchu kulturalnego polskich Cyganów, 
laureat Nagrody im. Ryszarda Ulic-
kiego.

W lipcu odbył się pierwszy koncert 
zespołu JUPITER FLOW ORAZ MŁO-
DYCH RAPERÓW (STUDIO SKIT 
BEMOWO FUSION.  Usłyszeliśmy 
teksty oparte na żywych podkładach 
instrumentalnych, granych przez muzy-
ków warszawskich (perkusja, bass, gita-
ra, syntezatory). W sierpniu były jeszcze 
trzy koncerty młodych muzyków.

W cztery czwartkowe wieczory 
w lipcu Fundacja Okularnicy wraz 
z dzielnicą Bemowo zrealizowała 
po raz ósmy cykl „Osiecka na Bemo-
wie”. Przed rozśpiewaną publiczno-
ścią wystąpiły znane artystki: Danuta 
Błażejczyk, Nula Stankiewicz, Anna 
Sroka-Hryń, Katarzyna Żak z recita-
lami opartymi o znakomite wykonania 
najpiękniejszych utworów Poetki. 

Sierpień to czas koncertów w cyklu 
Szlagiery Dwudziestolecia Międzywo-
jennego pt. „100 lat polskiej piosenki 
rozrywkowej na 100-lecie odzyskania 

niepodległości W tym roku dominowa-
ły szlagiery 20-lecia Międzywojennego 
oraz popularne piosenki z lat 40. i 50. 
Zaakcentowane zostały piosenki po-
święcone Warszawie, doskonale znane 
„Zakazane Piosenki”, utwory z Powsta-
nia Warszawskiego, powojennej War-
szawy: „Piosenka o mojej Warszawie” 
Mieczysława Fogga, „Małe mieszkan-
ko na Mariensztacie”, utwory Sławy 
Przybylskiej, Ireny Santor, Kabaretu 
Starszych Panów, Nataszy Zylskiej, 
Marii Koterbskiej czy Władysława 
Szpilmana. Podczas trzeciego koncertu 
(12 sierpnia) śpiewaliśmy  przeboje 

z lat 60. i 70.: Czerwono-Czarnych, 
Niebiesko-Czarnych, przeboje Czer-
wonych Gitar, Skaldów, Karin Stanek, 
Katarzyny Sobczyk, Heleny Majdaniec 
czy Piotra Szczepanika). W czwar-
tym, finałowym koncercie (26 sierp-

nia) usłyszeliśmy niezapomniane hity 
polskiej piosenki rozrywkowej z lat 
80. i 90. i współczesności - zespołów 
Lombard, Perfect, Lady Pank, Bajm, 
Various Manx oraz Maryli  Rodowicz, 
Edyty Górniak, Grażyny Łobaszew-
skiej, Anny Marii Jopek oraz Andrzeja 
Zauchy,  a na historii Lecha Zondka, 
Polaka poległego w walce z Armią Ra-
dziecką w Afganistanie kończąc. 

Na zakończenie wakacji (2 wrze-
śnia)  w Amfiteatrze Bemowo odbył 
się koncert Aloszy Awdiejewa, które-
go fenomen od wielu lat przyciąga 
publiczność urzeczoną rosyjskimi bal-
ladami, cygańskimi romansami i ode-
skim folklorem. 

Był też cykl czwartkowych spotkań 
teatralnych (02, 09 i 23 sierpnia),  w ra-
mach którego zostały zaprezentowa-
ne trzy spektakle komediowe : „Małe 
zbrodnie małżeńskie”, „Długi Łykend” 
oraz „Nikt nie jest doskonały”, wszyst-
kie trzy w doskonałej obsadzie.

W lipcu i sierpniu odbywały się 
rodzinne spotkania z teatrem „Bajkowe 
Bemowo”. Najmłodsi zobaczyli spek-
takle: „Krawiec Niteczka”, „Czerwony 
Kapturek”, „Baba Dżaga”, „Słowik” 
oraz Wilczek Milczek”. 

W Amfiteatrze Bemowo odbywały 
się też festiwale. Festiwal Młodych 

Talentów, współorganizowany przez 
Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemo-
wo (7 czerwca) i  VI edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Folkloru-Ożarów 
Mazowiecki 2018 (4 sierpnia). 

W ramach Wakacyjnego Kina Let-
niego - Cykl z Leonardo di Caprio -  
odbyło się siedem bezpłatnych poka-
zów, a na ekranie zobaczyliśmy jedne-
go z najlepszych współczesnych akto-
rów. Repertuar wybrali sami mieszkań-
cy:  „Wilk z Wall Street”, „Incepcja”, 
„Wielki Gatsby”, „Zjawa”, „Django”,   
„Infiltracja” i „W sieci kłamstw”.

Tradycyjnie w okresie od lipca 

do września, w tym roku na Osiedlu 
Przyjaźń, odbywały się letnie zabawy 
taneczne na świeżym powietrzu – „Po-
tańcówki na Bemowie”. Te na dobre 
wpisały się już w bemowski krajobraz 
i także w tym roku cieszyły się ogrom-
ną popularnością. „Na dechach” go-
ściliśmy starszych, młodszych, a także 
całe rodziny, bo „taniec łączy pokole-
nia”. Tegoroczne pląsy odbywały się 
w urokliwej atmosferze, pośród zieleni 
Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”, 
na tyłach Domu Studenckiego „Jelo-
nek” przy ul. Konarskiego 1. Domi-
nowały rytmy włoskie, przeboje zna-
ne i lubiane, Kapela Warszawska im. 
Staśka Wielanka oraz przeboje z lat 
osiemdziesiątych. 

Nie wszystkie wydarzenia kultural-
nego lata na Bemowie poświęcone były 
wyłącznie rozrywce. 29 lipca u zbiegu 
ul. Grotowskiej i Westerplatte Bemowo 
uczciło 74. ROCZNICĘ WYBUCHU 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. 
Był apel poległych, wieńce, asysta 
honorowa Wojska Polskiego, koncert 
piosenek powstańczych i godzina „W”. 
Tradycyjnie odczytano Apel Pamięci 
i złożono kwiaty w asyście honorowej 
Wojska Polskiego. W kościele woj-
skowo-cywilnym pw. M.B. Ostrobram-
skiej przy ul. Urbanowicza 49 została 
odprawiona msza w intencji Powstań-
ców. Uroczystość uświetnił koncert 
okolicznościowy w wykonaniu chór 
Bemcanto. 

Kilka wydarzeń poświęconych było 
obchodom 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  W czerwcu 
przed bemowskim ratuszem zaprezen-
towano wystawę „Weterani Niepod-
ległości 1918 – 2018”, prezentującą 
bohaterów bez podziałów, inspirującą  
do dyskusji nad statusem weteranów  
w Polsce. Za kilka tygodni, w dniach 
od 1.10-15.11.2018 w tym samym 
miejscu (róg ul. Powstańców Śląskich 
i Górczewskiej) zaprezentowana zosta-
nie wystawa przygotowana przez pod 
kierunkiem Domu Spotkań z Historią 
dla dzielnic miasta st. Warszawy. Wy-
stawa przywoła atmosferę ostatnich 
miesięcy przed odzyskaniem niepod-
ległości w 1918 roku. Zobaczymy wy-
zwalający się Kraków, Lublin, War-
szawę, Lwów, Poznań… Archiwalnym 
zdjęciom, ulotkom, plakatom i doku-
mentom towarzyszą relacje świadków 
tamtych dni, w kronikarskich zapisach 
i fragmentach korespondencji powraca 
klimat sprzed 90 lat.

Od czerwca  kontynuowany jest  
„Cykl spotkań z żywą historią” pod 
hasłem: „Własne Ścieżki Pokoleń – 
wolność - niepodległość - sprawie-
dliwość” w Ośrodku Wychowawczo 
- Profilaktycznym „MICHAEL” ul. ks. 
B. Markiewicza. Projekt skierowany 
jest do młodzieży szkolnej. Fundacja 
„Naszym dzieciom” zaprosiła na ko-
lejne spotkanie, tym razem z przedsta-
wicielami pokoleń walczących o nie-
podległość i suwerenność Polski, spo-
tkanie z żołnierzami Armii Krajowej, 
Powstańcami Warszawskimi i członka-
mi opozycji demokratycznej w latach 
70. i 80., a zatem działaczami KOR, 
Solidarności i Solidarności’80. 

„Czytanie aktorskie, czytanie sobie 
nawzajem, uczenie czytania z elemen-
tarza Falkowskiego” to motto realizo-
wanego przez wydział kultury progra-
mu czytelniczego dla dzieci o tematyce 
niepodległościowej - „My czytamy - 
czytelnia na kółkach - kto ty jesteś” 
- Fundacja ART, innowacyjnego pro-
gramu opartego na literaturze dla dzieci 
z okresu odzyskania niepodległości, łą-

czącego kulturę czytania z aktywnością 
na świeżym powietrzu ( w parku Gór-
czewska). Za jego scenariusz i pomysł 
Fundacja ART otrzymała II Nagrodę 
Edukacji Kulturalnej w roku 2016, 
w kategorii „organizacje pozarządo-
we”. Przypomniane zostały dziadkom, 
a przeczytane dzieciom utwory Włady-
sława Bełzy, Marii Konopnickiej, Artu-
ra Oppmana, Bronisławy Ostrowskiej, 
Kornela Makuszyńskiego, Janusza 
Korczaka, Jana Brzechwy, Juliana Tu-
wima, Bolesława Leśmiana, Mariana 
Falkowskiego, napisane dla najmłod-
szych na początku XX w. W ten spo-
sób słowa po raz kolejny połączyły 
pokolenia i dostarczyły wspólnych do-
świadczeń w prostej czynności czyta-

nia. W ramach programu czytelniczego 
odbył się również spektakl „Wisła Pry-
sła w Warszawie”. 

Obchodom100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę poświęco-
na była również gra miejska „Połącz-
my się z Boernerowem” -  gra i rajd 
w ramach popularyzacji tradycji, hi-

storii, dziedzictwa kulturowego (start: 
11 sierpnia). Towarzystwo Przyjaciół 
Warszawy swoją innowacyjną formą 
połączyło w sposób szczególny miesz-
kańców Bemowa. Jej twórcy swoją 
uwagę skierowali na fakty z historii 
Bemowa i Boenerowa. Specjalnie 
przeszkoleni przewodnicy opowiedzie-
li o jego znanych i mniej znanych 
miejscach, wskazali cenne zabytki 
architektoniczne i przybliżyli lokalne 
ciekawostki. Uczestnicy wysłucha-
li opowieści znanych varsavianistów 
z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. 

W okresie wakacyjnym tradycyjnie 
prowadziliśmy warsztaty: wokalne dla 
dorosłych - chór Bemcanto, warszta-
ty dla seniorów w klubach seniora,  

warsztaty etnograficzne dla dzieci,  
warsztaty gitarowe dla dzieci i mło-
dzieży,  warsztaty plastyczne dla dzieci 
„Z gliną na ty”, warsztaty teatralne 
i filmowe dla dzieci, młodzieży i doro-
słych oraz warsztaty kaligraficzne dla 
uczniów szkół podstawowych dzielni-
cy Bemowo.

Kulturalne lato na Bemowie
Bogaty program artystyczny i jego różnorodność są podstawą oferty kulturalnej przygotowywanej rok-
rocznie przez wydział kultury dla mieszkańców dzielnicy Bemowo. Mieszkańcy często deklarują, że Be-
mowo: „Jest dzielnicą, w ofercie której każdy znajduje coś dla siebie, w której docenia się kulturę”.

Z tym pytaniem zwraciliśmy się 
do Marka Lipińskiego, zastępcy bur-
mistrza Bemowa, odpowiedzialnego 
m.in. za kulturę na Bemowie. Oto co 
usłyszeliśmy w odpowiedzi:

– Już w najbliższą niedzielę zapra-
szam mieszkańców do parku Górczew-
ska. Pokazy broni, konkursy wiedzy 
historycznej z nagrodami, prezentacja 
zabytkowych motocykli i pojazdów 
z różnych okresów historii Polski – te 
i wiele innych atrakcji będą czeka-
ły na mieszkańców Bemowa 9 wrze-
śnia w godz. 10 – 17 podczas pikni-
ku historycznego  „Od niepodległości 
do współczesności”. Podczas tej impre-
zy będzie można spotkać rekonstruk-
torów w mundurach z okresu Bitwy 
Warszawskiej, Bitwy nad Bzurą, Bitwy 
o Monte Cassino, Powstania Warszaw-
skiego, zdobycia Berlina, a także żoł-
nierzy wyklętych oraz sylwetki żołnie-
rzy Wojska Polskiego na misjach poza 
granicami kraju. Każdy z nich będzie 
miał broń i pełne wyposażenie. Zapre-
zentowane zostaną także zabytkowe 
pojazdy i motocykle. 

Tego samego dnia  o godz. 19.00 
w Amfiteatrze Bemowo odbędzie 
się Koncert Niepodległości. Będzie 
to spektakl słowno-muzyczny, pod-
czas którego zostanie przedstawio-
ny profil patrona naszej dzielnicy  

gen. Józefa Bema. Program ten de-
dykowany jest Polakom walczącym 
o wolność innych narodów, którego 
jednym z bohaterów jest Józef Bem 
oraz węgierski, turecki i wiedeński 
okres jego życia. 

Tydzień później, w niedzielę 
16 września o godz. 18.00, w Amfi-
teatrze Bemowo odbędzie się kon-
cert Marty Gałuszewskiej i Filipa Lato 
wraz z zespołem. Koncert poprowadzi 
znany już bemowskiej publiczności 
Damian Michałowski. 

W kolejną niedzielę, 23 września  
o godz. 18.00, zapraszam mieszkańców  
do Amfiteatru Bemowo na wyjątkowe 
wydarzenie:  Koncert - Wspomnienie 
, poświęcony Zbigniewowi Wodec-
kiemu. Wystąpią: Kasia Cerekwicka, 
Sławek Uniatowski, Eva z towarzysze-
niem University Big Band. Artyści wy-
konają największe przeboje Zbigniewa 
Wodeckiego. Koncert poprowadzi Zo-
fia Czernicka. 

Tego samego dnia o godz. 18:45, 
w kościele pw. Matki Boskiej Ostro-
bramskiej (ul. W. Urbanowicza 49), 
odbędzie się jeszcze jeden koncert 
„Niepodległa 1918”, upamiętniający 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości.   Na jego program 
złożą się pieśni patriotyczne i żoł-
nierskie. 

Co jeszcze przed nami?
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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 wymie-
nia: odpowiedni ubiór podczas wyciecz-
ki do parku czy lasu - długie spodnie 
i bluzki z długim rękawem, skarpety 
i pełne buty oraz nakrycie głowy, używa-
nie na skórę i ubranie specjalistycznych 
środków odstraszających kleszcze (olejki 
aromatyczne nie są skuteczne), unikanie 
chodzenia boso po łące, omijanie wyso-
kich traw i krzaków, dokładne oglądanie 
ciała (również skóry głowy) po powrocie 
ze spaceru, na którym mogliśmy być 
ukąszeni 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, nieopo-
dal 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 
sondażowe pojemniki, w których moż-
na 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 jed-
nym z pawilonów, można wymienić 
plastikowe butelki i puszki na wodę 
do picia. Maszyny revendingowe 
pierwszy raz pojawiły się w zeszłym 
roku – jedna stanęła przy Muzeum 
nad Wisłą, a druga na prawym brzegu, 
w Beach Barze Aquatica. Cieszą się 
niezwykłą popularnością – rekord padł 
w ubiegłym tygodniu, gdy wydano 
ponad 1 650 sztuk wody, co łącznie 
daje 3 300 butelek i puszek, które tra-
fiły do recyklingu. Od końca czerwca 
w punktach przyjęto blisko 16 350 
sztuk plastikowych i aluminiowych 
odpadów. To czterokrotnie więcej niż 
w zeszłym roku. W ramach odnawia-
nia surowców nad Wisłą postawiono 
także 100 beczek do segregacji szkła 
– każda z nich mieści nawet 200 litrów 
butelek. Dzięki tym działaniom na wy-
sypiskach ląduje coraz mniej odpa-
dów, 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 wielorazo-
wego użytku. Projekt może sprawić, że w koszach będzie mniej pla-
stikowych 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 korzysta 

z nowej szkoły w Ursusie przy ul. Dzie-
ci 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 amortyzujące 
podłogi, które zmniejszają ryzyko kon-
tuzji i nadmiernego obciążenia stawów. 
W budynku zastosowano szereg rozwią-
zań przyjaznych środowisku, m.in. sola-
ry, które wytworzą energię do ogrzewa-
nia wody oraz instalację do odzyskiwa-
nia wody szarej (wykorzystanie wody 
użytej w umywalkach do spłukiwania 
wody w toaletach). – W Warszawie 
subwencja pokrywa mniej niż połowę 
wydatków edukacyjnych. Do każdej zło-
tówki z MEN, dokładamy drugą. Dbamy 
o to, żeby nasze dzieci uczyły się w jak 
najlepszych warunkach – mówiła Re-
nata Kaznowska, wiceprezydent stoli-
cy 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 Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Pomimo tej 
trudnej dla budżetu miasta proporcji 
od 2007 r. zbudowano 34 przedszko-
la 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 instalacji, 
termomodernizacji, przebudowie po-
mieszczeń, 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 szeroki: 
od malowania ścian, wymiany podłóg, 
przez kompleksowe remonty sal gim-

nastycznych, placów zabaw i stołówek, 
po wymianę okien, ocieplanie elewacji, 
dostosowanie do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami.

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 tyl-
ko 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 do-
datki dla wychowawców w przedszko-
lach. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wy-
chowawców, czyli 40 procent nauczy-
cieli. Bardzo dużym wyzwaniem dla 
kadry kierowniczej szkół ponadpodsta-
wowych będzie konieczność przyjęcia 
podwójnego rocznika uczniów w roku 

szkolnym 2019/2020. Wymaga to od-
powiedniego przygotowania placówek 
i kadry nauczycielskiej. Od września 
2018 r. pensja dyrektorów szkół zwięk-
sza się średnio o 1000 zł. Wyższy 
dodatek otrzymają także dyrektorzy 
przedszkoli (o 500 zł więcej), wicedy-
rektorzy szkół i przedszkoli oraz ka-
dra 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 dodatki 
motywacyjne – średnio to 600 zł mie-
sięcznie. Dodatki dla najlepszych na-
uczycieli sięgają nawet 1200 zł. W in-
nych miastach są one znacznie niższe: 
Wrocław, Kraków – około 300 zł, Lu-
blin – około 200 zł, Poznań i Łódź 
– około 150 zł, Gdańsk – 140 zł. Pa-
miętamy również o pracownikach ad-
ministracji 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. kwota 
zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych wpłacona w trakcie roku 
podatkowego przez podatnika) i in-
nych rejestrach państwowych, np. ZUS 
(np. w zakresie wpłaconych składek 
na ubezpieczenia społeczne i zdrowot-
ne) czy PESEL (np. ulga na dzieci). 
KAS przygotuje zeznania podatkowe dla 
wszystkich podatników - każdy będzie 
mógł zdecydować, czy chce skorzystać 
z tak przygotowanego zeznania podat-
kowego czy też samodzielnie wypełnić 
i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu 
skarbowego. Możliwość rocznego roz-
liczenia podatku dochodowego 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: wspólnie 
z małżonkiem albo jako osoba samot-
nie wychowująca dzieci; wskazania 
nr KRS OPP, której chce przekazać 1 
proc. podatku) lub/i uzupełnić o dane, 
których nie posiada KAS (o kwotę 
przychodu uzyskaną z tytułu prowa-
dzenia działalności gospodarczej, po-
niesione koszty uzyskania przychodu 
związane  z prowadzoną działalnością 
gospodarczą czy też np. odliczenia: 
darowizny na cele kultu religijnego, 
darowizny na cele krwiodawstwa, 
poniesionych wydatków na cele reha-
bilitacyjne, poniesionych wydatków 
z tyt. użytkowania internetu, wpłat 
dokonanych na indywidualne konto 
zabezpieczenia emerytalnego)  i na-
stępnie je zaakceptować, co będzie 
równoznaczne ze złożeniem przez 
podatnika rozliczenia rocznego PIT;

• odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.
W zeznaniu przygotowanym przez 

KAS podatnicy będą mogli wskazać 
lub zaktualizować numer rachunku 
osobistego zgłoszony w urzędzie skar-
bowym do zwrotu nadpłaty. Zeznania 
podatkowe będą dostępne od 15 lute-
go roku następującego po roku podat-
kowym do 30 kwietnia. W przypadku 
rozliczeń za 2018 r. zeznania będą do-
stępne dla podatników - osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności 
gospodarczej, składających zeznanie 
podatkowe na formularzu PIT-37 oraz 
podatników uzyskujący przychody 
z kapitałów pieniężnych (np. przycho-
dy ze zbycia akcji) składających zezna-
nie 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) potwierdzają-
cego 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. Pra-
ca na wybiegu sam na sam pokazuje, 
że Szani jest posłuszna, reaguje na wo-
łanie, 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 pen-
sje 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 pen-
sji dla tej grupy zawodowej, średnio 
o 300 zł miesięcznie, miały miejsce 
we wrześniu 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 
Centrum Nauki Kopernik. Oczywiście 
nie zabraknie wyjątkowego pokazu 
nad wodą. Trzech zawodowych slac-
klinerów przejdzie po kilkusetmetro-
wej taśmie, rozciągniętej wszerz Wi-
sły. Wszyscy zainteresowani tą dyscy-
pliną 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 biało-czerwonych barwach. Od go-
dziny 19.00 mieszkańcy podziwiać 
będą paradę przystrojonych jednostek 
pływających między Mostem Śląsko-
-Dąbrowskim a Portem Czerniakow-
skim. Po tym widowisku, w okoli-
cach godz. 20.00, na bulwarze gen. 
Pattona zabrzmią znane przeboje 
podczas koncertu „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-czer-
wonych barwach, a jedną z głównych atrakcji będzie pokaz „Przejdziem Wisłę…”, czyli przejście slac-
klinerów nad rzeką.

Na terenie Skweru 1. Dywizji Pan-
cernej WP stanie blisko 40 namiotów, 
w których od godziny 10.00 prowadzo-
ne będą warsztaty, konkursy i zabawy 
związane z funduszami europejskimi. 
Z myślą o najmłodszych gościach im-
prezy organizatorzy przygotowali spe-
cjalną strefę animacji. W programie 
znajdziemy m.in. budowanie własnej 
makiety staromiejskiej kamienicy, 
warsztaty z alfabetu Morse’a a także 
zabawę w małych Einsteinów, czyli 
eksperymenty z fizyki i chemii. Fani 
aktywności na świeżym powietrzu 
spróbują swoich sił w konkurencjach 
sportowych i nauce tańca. Uczestnicy 
mogą również skorzystać z bezpłatnych 
usług informacyjnych oraz konsulta-
cji świadczonych przez pracowników 
Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Warszawa. Wydarzenie jest 
doskonałą okazją do zobaczenia, jak 
na przestrzeni kilku lat rozwinęła się 
metropolia warszawska, dzięki dota-
cjom płynącym z Unii. Zabawa 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.
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• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
% 22 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 52
Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 4, ul. Chłodna 3   % 22 596 71 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67
  % 22 596 70 70
Bemowski Telefon Zaufania
  % 22 664 15 58 
czynny: środy 13.00-16.00
piątki 9.00-12.00
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Wolskie Centrum Kultury
ul. Obozowa 85

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

Obozowa 85 – Wieczorek taneczny 
dla dorosłych, przeboje od lat 60 do 
współczesnych. Bilety 10 zł

•  8 września (sobota) godz. 19.00 – 
Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 35A 
– „W drodze” wernisaż wystawy foto-
grafii oraz wiersze autorstwa Małgo-
rzaty Chomont. Wstęp wolny

•  9 września (niedziela) godz. 16.00 – 
Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 35A – 
Szarotkowo – spotkanie miłośników 
robienia na drutach, szydełkowania i 
haftowania. Stali uczestnicy otwarci 
na naukę i porady dla początkujących. 
Wstęp wolny

•  10 września (poniedziałek) godz. 
10.00 – Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 
35A – Dyżur doradców ds. zdrowie-
nia i wsparcia dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi, ich rodzin i bli-
skich. Wstęp wolny

•  10 września (poniedziałek) godz. 
17.00 – Klub ToTu ul. Gibalskiego 
10 – Pilates po sąsiedzku – kame-
ralne i bezpłatne warsztaty ruchowe, 
podczas których będziemy rozbu-
dowywać i rozciągać mięśnie, uela-
styczniać ciało. Zapisy:k.jedynak@
wck-wola.pl lub tel. 22 632 94 20

•  14 września (piątek) godz. 11.00 – 
Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 – Życie 
zaczyna się po 60. Zapraszamy senio-
rów na warsztaty coachingowo-dra-
mowe. Wstęp wolny, zapisy: anna.p@
fundacjametamorfozy.org.pl lub tel. 
502 233 359

•  14 września (piątek) godz. 16.00 
– Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 – 
Warsztaty ceramiczne podczas, któ-
rych będzie można spróbować swoich 
sił w toczeniu na kole garncarskim. 
Zapraszamy dzieci z opiekunami. 
Wstęp wolny, zapisy m.arszennik@
wck-wola.pl lub tel. 22 632 94 20

•  15 września (sobota) godz. 16.00 – ul. 
Obozowa 85 – Wieczorek taneczny 
dla dorosłych, przeboje od lat 60 do 
współczesnych. Bilety 10 zł

•  16 września (niedziela) godz. 17.00 
– Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 35A 
– Swap ubraniowy z Daily Elegance. 
Masz zbyt dużo ubrań, których już nie 
nosisz i nie wiesz co z nimi zrobić? 
Chciałabyś odświeżyć swoją szafę, 
ale nie lubisz chodzić na zakupy? Lu-
bisz się wymieniać? Swap ubraniowy 
jest doskonałą okazją, aby dać swoim 
rzeczom drugie życie. Wstęp wolny

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

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

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, 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

Ogłoszenia drobne
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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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