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Na pikniku Żegnaj Lato na Biela-
nach nie brakowało atrakcji i emocji. 
Mieszkańcy, wystawcy, właściciele 
foodtrucków, artyści i władze dzielni-
cy spotkali się w sobotę 15 września 
w Parku Olszyna.

Każdy, kto zjawił się w Parku Ol-
szyna mógł znaleźć dla siebie coś cie-
kawego. Swoje stoiska rozstawiły klu-
by sportowe z Bielan, zaś na estradzie 
prezentowali swoje umiejętności m.in. 
młodzi karatecy. W wielu miejscach 
można było zasięgnąć porad zdrowot-
nych oraz zbadać podstawowe para-
metry, takie jak masa ciała, poziom 
cukru, poziom cholesterolu czy ciśnie-
nie krwi. Stanowiska te przyciągały 
nie tylko seniorów. To optymistyczne 
– okazuje się bowiem, że koniecz-
ność dbania o zdrowie dociera również 
do młodszych pokoleń. Punkt honoro-
wego krwiodawstwa oraz stanowisko, 
na którym nauczyć się można było 
zasad pierwszej pomocy, także były 
oblegane.

Nie zabrakło stoisk kulturalnych. 
Swoje miejsce na pikniku miały m.in. 
Bielański Ośrodek Kultury oraz Bi-
blioteka Publiczna im. Stanisława Sta-
szica, która zorganizowała spotkanie 
ze znakomitą aktorką Joanną Trzepie-
cińską, jedną z bohaterek książki Łu-
kasza Maciejewskiego „Aktorki. Od-
krycia”. Spotkanie poprowadził sam 
autor książki. Na estradzie zaprezen-

towali swój występ także bielańscy 
seniorzy. Wszystkie wydarzenia es-
tradowe zapowiadał jako konferansjer 
popularny dziennikarz telewizyjny 
Bogdan Saternus. Wśród publiczności 
byli obecni burmistrz Bielan Tomasz 
Mencina, wiceburmistrzowie Magda-
lena Lerczak, Włodzimierz Piątkow-
ski i Grzegorz Pietruczuk, a także 
bielańscy radni. Chętnych do rozmów 
z przedstawicielami władz dzielnicy 
nie brakowało.

Na „głodomorów” czekały nieza-
stąpione na każdym festynie foodtruc-
ki.

Wieczorem, o godzinie 18.00 na es-
tradzie rozpoczęły się koncerty. Jako 
pierwsza zaprezentowała się Bovska, 
której debiut w 2016 roku był arty-
stycznym wydarzeniem. Artystka za-
śpiewała swoje piosenki w stylu elek-
tronicznego popu, a gdy wyznała, że jej 
mąż jest bielanianinem i że na randki 
z nim jeździła z Bemowa na Bielany 
na rowerze – publiczność zgotowała jej 
gorącą owację.

O 19.30 rozpoczął się koncert Ka-
mila Bednarka z zespołem Piąty Ele-
ment i Staffem, z którym Bednarek 
zaśpiewał jedne ze swoich najwięk-
szych przebojów – „Chwile jak te” 
i „Euforia”. Artysta, który od kilku lat 
konsekwentnie śpiewa mało popularną 
wśród polskich wokalistów muzykę 
reagge, rozgrzał bielańską (i nie tylko 

bielańską – za Bednarkiem z koncertu 
na koncert ciągną tłumy fanów i fanek) 
publiczność do tego stopnia, że mimo 
kilku bisów, gdy zszedł ze sceny 
okrzyki „Kamil, Kamil” nie cichły 
jeszcze długo. 

Imprezę zakończył pokaz laserowy. 
Piękne, świetlne efekty publiczność 
podziwiała w rytm utworów legend 
rocka, takich jak ZZ Top czy Yes.

Zapraszam 30 września (niedziela) 
na trzecią i ostatnią część wyjątkowego 
spaceru poświęconego Powstaniu War-
szawskiemu na Żoliborzu. Dotyczyć 
ona będzie wydarzeń rozgrywających 
się na pl. Wilsona, w parku Żerom-
skiego, oraz na Żoliborzu Oficerskim 
i Dolnym. Zbiórka o 16.00 na pl. Wil-
sona (przy wyjściu z metra między 
ul. Słowackiego i Krasińskiego). 
Spacer potrwa około 90–120 minut. 
Udział, jak zwykle, co łaska.
• Dlaczego Niemcy nie zajęli pl. Wil-

sona 3.08.? 
• Co z zabudowy placu zostało znisz-

czone i dlaczego? 
• Gdzie koczowali ludzie ze spalo-

nych baraków? 

• Co działo się w szkole, która wciąż 
ma wojenne blizny? 

• Przez którą bramę powstańcy pró-
bowali zdobyć Cytadelę? 

• Kto leżał w szpitalu „104A”? 
• Co to za ulica Skwarczyńskiego 

i gdzie tam była barykada? 
• Jak to było z „robinsonami” na Żo-

liborzu? 
• Gdzie lądowali „berlingowcy”?
• Gdzie była ostatnia kwatera „Ży-

wiciela”? 
Na te i wiele innych pytań znaj-

dziesz odpowiedź już 30.09. 
Zapraszam!

przewodnik warszawski
Piotr Wierzbicki

Żegnaj lato na Bielanach

Zaproszenie na spacer
Powstanie na Żoliborzu cz. III

b Bielański Mazurek  b W krainie Jeziora Zegrzyńskiego b Warszawski korowód poloneza  b

WYBORY SAMORZĄDOWE 
21 października 2018 r. 

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

Jak zmieniają się Bielany?
ROZMOWA Z TOMASZEM MENCINĄ 
BURMISTRZEM DZIELNICY BIELANY

•	 Czas	płynie	nieubłaganie.	Dobie-
ga	 końca	 kadencja	 obecnego	 za-
rządu	dzielnicy.	Te	minione	czte-
ry	lat	to…
– Z pewnością bardzo pracowity 

czas. Osiągnęliśmy cele, jakie postawi-
liśmy sobie na początku naszej kaden-
cji. Nie byłoby to możliwe bez bliskiej 
współpracy i dialogu z mieszkańcami, 
aktywistami, przyjaciółmi Bielan, rad-
nymi i władzami miasta. Chciałbym 
im za ten czas i owocną współpracę 
serdecznie podziękować.

Czytaj na str. 3

Burmistrz Tomasz Mencina losuje nagrody dla uczestnoków pikniku

Wiceburmistrz Magdalena Lerczak wśród 
uczestników pikniku
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Z okazji przypadającej w tym roku 
100. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości zostało zaplano-
wanych w stolicy szereg wydarzeń dla 
mieszkańców. Poza obchodami ogólno 
warszawskimi, również w dzielnicach 
przygotowano z tej okazji wiele atrak-
cji. Dzielnica Bielany zrealizowała 
niezwykły film, wraz ze wspaniałym 
pianistą jazzowym i kompozytorem 
Arturem Dutkiewiczem, którego mu-
zyka rozbrzmiewa w plenerze - w hi-
storycznych i wyjątkowych miejscach 
Bielan. 

Ten rok jest dla Polski wyjątkowy 
ze względu na przypadające 100-lecie 
odzyskania niepodległości. Z tej okazji 
odbywa się w Warszawie wiele wyda-
rzeń, pikników, pokazów i spotkań. 

– Warszawa świętuje rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości nie-
zwykle barwnie i różnorodnie. W całym 
mieście, ale też w każdej dzielnicy war-
szawiacy mogą wziąć udział w wyjątko-
wych wydarzeniach, upamiętniających 
ten szczególny jubileusz. To jednak nie 
wszystko. Mieszkańcy stolicy mogą też 
poczuć ducha obchodów wsłuchując się 
w piękne utwory muzyczne – mówi Re-
nata Kaznowska,  zastępca prezydenta 
Warszawy. 

Nietypowy projekt zrealizowała 
dzielnica Bielany. Z udziałem świa-
towej sławy pianisty jazzowego Artu-
ra Dutkiewicza, który skomponował 
i zagrał Mazurka Bielańskiego, został 
zrealizowany film w ośmiu miejscach, 
które są miejscami historycznymi, ale 
też najbardziej wyjątkowymi i znanymi 
na Bielanach. 

– Obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości to radosny moment. 
Możemy żyć w wolnym kraju i cieszyć 
się tą wolnością. Z tej okazji zapla-
nowaliśmy wiele różnych wydarzeń. 
Jednym z nich, jest realizacja filmu, 
który poza wspaniałą grą artysty po-
kazuje piękno naszej dzielnicy. Wybór, 
aby to właśnie Artur Dutkiewicz wziął 
udział w tym projekcie, był oczywistą 
decyzją. Ten znakomity artysta od lat 
jest związany z bielańskim cyklem Jazz 
w Podziemiach Kamedulskich i bardzo 
dobrze znany naszym mieszkańcom. 
To symboliczny projekt, bo film po-
kazuje wolność ludzi współczesnych 
– to czego nasi przodkowie byli po-
zbawieni. Musimy też pamiętać i przy-
pominać kolejnym pokoleniom, że nic 
nie jest dane raz na zawsze – mówi 
Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy 
Bielany.

Artysta wykonywał Bielańskiego 
Mazurka w plenerze – przede wszyst-
kim na terenie Akademii Wychowa-
nia Fizycznego Józefa Piłsudskiego. 
Marszałek był jednym z twórców tej 
uczelni,  jest także symbolem od-
zyskania przez Polskę w 1918 roku 
niepodległości. Fortepian został usta-
wiony także w innych pięknych i hi-
storycznych miejscach na Bielanach, 
takich jak: plac Konfederacji, Kościół  
i Podziemia Pokamedulskie. Po raz 
pierwszy w historii fortepian pojawił 
się na stacji metra – wydarzyło się 
to na stacji Stare Bielany. Ponad-
to zdjęcia były realizowane w Lesie 
Młocińskim, na placu zabaw przy 
Bielańskim Słoniu na Kępie Potoc-
kiej oraz przy Urzędzie Dzielnicy 
Bielany.  

– Mazurek jest jednym z korzeni 
polskiej kultury muzycznej. To taniec, 
lekkość, radość i optymizm. Tak na-
strajają mnie Bielany, stąd „Mazurek 
Bielański” – podsumowuje kompozy-
tor i wykonawca mazurka Artur Dut-
kiewicz. 

Film został zrealizowany w ciągu 
trzech dni od 20 do 22 czerwca br. Re-
alizatorem projektu jest BLASZANKA 
STUDIO Anna Błaszczyk.

Tytuł, to rebus. Rozwiązanie 
znajduje się na załączonej fotogra-
fii. 3 września uruchomiona została 
nowa linia autobusowa 380. „Ranne 
ptaszki” to widoczni na zdjęciu pano-
wie (a także niewidoczni na zdjęciu 
pasażerowie), którzy chcieli pokonać 
trasę pierwszym historycznym kursem 
o godz. 6:13. Przejażdżka trwa krót-
ko, ale to bardzo ważne połączenie, 
bo spina Żoliborz Południowy i Żoli-
borz Artystyczny z węzłem komunika-
cyjnym wokół Ronda Radosława i DH 
Arkadia. A stąd już znacznie łatwiej 
dojechać tramwajem bądź autobusem 
w każdym kierunku miasta, a nawet 
małym spacerkiem dojść do stacji me-
tra Dworzec Gdański. Trasa prowadzi 
z przystanku „Pamiętajcie o ogro-
dach”, zlokalizowanym przy „Arka-
dii” nieopodal Dworca Gdańskiego, 
ulicą Słomińskiego przez Rondo Ra-
dosława i dalej Okopową, Powązkow-
ską, Duchnicką, Elbląską na parking 
przy Cmentarzu Wojskowym na Po-

wązkach. Dziennie zaplanowano 31 
kursów w godz. 6.32 do 8.47 oraz 
od 15.18 do 20.20. Autobusy kursują 
co 15 minut.

Linię 380 wywalczyli – to żaden 
eufemizm, bo nie było to proste – 
mieszkańcy, stowarzyszeni we wspól-

notach Żoliborza Artystycznego, Placu 
Niemena oraz Nowego Żoliborza.

Wśród „rannych ptaszków” był 
m.in. wspierający starania mieszkań-
ców Krzysztof Bugla, burmistrz Żolibo-
rza oraz Grzegorz Hlebowicz, zastępca 
burmistrza. Była również Izabela Rych-
ter, radna Żoliborza. G. Hlebowicz był 
już pionierem i jeszcze bardziej rannym 
ptaszkiem na stacji metra Plac Wilsona, 
kiedy to powitał pierwszy wjeżdżający 
pociąg.

Na Bielanach 

Mazurek na 100-lecie niepodległości

Na Żoliborzu 

380 – ranne ptaszki

– Seniorom w Warszawie proponu-
jemy różne programy zdrowotne, spo-
łeczne i aktywizacyjne – mówi Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. 
– Od lat stałym powodzeniem cieszą się 
szczepienie przeciwko grypie. To bar-
dzo dobrze, bo to konkretna profilakty-
ka zdrowia osób starszych.

Dostępność programu jest bar-
dzo duża – mieszkańcy mogą przyjść 
na szczepienie do 175 przychodni 
od września do 5 grudnia br.

Z bezpłatnych szczepień mogą sko-
rzystać warszawiacy, którzy ukończyli 
65 rok życia, są zameldowani na sta-
łe lub czasowo w stolicy oraz osoby 
rozliczające podatek dochodowy (PIT) 
w warszawskich urzędach skarbo-
wych. Miasto w 2018 r. na szczepienia 
przeznaczyło 2 342 546 zł. W latach 

2007-2018 program kosztował ponad 
24,4 mln zł.

Szczepienia	w	domach	
opieki	i	noclegowniach

Warszawa od kilkunastu lat reali-
zuje program szczepień skierowany 
także do pacjentów Stołecznego Cen-
trum Opiekuńczo-Leczniczego oraz 
podopiecznych noclegowni i schronisk 
– czyli osób, u których do zainfeko-
wania może dojść łatwo, a powikła-
nia po zachorowaniu bywają groźne. 
W placówkach Stołecznego Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczego ze szczepień 
przeciwko grypie skorzysta w tym roku 
ponad 360 osób. 

Miasto przewiduje, że w 20 nocle-
gowniach ze szczepień przeciwko grypie 
skorzysta blisko 650 osób bezdomnych. 

Szczepienia dla seniorów
Jak co roku stołeczny ratusz zachęca osoby starsze do szczepień prze-
ciwko grypie. W tym sezonie jesienno-zimowym według szacunków 
zaszczepi się ponad 66 tysięcy seniorów.

Czas jesiennych spacerów w lesie, 
niesie ze sobą ryzyko zagubienia się. 
Jak obserwujemy w zgłaszanych inter-
wencjach bardzo często, spowodowane 
jest to niezachowaniem podstawowych 
zasad przed wyruszeniem do lasu. Po-
licjanci opracowali profilaktyczny po-
radnik dla wybierających się do lasu, 
np. na zbieranie grzybów.

Oto	kilka	zasad	którymi	powinni-
śmy	kierować	się	przed	wyruszeniem	
na	grzybobranie:

• bezwzględnie zabrać ze sobą dobrze 
naładowany telefon komórkowy,

• powiedzieć rodzinie, znajomym, 
gdzie idziemy i o której godzinie 
planujemy powrót,

• odpowiednio się ubrać, tzn. mieć 
na sobie element wyróżniający się 

kolorem na tle lasu, warto założyć 
element odblaskowy, który przy 
ewentualnym poszukiwaniu bardzo 
ułatwi służbom odnalezienie osoby,

• 
• zabrać ze sobą coś do picia,

• na wycieczkę wybrać las taki, który 
znamy.

Jeśli do lasu wybieramy się grupą, 
nigdy nie traćmy kontaktu wzroko-
wego ze sobą. Cały czas utrzymujmy 
odpowiednią odległość, co jakiś czas 
komunikując się ze sobą.

Zastosowanie się do powyższych 
wskazówek na pewno podniesie po-
ziom bezpieczeństwa naszych leśnych 
wycieczek, a rodzinie i znajomym za-
oszczędzi niepotrzebnych nerwów.

KRP V

Jak nie zgubić się w lesie 

Poradnik grzybiarza
Zbliża się czas grzybobrania. W tym czasie więcej osób wybierze się 
do lasu. Policjanci z bielańskiej komendy przygotowali krótki po-
radnik, w którym zawarli szereg rad i wskazówek mających na celu 
uniknięcie ryzyka zaginięcia. Zachęcamy do lektury i stosowania 
w praktyce przygotowanych porad. Opracowane one zostały na pod-
stawie doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia poszukiwań za 
osobami zaginionymi, właśnie podczas grzybobrania. 

Zamawianie ogłoszeń
tel.: 22 877 25 67 
       22 877 25 66

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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•	 Czas	płynie	nieubłaganie.	Dobie-
ga	 końca	 kadencja	 obecnego	 za-
rządu	dzielnicy.	Te	minione	czte-
ry	lat	to…
– Z pewnością bardzo pracowity 

czas. Osiągnęliśmy cele, jakie postawi-
liśmy sobie na początku naszej kaden-
cji. Nie byłoby to możliwe bez bliskiej 
współpracy i dialogu z mieszkańcami, 
aktywistami, przyjaciółmi Bielan, rad-
nymi i władzami miasta. Chciałbym 
im za ten czas i owocną współpracę 
serdecznie podziękować. 
•	 Wspomina	 Pan	 o	 celach.	 Jaki	

miał	Pan	plan	na	zmiany	na	Bie-
lanach	cztery	lata	temu?
– Zależało mi na tym, aby rozwój 

dzielnicy przebiegał w sposób zrów-
noważony. Żeby zmiany zachodziły 
w rożnych częściach dzielnicy. Żeby-
śmy odpowiadali na potrzeby różnych 
grup mieszkańców – rodzin z dziećmi, 
seniorów, osób przedsiębiorczych, ale 
także tych, którzy potrzebują naszej 
pomocy i wsparcia. Przeprowadziliśmy 
wiele ważnych inwestycji i poprawili-
śmy bezpieczeństwo w dzielnicy. 
•	 Inwestycje	nie	są	możliwe	bez	pie-

niędzy,	które	są	tutaj	kluczowe.
– Dokładnie! Wspólnym wysiłkiem 

moim, radnych m.st Warszawy oraz 
bielańskich radnych z Platformy Oby-
watelskiej, rok rocznie pozyskiwali-
śmy coraz większe środki budżetowe 
dla Bielan. W 2015 r. startowaliśmy 
z budżetem 355,6 mln zł, w tym na in-
westycje mieliśmy jedynie nieco ponad 
17 mln zł. W 2018r. mamy budżet 
ok. 580 mln zł z czego ponad 80 mln zł 
przeznaczyliśmy na inwestycje. Przez 
cztery lata zainwestowaliśmy na Biela-
nach ponad 170 mln zł!
• I te	 pieniądze	 przeznaczyliście	

na…
– Przede wszystkim na poprawę co-

dziennego życia mieszkańców. Bo każ-
dy projekt, jaki realizujemy w dzielni-
cy powinien służyć tym, którzy tutaj 
żyją. Bardzo duży nacisk położyłem 
na to, aby poprawić warunki w jakich 
uczą się dzieci i młodzież, aby miały 
dostęp do nowych technologii, ale też 
dobre warunki do uprawiania sportu. 
•	 Temat	edukacji	w	ostatnim	czasie	

budzi	sporo	emocji	w	związku	ze	
zmianami	systemowymi	wprowa-
dzonymi	 przez	 rząd.	 Jak	 z ko-
niecznością	 reorganizacji	 pracy	
w	placówkach	oświatowych	pora-
dził	sobie	bielański	samorząd?
– Postawiliśmy na konsekwen-

cję i bliską współpracę z rodzicami, 
nauczycielami i dyrektorami. Dzięki 
temu, mimo  bardzo pośpiesznie wpro-
wadzanym zmianom, mogliśmy wła-
ściwie przygotować placówki oświato-
we w dzielnicy.
•	 Jak	 ocenia	 Pan	 efekty	 realizacji	

tego	programu?
– Mamy na Bielanach dość dobrze 

rozbudowaną siec szkół i przedszkoli, 
ale wiele budynków nie było remon-
towanych od dawna. Niektóre nawet 
od 20 lat! Dlatego od 4 lat poddajemy 
je gruntownej modernizacji, remontu-
jąc placówki oświatowe na Bielanach. 
Wręcz metamorfozy przeszło wiele 
budynków szkolnych i przedszkol-
nych, powstały  nowe boiska i place 
zabaw. 
• A co	 z	 przedszkolami,	 o	 których	

wielokrotnie	 wspominał	 Pan	
w	wywiadach?

– Budujemy 5 nowych przedszkoli. 
Trzy z nich w nowoczesnej technologii 
modułowej. Dzięki temu maksymalnie 
skróciliśmy czas realizacji całego pro-
cesu inwestycyjnego i uciążliwości dla 
mieszkańców, dzieci i rodziców. 
•	 Edukacja	i	oświata	pozostają	bar-

dzo	 ważnymi	 obszarami	 działań	
samorządu,	ale	mieszkańcy	zwra-
cają	uwagę	też	na	otoczenie	wokół	
siebie:	drogi,	chodniki,	tereny	zie-
lone.
– Zgadzam się. Na swoich spo-

tkaniach z mieszkańcami dzielnicy 
wielokrotnie słyszę o potrzebie napra-
wy chodników, stworzenia przejść dla 
pieszych czy doświetlenia konkretne-
go fragmentu ulicy. Dlatego w trosce 
o bezpieczeństwo mieszkańców wyre-
montowaliśmy czy przebudowaliśmy 
też wiele ulic i skrzyżowań, systema-
tycznie dbamy też o poprawę estety-
ki dzielnicy. Dawny blask odzyskały 
miejsca, które wielu naszych mieszkań-
ców z sentymentem wspomina z dzie-

cięcych lat, chociażby Stawy Brustma-
na czy otoczenie Bielańskiego Centrum 
Edukacji Kulturalnej przy ul. Szege-
dyńskiej. Trwają remonty podwórek 
na terenach będących w zarządzie 
ZGN-u. Chcemy ten program konty-
nuować w następnych latach w ramach 
inicjatywy Bielany OdNowa – w ra-
mach, której będziemy rewitalizować 
bielańskie podwórka, aby mieszkańcy 
mogli w przyjaznym otoczeniu spędzać 
czas na świeżym powietrzu.
•	 Dla	mieszkańców	niezwykle	waż-

ne	 jest,	 aby	 mogli	 czuć	 się	 bez-
piecznie	 w	 miejscu,	 w	 którym	
żyją.
– Dlatego zebraliśmy pomysły 

i opinie mieszkańców, co pozwoliło 
nam dopasować projekty inwestycyjne 
do ich oczekiwań. I tak doświetliliśmy 
wiele ulic i przejść dla pieszych. Re-
gularnie dbamy też o to, aby przejścia 
dla pieszych były odnawiane – szcze-
gólnie w rejonach szkół i przedszkoli. 
Ponadto montujemy monitoring m.in. 
w szkołach i w sąsiedztwie placówek 
oświatowych, ale również na ogólno-
dostępnych placach zabaw. Co roku 
wspieramy też policję i przekazując do-
datkowe środki, które są przeznaczone 
na zakup odpowiedniego sprzętu, który 
ma usprawnić pracę funkcjonariuszy 
i poprawić bezpieczeństwo w dziel-

nicy. Ściśle współpracujemy również 
ze Strażą Miejską. To wszystko przy-
nosi efekty.     
•	 Wracając	do	 tematu	szkół	–	nie-

mal	 z całego	 kraju	 docierają	 in-
formacje	 o	 fatalnych	 skutkach	
wprowadzonej	 w	 ubiegłym	 roku	
przez	Ministerstwo	Edukacji	Na-
rodowej	reformie. 
– Niestety trudno mówić o refor-

mie, jeżeli w gruncie rzeczy mamy 
do czynienia z deformą systemu edu-
kacji. Mimo olbrzymich środków fi-
nansowych jakie przeznaczyliśmy 
w ciągu ostatnich czterech lat na re-
monty i doposażenie szkół, aby bielań-
skie dzieci uczyły się w komfortowych 
warunkach, rząd jedną nieprzemyślaną 
decyzją, nie słuchając nikogo – od ro-
dziców, przez nauczycieli po samorzą-
dowców – wprowadził olbrzymi chaos 
w systemie edukacji.

Pomimo starań dyrekcji szkół i na-
szego Wydziału Oświaty i Wychowa-
nia, aby skutki tak zwanej reformy 

w jak najmniejszym stopniu odczuły 
dzieci, w tym roku szkolnym w poło-
wie bielańskich podstawówek (czyli 
w 8 na 16) jest dwuzmianowość. Nie-
stety ale budynki nie są z gumy i nie 
pomieszczą nagle 2 roczników więcej. 
Nie da się też w ciągu 1-2 lat rozbu-
dować większości placówek – ponad 
to nie każdy budynek można rozbudo-
wać. I można powiedzieć, że my i tak 
jesteśmy w komfortowej sytuacji 
w porównaniu do innych dzielnic. 
Póki co nam udało się uniknąć tego, 
że dyrektorzy muszą wynajmować sale 
w kilku sąsiadujących budynkach czy 
nawet hotelach, albo stawiać kontenery. 
•	 Minister	 A.	 Zalewska	 twierdzi,	

że	wdrożenie	reformy	to	zadanie	
samorządów.	Zatem	jeśli	 istnieją	
problemy	 w	 szkołach	 to	 Wasza 
wina.			
– Rząd próbuje przerzucić winę 

za chaos w szkołach na samorządy. 
Natomiast my od samego początku mó-
wiliśmy i przestrzegaliśmy przed wpro-
wadzeniem reformy w tak krótkim cza-
sie. Do przewidzenia było to, że kon-
sekwencje odczują przede wszystkim 
dzieci i młodzież. Minister Zalewska 
podniosła pensje nauczycielom – jed-
nak przekazała na ten cel w Warszawie 
jedynie połowę kosztów – 30 mln zł 
musieliśmy dołożyć z rezerwy budże-

towej stolicy. Te przeniesienia budżetu 
mają też taki skutek, że jakieś zadanie 
nie zostanie teraz zrealizowane. 
• A	w	przedszkolach	obyło	 się	bez	

problemów	w	związku	z	tą	refor-
mą?
– Już w ubiegłym roku MEN „cof-

nął” 6-latki do przedszkoli, do tego 
musieliśmy zapewnić miejsca wszyst-
kim chętnym 3-latkom. Zatem tutaj 
też mieliśmy sytuację, że 2 dodatkowe 
roczniki dzieci musiały pomieścić na-
sze placówki. Mimo tego, że na Bie-
lanach mamy aż 29 przedszkoli pu-
blicznych, niestety w niektórych pla-
cówkach pogorszyły się warunki. Tego 
typu zmiany powinny być wprowadza-
ne etapowo, latami, a nie w ciągu kilku 
miesięcy. Jak już wspominałem budu-
jemy 5 nowych przedszkoli, w których 
przybędzie ponad 200 miejsc dla naj-
młodszych. Dzieci trafią do nich jesz-
cze w tym roku także mam nadzieję, 
że to poprawi nieco sytuację.   
• Od	 maja	 regularnie	 prowadzi	

Pan	 spotkania	 z mieszkańcami	
w plenerze.	Skąd	pomysł	na	roz-
mowy	 o	Bielanach	 poza	murami	
bielańskiego	Ratusza?
– Pomysł był bardzo prosty. Wielu 

mieszkańców zdecydowanie woli roz-
mowę face-to-face, w znanym sobie 
otoczeniu. Tam czują się najlepiej. Dla-
tego bywam w godzinach popołudnio-
wych w rożnych częściach dzielnicy, 
często np. przy stacjach metra, tak aby 
każdy chętny mógł ze mną porozma-
wiać. Te rozmowy to niesamowita ko-
palnia pomysłów, co jeszcze możemy 
zrobić na Bielanach. 
•	 Skąd	pomysł	na	spotkania	z bie-

lańskimi	mistrzami?
– Bo to oni służą wsparciem miesz-

kańcom naszej dzielnicy i są „zawsze 
pod ręką”, gdy potrzebujemy ich po-
mocy np. przy naprawie zegarka. Spo-
tykam się z rzemieślnikami, którzy 
od wielu lat prowadzą swoje punkty 
usługowe na Bielanach np. szewcem, 
szklarzem czy panią, która robi szczot-
ki. To ważne, aby wspierać tego typu 
drobną przedsiębiorczość, bo są to za-
wody, które bez wsparcia chociażby 
samorządu mogą wkrótce zaniknąć. 
Od roku konsekwentnie wspieramy 
bielański biznes organizując spotka-
nia i szkolenia z ekspertami w ramach 
Bielańskiego Centrum Współpracy 
i Przedsiębiorczości. 
•	 Rozmawialiśmy	 już	 o	młodzieży,	

przedsiębiorcach,	 ale	 nie	 sposób	
uciec	od	kwestii	starzenia	się	pol-
skiego	 społeczeństwa.	 Czy	 pod-
pisałby	 się	Pan	pod	zdaniem	„że	
seniorzy	czują	się	dobrze	zaopie-
kowani	w	Państwa	dzielnicy”.
– Zdecydowanie tak. Wkrótce bę-

dziemy obchodzić Bielańskie Dni Se-
niora, które są już tradycją i na któ-
re czekają nasi mieszkańcy. Dlatego 
co roku staramy się, aby program był 
dla nich jak najbardziej atrakcyjny. Uro-
czyste otwarcie odbędzie się 28 wrze-
śnia – jak zwykle w sali widowiskowej 
bielańskiego ratusza. Poza częścią ofi-
cjalną będzie też część artystyczna, 
a w kolejnych dniach nasi seniorzy 
będą mieli okazję bawić się podczas 
kilku koncertów, które dla nich zor-
ganizujemy. Poza tym będą wycieczki 
oraz różnorodne warsztaty i zajęcia. 
Udział w nich jest bezpłatny. Obchody 
BDS zakończymy 19 października – 
też już tradycyjnie – Balem Seniora, 
który odbędzie się w Centrum Rekre-
acyjno-Sportowym przy ul. S.B. Lin-
dego 20. Szczegółowy plan obchodów 
Bielańskich Dni Seniora będzie można 
znaleźć na stronie urzędu: www.biela-
ny.waw.pl, w naszym Wydziale Spraw 

Społecznych oraz w Ośrodku Wsparcia 
dla Seniorów. Zapraszam wszystkich 
naszych seniorów do udziału w przygo-
towanych dla nich atrakcjach.

Chciałbym jednak podkreślić, że se-
niorzy stanowią sporą grupę naszych 
mieszkańców – według oficjalnych da-
nych ok. 40 tys. – dlatego absolutnie 
nie ograniczamy się jedynie do jesien-
nych obchodów poświęconych senio-
rom. Pamiętamy o naszych mieszkań-
cach przez cały rok organizując wiele 
zajęć i atrakcji oraz zapewniając im 
wsparcie. Nie tak dawno zakończyły 
się Wczasy dla Seniorów, niezmiennie 
wspieramy uniwersytet trzeciego wie-
ku i rozwijamy ofertę zajęć dedyko-
wanych osobom po 60. r.ż. prowadząc 
Bielańska Akademię Seniora. Nasi se-
niorzy licznie też uczestniczą w sean-
sach filmowych, które odbywają się 
w każdą środę w Kinie za rogiem, które 
mieści się w Bibliotece Publicznej przy 
ul. Z. Romaszewskiego 19. Również 
dwa obiekty Centrum Rekreacyjno-
-Sportowego, przy ul. S.B. Lindego 
20 oraz ul. J. Conrada 6, mają ofertę 
skierowaną do tej grupy mieszkańców.    
• Za nami	cztery	lata,	a przed	nami	

pięć	lat	kolejnej	kadencji	samorzą-
du	 terytorialnego.	 Jakie	 projekty	
Pana	zdaniem	należałoby	zrealizo-
wać	na	Bielanach	do	2023	r.?
– Należałoby utrzymać ten dobry 

kierunek zmian na Bielanach. Ważna 
jest dalsza poprawa estetyki w dziel-
nicy i budowa miejsc parkingowych, 
ale nie kosztem terenów zielonych. 
Dlatego zaproponowaliśmy budowę 
nowych „zielonych” miejsc parkin-
gowych wzdłuż ulicy Broniewskiego 
i Romaszewskiego. Powinniśmy rów-
nież ochronić takie miejsca, które od lat 
służy mieszkańcom jako teren rekre-
acyjny. Dlatego bardzo ważne jest też 
przyspieszenie prac nad uchwalaniem 
Miejscowych Planów Zagospodarowa-
nia Przestrzeni – tak, aby dzielnica 
nie była chaotycznie  zabudowywa-
na co umożliwiają niedawne zmiany 
prawne przyjęte przez większość parla-
mentarną. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć o inicjatywie stworzenia Parku 
Wawrzyszewskiego – miejsca do rekre-
acji i kolejnych „zielonych płuc” w na-
szej rozbudowującej się dzielnicy. Klu-
czową pozostaje kontynuacja programu 
modernizacji i rozbudowy placówek 
oświatowych m.in. Szkoły Podstawo-
wej nr 77 przy ul. Samogłoska 9, XCIV 
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. 
Stanisława Maczka przy ul. Gwiaździ-
stej 35, Szkoły Podstawowej nr 352 
przy ul. Conrada 6, Szkoły Podsta-
wowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 
99A. Kolejne pięcioletnia kadencja 
samorządu to również szansa na reali-
zację projektu utworzenia „Centrum 
Kultury na Bielanach” z salą koncer-
tową, wystawienniczą i teatrem, zloka-
lizowanego na Serku Bielańskim obok 
stacji metra Słodowiec.
•	 Nie	pozostaje	nic	innego	jak	mieć	

nadzieje,	 że	 te	 projekty	 uda	 się	
zrealizować	 na	Bielanach	w	 naj-
bliższych	latach.	
– Jestem przekonany, że mieszkań-

cy Bielan i Warszawy widzą zmiany 
w swoim otoczeniu. I w październi-
kowych wyborach umożliwią dalszą 
realizację programu rozwoju stolicy. 
Efektywnie wykorzystaliśmy przy-
znane w ostatnich czterech latach 
środki budżetowe. Zrealizowaliśmy 
to wszystko o czym mówiłem powyżej. 
Co najważniejsze robiliśmy to wspól-
nie z mieszkańcami, aktywistami, lo-
kalnymi samorządami i radami osiedli. 
I nadal tak będzie. 

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Jak zmieniają się Bielany? 
ROZMOWA Z TOMASZEM MENCINĄ 
BURMISTRZEM DZIELNICY BIELANY

Burmistrz Tomasz Mencina na spotkaniu plenerowym z mieszkańcami
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Program Dni Transportu Publiczne-
go (DTP) jest niezwykle bogaty. W wy-
darzeniu wezmą udział przedstawiciele 
Zarządu Transportu Miejskiego, opera-
torów, Klub Miłośników Komunikacji 
Miejskiej, a nawet siatkarze grający 
w PlusLidze ONICO Warszawa i ko-
szykarki SKK Polonia.

Wszystkich chętnych zapraszamy 
do zajezdni Miejskich Zakładów Au-
tobusowych przy ulicy Ostrobramskiej 
38 w sobotę 22 września od godziny 
10.00. Co się będzie działo? Każdy 
gość na pewno znajdzie dla siebie coś 
ciekawego. Będzie można obejrzeć po-
kaz odbicia autobusu przez Oddział 
Specjalny Żandarmerii Wojskowej czy 
pokaz ratowników drogowych. Oglą-
dając zabytkowe autobusy będziemy 
mogli sobie wyobrazić, w jaki sposób 
podróżowali nasi rodzice lub dziad-
kowie. Będą najnowsze pojazdy elek-
tryczne, gazowe i hybrydowe, które 
są przyszłością Warszawskiego Trans-
portu Publicznego. Zawodniczki klubu 
SKK Polonia będą prowadzić konkur-
sy rzutów do kosza o różnych pozio-
mach trudności. Będzie można również 
wziąć udział w warsztatach z ceramiki 
oraz malarstwa.

Wiele atrakcji będzie czekać 
na naszych najmłodszych gości. Dzie-
ci zapraszamy na warsztaty z ceramiki 
i malarstwa. Na zajęciach z ogrodnic-
twa będzie można zasadzić własną 

roślinę: do dyspozycji będą doniczki, 
narzędzia, ziemia, nasiona. W strefie 
rozrywki będzie można wsiąść na ka-
ruzelę łańcuchową, poskakać na euro-
bungee, przejechać się tyrolką, a na-
wet zagrać w warcaby czy monopoly 
junior. Najmłodsze dzieci z pewnością 
ucieszą się na widok żółwia-piaskow-
nicy, koników bujanych czy rower-
ków biegowych. W strefie malucha 
rodzice znajdą też namiot z miejscem 
do karmienia i przewijania. Zapra-
szamy na stoisko Zarządu Transpor-
tu Miejskiego, gdzie postaramy się 
odpowiedzieć na wszystkie pytania 
związane z układem komunikacyj-
nym Warszawy i wgramy e-hologram, 
a dzieci będą mogły spotkać się z Pa-
nem Bilecikiem, pokolorować „ko-
munikacyjne” obrazki, zagrać w koło 
fortuny, wielkoformatową grę planszo-
wą lub ułożyć giga puzzle. Bardziej 
ciekawskich zapraszamy do obejrzenia 
pracy kasownika od środka. Jeśli ktoś 
jest ciekawy, jak wygląda praca wiel-
kiego organizmu, jakim jest komunika-
cja miejska, zapraszamy na wycieczki 
„Tajemnice zajezdni” (co 40 minut), 
„Co kryje stara dyspozytornia” (co go-
dzinę) albo przejazd linią spacerową 
po zajezdni – wycieczka odbywać się 
będzie starym jelczem (tzw. „ogór-
kiem”) z przyczepą (co 15 minut).

Z zajezdni przy ul. Ostrobram-
skiej autobusy specjalnie uruchomio-

nej przez KMKM linii 400 przewiozą 
chętnych do zajezdni tramwajowej 
Wola (wejście od strony ul. Wolskiej). 
Tam w sobotę od godziny 10.00 na go-
ści czekać będzie również wiele atrak-
cji. O 11.00 po raz pierwszy zapre-
zentowany zostanie zabytkowy wagon 
K 446 z 1940 roku, będą również 
omnibusy konne, tramwaje zabytkowe 
i nowoczesne. Dla dzieci przewidzia-
no wiele atrakcji, m.in.: budowanie 
zajezdni z klocków, tworzenie ksią-
żeczek, składanie modeli, poszuki-
wanie złotego tramwaju. W zajezdni 
będzie się można spotkać z siatkarza-
mi ONICO Warszawa, wziąć od nich 
autograf, a nawet zrobić sobie zdjęcie. 
Prosto z zajezdni, tramwajami linii 
„0” będzie się można udać w podróż 
do Zakładu Energetyki Trakcyjnej 
i Torów przy ul. Prymasa Tysiąclecia 
102, gdzie tramwajarze przygotowali 
kolejne atrakcje: wystawę pojazdów 
technicznych, maszyn stosowanych 
podczas produkcji rozjazdów, zwrot-
nic, stoisko Teleinformatyki Tramwa-
jów Warszawskich czy stoisko osprzę-
tu sieci trakcyjnej. Po zakończeniu 
zwiedzania tramwajem linii „0” 
można będzie przejechać do Zakładu 
Naprawy Tramwajów na ul. Młynar-
ską 2. Ponieważ od nadmiaru atrakcji 
można zgłodnieć, tramwajarze zapro-
szą na grochówkę oraz pajdę chleba 
ze smalcem.

XI Bieg im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego, zorganizowany w dniu 
15 września 2018 r. na terenie par-
ku Kępa Potocka, ponownie stał się 
okazją do spotkania wielbicieli posta-
ci rotmistrza Pileckiego i miłośników 
biegania. Impreza już na stałe wpisała 
się w kalendarz sportowy Żoliborza, 
głównie z uwagi na towarzyszący jej 
niepowtarzalny klimat. 

Partnerzy dzielnicy – Instytut Pa-
mięci Narodowej, Muzeum Niepodle-
głości, Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL, Mu-
zeum Wojska Polskiego, Stowarzy-
szenie Grupa Historyczna „Zgrupo-
wanie Radosław” – stanęli na wyso-
kości zadania i w dostępny, a zarazem 
atrakcyjny sposób przybliżyli czasy, 
w których było dane żyć rotmistrzowi 
Pileckiemu. 

Impreza składała się z dwóch czę-
ści: sportowej i kulturalno-rozrywko-
wej.

Współzawodnictwo w części spor-
towej rozpoczęły maluchy na symbo-
licznym dystansie 100 m, a po nich 
na trasę wkroczyły dzieci i młodzież 
na dystansach 500 m, 1000 m i 1500 m. 
Łącznie w biegach dzieci wystartowało 
około dwustu zawodniczek i zawod-
ników. 

Honorowego startu biegu na 5 km 
dokonał Andrzej Pilecki – syn rot-
mistrza Witolda Pileckiego. W biegu 
uczestniczyli również żoliborscy rad-

ni: Konrad Smoczny, Piotr Wertenste-
in-Żuławski i przewodniczący rady 
dzielnicy Żoliborz, Adam Buława oraz 
debiutujący na tym dystansie zastępca 
burmistrza dzielnicy Żoliborz, Grze-
gorz Hlebowicz. 

Ponadto na trasie można było spo-
tkać inicjatora biegu Stanisława Szy-
mańskiego. 

Tradycyjnie każdy zawodnik został 
nagrodzony medalem, zaprojektowa-
nym specjalnie na tę imprezę. 

Medale wręczała Zofia Pilecka-
-Optułowicz, córka rotmistrza Witolda 
Pileckiego, która dzielnie towarzyszyła 
uczestnikom do samego końca. 

W części kulturalno-rozrywkowej, 
oprócz gier i zabaw edukacyjnych, 
można było posłuchać doskonałej mu-
zyki zespołów The Loopers i Skarby. 

Do zobaczenia za rok.

Bieg	mężczyzn	5	km:

Radosław Gromek – czas 16:20

Łukasz Więckowski – czas 16:59

Tomasz Lipiec – czas 17:18

Bieg	kobiet	na	5	km:	

Justyna Kostrzewska – czas 19:39

Iwona Rek – 20:07

Dominika Ciszewska – 20:35

Na Żoliborzu 

XI Bieg rotmistrza Pileckiego
Świętujcie razem z nami!

Dni Transportu Publicznego 
W sobotę 22 września zapraszamy na święto komunikacji miejskiej. Będzie można zwiedzić zajezdnię 
autobusową oraz tramwajową, zobaczyć, co kryje w sobie stara dyspozytornia, ale też obejrzeć najnowsze 
autobusy o napędzie elektrycznym, gazowym lub hybrydowym.

OGŁOSZENIE 
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA 

1ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30C 
(Dzielnica Bemowo)

Usytuowanie: przyziemie budynku, 
oddzielne wejście
Powierzchnia całkowita lokalu: 141,20 m²
Wyposażenie lokalu w instalacje: energia 
elektryczna, wod.-kan., zw, co, cw
Po aranżacji wykonanej przez poprzedniego 
najemcę lokal składa się z pomieszczeń 
o powierzchniach:
1. wiatrołap;
2. recepcja;
3. pomieszczenie nr 1 – sala fitness;
4. pomieszczenie nr 2 – sala obsługi; 
5. pomieszczenie nr 3 – gabinet;
6. pomieszczenie nr 4 – gabinet;
Łączna powierzchnia powyższych 
pomieszczeń 105,00 m²
7. zaplecze: sauna, łazienka, prysznic – 20,80 m²
8. pomieszczenie gospodarcze – 8,20 m²
9. wc – 7,20 m²
Poprzednia działalność w lokalu: salon 
fryzjersko-kosmetyczny, fitness 
Minimalna stawka czynszu netto – 35,00 zł/m2  
+ VAT

Przeznaczenie lokalu: usługowo-biurowe
Okres obowiązywania umowy najmu: czas 
nieokreślony z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

2 ul. Wrzeciono 63A lok. nr 2B 
(Dzielnica Bielany)

Usytuowanie: przyziemie budynku, wejście 
z terenu wewnętrznego osiedla 
Powierzchnia całkowita lokalu: 58,05 m²
Wyposażenie lokalu w instalacje: energia 
elektryczna, wod.-kan., zw, co, cw
Po aranżacji wykonanej przez poprzedniego 
najemcę lokal składa się z pomieszczeń 
o powierzchniach:
1. sala obsługi – 30,72 m²
2. pomieszczenie 1 – 5,57 m²
3. pomieszczenie 2 – 9,86 m²
4. pomieszczenie 3 – 8,90 m²
5. wc – 3,00 m²
Poprzednia działalność w lokalu: zakład 
fryzjerski, kosmetyka
Minimalna stawka czynszu netto – 25,00 zł/m2  
+ VAT

Przeznaczenie lokalu: usługowo-biurowe
Okres obowiązywania umowy najmu: czas 
nieokreślony z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

3 ul. Strzelecka 21/25 lok. nr 2 
(Dzielnica Praga Północ)

Usytuowanie: przyziemie budynku, 
oddzielne wejście
Powierzchnia całkowita lokalu: 55,55m²
Wyposażenie lokalu w instalacje: energia 
elektryczna, wod.-kan., zw, co, cw
Po aranżacji wykonanej przez poprzedniego 
najemcę lokal składa się z pomieszczeń 
o powierzchniach:
1. sala obsługi – 40,54m2

2. korytarz – 2,30m²
3. pomieszczenie socjalne – 8,00 m²
4. wc – 4,71m²
Poprzednia działalność w lokalu: sklep 
spożywczy 
Minimalna stawka czynszu netto – 25,00 zł/m2  
+ VAT

Przeznaczenie lokalu: usługowo-biurowe
Okres obowiązywania umowy najmu: czas 
nieokreślony z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

 

4 ul. Strzelecka 27/29 lok. nr 6 
(Dzielnica Praga Północ)

Usytuowanie: przyziemie budynku, 
oddzielne wejście
Powierzchnia całkowita lokalu: 63,70 m²
Wyposażenie lokalu w instalacje: energia 
elektryczna, wod.-kan., zw, co, cw
Po aranżacji wykonanej przez poprzedniego 
najemcę lokal składa się z pomieszczeń 
o powierzchniach:
1. sala obsługi – 52,30 m²
2. korytarz – 6,10 m²
3. wc – 5,30 m²
Poprzednia działalność w lokalu: punkt 
poligraficzny
Minimalna stawka czynszu netto – 25,00 zł/m2 

+ VAT
Przeznaczenie lokalu: usługowo-biurowe
Okres obowiązywania umowy najmu: czas 
nieokreślony z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
W celu obejrzenia lokali należy zgłosić się do Działu Eksploatacji TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–16:00, tel. 22 304 11 12 wew. 121.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu obejrzenia lokalu.
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Nazywany też, trochę bezzasad-
nie, bo jest to przecież sztuczny, a nie 
naturalny zbiornik wodny, Jeziorem 
Zegrzyńskim. Położony niemal tuż 
za rogatkami Warszawy, od lat jest 
on popularnym miejscem wypoczynku 
i sportów wodnych. Chociaż z jednymi 
miejscowościami i miejscami wykorzy-
stywanymi chyba już optymalnie, przy-
najmniej w szczycie letniego sezonu, 
a w innych czekającymi dopiero na od-
krycie. Zwłaszcza tych położonych nad 
dolnym biegiem Bugu, na którym miała 
powstać, nie zrealizowana, cała ka-
skada zbiorników wodnych. Ten zbu-
dowany na Narwi miał być tylko jej 
najniższym.

Atrakcyjne	tereny	–	ciekawa	
inicjatywa

Są to tereny atrakcyjne turystycznie, 
nawet unikalne w skali europejskiej 
ze względu na dziką przyrodę, ale zde-
cydowanie zbyt mało wykorzystywane 
w tym celu. A zarówno bliskość stolicy 
i walory tej, jak jest określana, krainy, 
predestynują ją do większego zainte-
resowania, co równocześnie znacząco 
wpłynęłoby na ożywienie gospodarcze 
i alternatywne zatrudnienie mieszkań-

ców terenów położonych na wschód 
od Zalewu, zwłaszcza gmin Radzymin, 
Dąbrówka i Serock. Wymaga to jednak 
większego zainteresowania i konkret-
nych działań administracji zarówno 
państwowej, jak i samorządów oraz 
branży turystycznej. Zmobilizować 
je do tego usiłuje m.in. Stowarzyszenie 
na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu 
Zegrzyńskiego, które od 20 lat działa 
na rzecz promocji atrakcji turystycz-
nych, kulturowych i przyrodniczych 
miast oraz gmin położonych wzdłuż 
brzegów Zalewu Zegrzyńskiego oraz 
Narwi od Pułtuska do Nowego Dworu 
i Bugu od Wyszkowa do Serocka. 

Wycieczkowo	i	dla	skrócenia	
drogi

Ostatnio powstała ciekawa inicjaty-
wa zakupienia i wprowadzenia do eks-
ploatacji dwóch katamaranów pasażer-
skich. Każdy z nich umożliwiający rejsy 
dla 12 osób, wyposażony w nagłośnie-
nie, miejsca do przewozu rowerów oraz 
stanowiska dla wędkarzy. Katamarany 
„wejdą do służby” w roku przyszłym, 
obecnie odbywają rejsy próbne i oko-
licznościowe. Mają nie tylko promować 
lokalne atrakcje kulturowe, przyrodni-

cze i turystyczne tego regionu, ale także 
zapewnić rowerzystom i turystom sezo-
nową, wakacyjną przeprawę na Bugu 
w Popowie – Kuligowie i przy zbiegu 
Bugu do Narwi: Serock – Cupel – Ar-
ciechów – Serock.

Pozwoli to pasażerom tych kata-
maranów nie tylko poznawać miejsca 
położone nad tymi rzekami i zalewem, 
ale także przemieszczać się z Serocka 
do Radzymina bez konieczności dosyć 
długiego objazdu Zalewu Zegrzyńskie-
go przez Zegrze i Nieporęt, lub wzdłuż 
Bugu przez Wyszków. Pomysłodawcy 
oczekują, że projekt ten zainteresu-
je m.in. lokalną branżę turystyczną. 
Z nadzieją na jego prezentację oraz 
promocję zwrócili się do dziennika-
rzy, organizując dla nich w sobotę 
8 września wyjazd studyjny – Study 
tour po Turystycznej Krainie Jeziora 
Zegrzyńskiego.

Skansen	w	Kuligowie	i	rejs	
po	Bugu

Byłem jedną z kilkunastu osób, 
które skorzystały z tego zaproszenia, 
a okazało się ono, zgodnie z oczeki-
waniami, atrakcyjnym. Najpierw zwie-
dziliśmy skansen w Kuligowie nad Bu-

giem. To w nim bowiem, 26 czerwca 
br., odbyła się konferencja zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyń-
skiego, inaugurująca nowy program. 

Katamarany mają być jedną z atrak-
cji tego programu. Ich widok jest trochę 
zaskakujący, zwłaszcza w porównaniu 
z tymi, którymi pływałem po znacznie 
większych akwenach w innych krajach. 
Są to, oparte na niewidocznych z ze-
wnątrz plastykowych pływakach, pro-
stokątne platformy o powierzchni chy-
ba niewiele większej od 20 m² otoczone 
metalowym ogrodzeniem z bramkami 
wejściowymi. Z dwoma rzędami po 6, 
ustawionych wzdłuż i odwróconych 
do siebie plecami, też plastykowych, 
kolorowych foteli. Na wspomnianym 
ogrodzeniu wiszą, naprzeciwko każde-
go fotela, kapoki, których przy aktual-
nej pogodzie na Bugu nie trzeba było 
zakładać. Z przodu, po prawej stronie, 
jest stanowisko sternika, nazywane-
go kapitanem. Z tyłu zaś jeden silnik 
ze śrubą, taki jak w motorówkach.

Przyroda,	ptactwo	
i	wędkarze

Po „zaokrętowaniu” wyruszamy 
kolejno, bo są to dwie bliźniacze jed-
nostki, w „rejs”. Podróżuje się przy-
jemnie, niespiesznie – pokonanie z nur-

tem rzeki niewielkiej odległości z Kuli-
gowa do Serocka zajmuje nam półtorej 
godziny. Płyniemy głównym nurtem 
Bugu wśród przybrzeżnych trzcin i in-
nej roślinności pełnej ptactwa. Dzikie 
kaczki nie zwracają uwagi na wiel-
kiego, trochę hałasującego silnikiem, 
intruza. Łabędzie na wszelki wypadek 
dostojnie odpływają w gęstwinę trzcin. 
Stadko kormoranów, które obsiadło ja-
kieś sterczące z wody resztki drzewa, 
zrywa się do lotu w ostatniej chwili. 
Mijamy dosyć rzadkie, stojące na wy-
sokim brzegu, domki wakacyjne, samo-
chodowe przyczepy, a przy brzegach 
różnego rodzaju, głównie motorowe, 
łodzie i inne „jednostki pływające”.

Im bliżej ujścia Bugu do Zalewu 
tym łodzi różnego typu i motorówek 
jest więcej, ale w sumie niewiele. Do-

piero w oddali, już na Zalewie, widać 
sporo żaglówek. Wpływamy na jego 
fragment, zawracamy łukiem ku Narwi, 
nad którą leży 

Serock
O tym miasteczku starszym od War-

szawy – gród istniał tu już w 1065 roku, 
a pierwsza wzmianka o miejscowym 
proboszczu pochodzi z 1370 roku – 
wkrótce napiszę trochę więcej. Naj-
pierw podjeżdżamy do Izby Pamię-
ci Tradycji Rybackich, pełniącej rolę 
miejscowego muzeum. Obiektów stric-
te muzealnych jest w niej niewiele 
i nie są one zbyt dużej wartości, ale 
prezentacja przeszłości Serocka bardzo 
ciekawa. Z dużymi mapami, planami 
i opisami od czasów archeologicznych, 
poprzez Północne Mazowsze w okre-
sie Piastów i Jagiellonów, po Serock 
– miasto nad Narwią i różne aspekty 
jego przeszłości, m.in. dzieje tutejszej 
społeczności żydowskiej.

Drugie odwiedzone miejsce, to tu-
tejsze Centrum Kultury i Czytelnictwa, 
a ściślej wystawa rzeźb w drewnie 
miejscowego artysty. 

Jabłonna:	X	Festiwal	
Sołectw

Ostatnim punktem programu jest 
pobyt w Jabłonnej – to już, odległe 
zaledwie o 20 km od centrum Warsza-

wy, jej niemal przedmieście. Odbywa 
się w niej jednak X Festiwal Sołectw. 
Doroczny przegląd – z nagrodami – 
aktywności społecznej i kulturalnej 
regionu. Trzeba przyznać, że sołec-
twa potraktowały festiwal poważnie. 
Przygotowały ciekawe stoiska i pro-
gramy, atrakcje, miejscowe smakołyki 
i nalewki, którymi częstowano licznie 
przybyłych zwiedzających. Nam star-
czyło również trochę czasu, aby zwie-
dzić parter miejscowego pałacu. Był 
to więc w sumie bardzo udany wyjazd 
studyjny, zachęcający do ponownych 
pobytów w tych – a także innych po-
miniętych miejscowościach i miejscach 
oraz zachęcania do tego innych, co ni-
niejszym czynię.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

W krainie Jeziora Zegrzyńskiego
W roku bieżącym mija 60. rocznica rozpoczęcia i 55. zakończenia budowy na Narwi w pobliżu jej łącze-
nia się z Bugiem zapory wodnej, w rezultacie której powstał Zalew Zegrzyński.

PROMOCJA NA ZABIEGI:
Â  żylaki kończyn dolnych z użyciem  

lasera od 3600,00 zł
Â zespół cieśni nadgarstka od 3200,00 zł
Â operacje przepuklin od 2200,00 zł  
 do 5000,00 zł
Â  laparoskopia pęcherzyka żółciowego od 4800,00 zł
Â halluxy od 4300,00 zł  
 do 5700,00 zł
Â artroskopia kończyn dolnych od 4400,00 zł
Â  ostrzyknięcie osoczem  

bogatopłytkowym od 1500,00 zł
Â operacje przegrody nosa od 5000,00 zł
Â operacje endoskopowe zatok od 7500,00 zł
Â operacje zatok i przegrody nosa od 9000,00 zł

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

SZPITAL PJ-MED
Â chirurgia naczyniowa
Â chirurgia ogólna
Â otorynolaryngologia
Â ortopedia
Â wlewy dożylne 

Â badania laboratoryjne
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– Gratuluję i dziękuję wszystkim lau-
reatom konkursu, pasjonatom zaangażo-
wanym w upiększanie naszego miasta. 
Warszawiacy dbając o swoje balkony, 
ogródki robią to również z myślą o są-
siadach, turystach bo przecież takie 
zazielenione tarasy zdobią okolicę, całe 
miasto. Cieszę się, że idea 
upiększania zielenią i kwia-
tami rozprzestrzeniła się 
na całą Warszawę, angażu-
jąc z każdym rokiem coraz 
więcej mieszkańców – mówi 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent stolicy.

Konkurs skupiony jest 
na estetycznym wymiarze 
ogrodnictwa, hodowli kwia-
tów, zaś jego głównym ce-
lem jest „upiększanie miasta 
poprzez kwiaty i zieleń”. 
Szczególnie istotne jest 
to zagadnienie w dużych 
miastach i na obszarach zur-
banizowanych. Inicjatywa 
oparta jest o zasady ekolo-
gii, zdrowego trybu życia, 

integracji międzypokoleniowej. Wspiera 
aktywność lokalną mieszkańców i two-
rzy nowoczesną tożsamość Warszawy. 
Wśród uczestników znalazły się zarówno 
osoby, które zapoznały się z  inicjatywą 
w tym roku, jak i ci, dla których konkurs 
stanowi już rodzinną tradycję. 

Spośród kilkuset zgłoszeń wyłonio-
no laureatów w trzech głównych kate-
goriach: człowiek, firma i sąsiedzi. Jak 
co roku przyznano też nagrody im. Stefa-
na Starzyńskiego. Wyróżnienia w sześciu 
kategoriach przyznał także Zarząd Głów-
ny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. 
Dodatkowo, za całościowe ukwiecenie 
budynku wytypowany został „Mister 
Kwiatów”. 

Na zdjęciu jeden z nagrodzonych 
ogrodów przy parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP (Bielany) – autor Kamil 
Gralewski

– Kiedy w zeszłym roku planowa-
liśmy te ważne dla Polaków obcho-
dy, zwróciłam się do pana Janusza 
Marynowskiego, dyrektora Orkiestry 
Sinfonia Varsovia z pytaniem, czy da-
łoby się zgodnie ze starą tradycją 
obchodzenia wyjątkowych dla kraju 
czy miasta świąt lub jubileuszy, za-
mówić skomponowanie z tej okazji 
utworu muzycznego. Chcieliśmy, żeby 
powstało coś wielkiego i oryginalne-
go, ale jednocześnie radosnego – coś 
co pozostanie na zawsze – powie-
działa podczas konferencji prasowej 
Ewa Malinowska-Grupińska, prze-
wodnicząca Rady Warszawy.

Nie	znasz	kroków?	
Nauczymy!

Korowód rozpocznie się w sobotę 
29 września na pl. Teatralnym. Poprze-
dzą go warsztaty taneczne dla chętnych 
(od godz.13.30). Ich uczestnicy będą 
mogli nauczyć się podstawowych kro-
ków naszego narodowego tańca. 

Warszawiacy będą się uczyć, bądź 
przypomną sobie kroki poloneza pod 
okiem tancerzy z Ludowego Zespo-
łu Artystycznego „Promni” im. Zofii 
Solarzowej Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego. Wspierać ich będą 
tancerze z zespołów: Pieśni i Tańca 
UW „Warszawianka”, Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej, Tańca Lu-
dowego „Warszawa” Akademii Wy-
chowania Fizycznego Józefa Piłsud-
skiego, Pieśni i Tańca Szkoły Głównej 
Handlowej. Tuż po warsztatach, wszy-
scy przy dźwiękach poloneza wyruszą 
w korowodzie ulicami Warszawy.

Gwiazdy	zaproszą	do	
poloneza

Ze sceny na pl. Teatralnym 
do udziału w warsztatach, ale przede 
wszystkim do zatańczenia polonezów, 
zachęcać będą Beata Tadla i Janek Kli-
ment – zwycięska para ostatniej edy-
cji programu „Taniec z gwiazdami”. 
Około godz. 14.20 z pl. Teatralnego 

ruszy taneczny korowód poprzedzany 
samochodem wyposażonym w nagło-
śnienie.  Trasa korowodu: pl. Teatralny 
– Senatorska - Miodowa - Krakowskie 
Przedmieście – Karaszewicza -Toka-
rzewskiego - pl. Piłsudskiego - Focha 
- Moliera - pl. Teatralny.

Na trasie korowodu będą odtwa-
rzane polonezy nagrane na płytę przez 
Sinfonię Varsovię, w tym cztery nagro-
dzone w konkursie kompozytorskim 
„Polonez dla Niepodległej” oraz naj-
słynniejsze polonezy m.in. Wojciecha 
Kilara i Michała Ogińskiego. Około 
godz. 15.40  korowód dotrze na pl. Te-
atralny, gdzie na zakończenie zatańczy 
zespół „Promni”. 

Polonez	dla	Niepodległej
Orkiestra Sinfonia Varsovia ogło-

siła we wrześniu 2017 roku otwarty 
konkurs kompozytorski. Przedmiotem 
konkursu było napisanie uroczystego 
„Warszawskiego poloneza dla Niepod-
ległej”, który wzbogaci polską literatu-
rę symfoniczną, a tym samym podkre-
śli wagę narodowego święta.

Zwycięzcami konkursu zosta-
li: Emil Wojtacki (I nagroda), Paweł 
Siek (II nagroda), Ireneusz Boczek (III 
nagroda). Jury zdecydowało również 
o przyznaniu pozaregulaminowego wy-
różnienia dla najmłodszego uczestnika 
konkursu 13-letniego Adama Józefa 
Falenty.  

Prawykonanie zwycięskich polone-
zów odbędzie się w sobotę, 29 wrze-
śnia, o godz. 13.00, podczas 9. edycji 
festiwalu Szalone Dni Muzyki w Te-
atrze Wielkim - Operze Narodowej. 
Koncert ten będzie wyjątkowy także 
ze względu na jego finał – publiczność 
w rytmie poloneza opuści Salę Mo-
niuszki, by dołączyć do Warszawskiego 
Korowodu Poloneza na pl. Teatralnym. 

Warszawski korowód poloneza
W sobotę 29 września ulicami Warszawy i placem Teatralnym przejdzie „Warszawski korowód polone-
za”. Nasz najsławniejszy taniec narodowy zatańczą warszawiacy, których zapraszamy do tego wydarze-
nia z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sala Wielka

godz. 18.00

Z A M E K  K R Ó L E W S K I  W  WA R S Z AW I E

23 września
2018

Bilety do nabycia w kasach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

100 lat niepodległości

Wykonawcy:

Janusz Wawrowski – skrzypce
orkiestra kameralna Warsaw Players

Artysta będzie grał na skrzypcach Antonia Stradivariego z 1685 r. – pierwszych w powojennej Polsce.

patronat medialny:

W programie m.in. utwory:

Jana Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiego,
Ignacego Jana Paderewskiego, Antonia Bazziniego i Beli Bartoka

Warszawscy ogrodnicy
Znamy zwycięzców 35. konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. 
Podczas uroczystej gali w amfiteatrze w parku Sowińskiego nagro-
dzono 29 laureatów w 11 kategoriach. 



	MINI-
-informator

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

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

•	STRAŻ	MIEJSKA	% 986

•	STRAŻ	POŻARNA	% 998
Jednostka	Ratunkowo-Gaśnicza	 
nr	6,	ul.	Marymoncka	88/91  
  % 22 596 70 60
Jednostka	Ratunkowo-Gaśnicza	 
nr	11,	ul.	Zgrupowania	AK	
„Kampinos”	  % 22 596 71 10
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Ad	res	re	dak	cji	(do	korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877	25	66,	22	877	25	67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje	zespół	
Wy	daw	ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy	i	ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Ce	ny	ogło	szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 99 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

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

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

tytułem	nadesłanych	materiałów.
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Bielański	Ośrodek	Kultury
	ul.	Estrady	112

we	wrześniu:
•  25 września (wtorek) godz. 18.30 – 

Dyskusyjny Klub Książki – Sąsiedz-
kie spotkanie pasjonatów czytania 
i autorów, którzy chcą się podzielić 
swoja twórczością. Wstęp wolny

•  27 września (czwartek) godz. 18.00 
– String Art. – Warsztaty tworzenia 
obrazów z nici. To niezwykle cieka-
wa i twórcza sztuka nawlekania ko-
lorowych nici miedzy wyznaczonymi 
punktami. Dzięki temu powstają abs-
trakcyjne, geometryczne wzory. Pro-
wadzenie Luiza Rojek. Wstęp wolny, 
zapisy – Studnia MAL tel. 22 835 54 
44

•  28 września (piątek) godz. 19.00 – Off 
na Zakręcie – aż ciarki przechodzą. 
Pokaz filmów niezależnych z Polski, 
Iraku, Hiszpanii i Słowenii. Ciarki 
przechodzą nam z różnych powodów. 
Jednym z nich są filmy, które do sa-
mego końca trzymają nas w napięciu 
i zaskakują. Dyskusje prowadzi Ma-
ciej Misztal. Wstęp wolny

•  29 września (sobota) godz. 10.00 – 
Kultura – Od Nowa. Twórczy spa-
cer. Sąsiedzki spacer zainspirowany 
Mindfulness czyli techniką uważ-
ności. W trakcie spaceru uczestnicy 
zbiorą dary natury, z których wspól-
nie stworzą obiekt artystyczny. Wstęp 
wolny, zapisy. Tel. 22 835 54 44

•  29 września (sobota) godz. 17.00 – 
Spotkanie Klubu Seniora Uśmiech. 
Wstęp z zaproszeniami

•  30 września (niedziela) godz. 12.00 
– Ale Meksyk! Rodzinna niedziela 
wielokulturowa. Spotkanie z kultura 
Meksyku. W programie międzypo-
koleniowe warsztaty kuchni mek-
sykańskiej, gry i zabawy dla dzieci, 
meksykańskie slajdowisko, spotkanie 
z etnografem, koncert i muzykowanie 
z zespołem imigrantów z Meksyku. 
Wstęp wolny, zapisy

Biblioteka	Publiczna
w	Dzielnicy	Żoliborz
m.	st.	Warszawy
tel.	22	832	23	67

we	wrześniu:
•  22 września (sobota) godz. 10.00 

Czytelnia Pod Sowami ul. gen. Za-
jączka 8 – „Seniorzy i ich pasje” – 
spotkanie przy kawie i muzyce inau-
gurujące Warszawskie Dni Seniora na 
Żoliborzu

•  25 września (wtorek) godz. 18.00 – 
Czytelnia Pod Sowami ul. gen. Za-
jączka 8 – „Muzyka wśród książek” 
koncert chopinowski w wykonaniu 
Piotra Latoszyńskiego

•  25 września (wtorek) godz. 18.00 – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 16 ul. Słowackiego 19a – 
Spotkanie z autorskie z Anną Helbich 
autorką książki „Dziewczyny z Po-
wstania”

•  26 września (środa) godz. 18.00 – 
Czytelnia Pod Sowami ul. gen. Za-
jączka 8 – „Ks. Jerzy Popiełuszko 
– opowieść o człowieku i wiersze 
inspirowane jego życiem”. Spotkanie 
z Teresą Boguszewską

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

odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

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

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

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

•  ZŁOTA	RĄCZKA	+	ELEKTRYKA	+ składanie mebli. Tel. 503 150 991
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:1) żeton; 7) terminarz; 8) sylaba; 9) bóg wina; 10) złota na drzewie;  
12) historia powstania; 14) miasto we Francji znane z produkcji markowego ko-
niaku; 16) kolega Tytusa; 19) otacza demonstrantów; 21) osada polska w Turcji, 
w pobliżu Stambułu, założona w 1842 r.; 22) element w łyżwiarstwie figurowym; 
23) przybrzeżna wyspa szwedzka na Bałtyku.

Pionowo:	1) błękit; 2) tkanina do przykrywania zwłok; 3) raz, dwa lewa, raz, 
dwa lewa; 4) rzeka w Niemczech, lewy dopływ Dunaju; 5) Boris N., prezydent 
Rosji; 6) miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc; 11) nauka o racjonalnym gospo-
darowaniu; 13) podium; 15) zdobi koszulkę; 17) podobny do motoroweru pojazd 
jednośladowy; 18) ciernik; 20) pakt wojskowy z 1949 r. 
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Horoskop
od 23 września  do 7 października 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
W sprawach zawodowych 
grozi Ci powtórka starych 
błędów. Skup się na jednej 

działalności, tak aby osiągnąć mak-
symalne efekty, nie rozmieniaj się na 
drobne. Sprawy uczuciowe też wyma-
gają pewnej korekty – nachodzą Cię 
wątpliwości , czy słusznie  postępujesz. 
Czas to gruntownie przemyśleć. Za-
troszcz się o zdrowie i odpoczynek.

RYBY (19 II – 20 III)
Twoja melancholijna natura 
sprawia, że lubisz jesienne 
nastroje. Nie poddawaj się 

jednak złym emocjom. Skup uwagę na 
pięknie świata, na drobnych przyjem-
nościach, ciesz się życiem, wykorzy-
stuj szanse, które Ci przynosi. Zadbaj 
o zdrowie. Nic poważnego nie będzie 
się działo, ale powinnaś to robić syste-
matycznie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Twoją sytuację komplikują 
narastające konflikty z wie-
loma osobami, także naj-

bliższymi. Powinieneś je wszystkie jak 
najszybciej załagodzić, bo sprawy wy-
mkną Ci się z rąk. Nie zajmuj się inny-
mi – napraw swoje błędy. W finansach 
– możliwy przypływ gotówki. Zdrowie 
– bez zmian, zwróć uwagę, żeby się nie 
zaziębić. 

BYK (21 IV – 21 V)
W najbliższym czasie nie 
planuj żadnej rewolucji 
w sprawach zawodowych. 

To nie jest dobry czas, musisz poczekać. 
Za to w uczuciach czeka Cię miła nie-
spodzianka – spotkasz kogoś ważnego, 
kto Cię będzie rozumiał, jak nikt inny. 
Tylko nie strać rozsądku, nie zapomnij 
się. Zdrowie – w porządku, ale zadbaj 
o zęby.
 
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)

Przed Tobą sukcesy zawo-
dowe. Uda ci się wpaść na 
genialny pomysł lub zapro-

ponować oryginalne rozwiązanie pro-
blemu. Zadziwisz nawet samego siebie. 
Nie przenoś tego w sferę uczuć – tu 
czeka Cię zły okres. Finanse – możesz 
spodziewać się dużej premii. Nawet naj-
mniejsze dolegliwości zdrowotne miną 
bez śladu.
 
RAK ( 22 VI – 22 VII)

W sprawach zawodowych 
nastaw się na kłopoty i opóź-
nienia. Jeżeli właściwie za-

reagujesz na takie sytuacje, wszystko 
dobrze się skończy. W uczuciach moż-
liwy przełom – możesz spotkać kogoś 
naprawdę ważnego. Będą temu sprzyjać 
liczne spotkania towarzyskie. Zdrowie 
– w porządku. Finanse – bez zmian, ale 
i bez rewelacji.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Przed Tobą dobry okres. 
Będziesz z wielkim optymi-
zmem działał w sprawach 

zawodowych i uda Ci się wiele osią-
gnąć. Także w uczuciach czeka Cię wie-
le miłych niespodzianek, a najważniej-
sza z nich to powrót do prawdziwej har-
monii w relacjach z partnerem. Możliwe 
drobne dolegliwości zdrowotne. Zadbaj 
o aktywny wypoczynek.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Twoje finanse są stabilne, 
ale jeżeli nie ograniczysz 
wydatków, będzie niewesoło. 

Przemyśl, z jakich zakupów możesz zre-
zygnować. Będziesz na to miała czas, bo 
w pracy będzie spokojnie i bezpiecznie. 
Jesień pogorszy Twoje samopoczucie: 
aktywnie przeciwdziałaj stanom depre-
syjnym i zaziębieniom. Ruch na świe-
żym powietrzu wskazany. 

WAGA (23 IX – 23 IX) 
W najbliższym czasie los 
postanowił Cię porozpiesz-
czać. W sprawach zawodo-

wych Twoją pracę doceni nawet szef. 
Zakończysz ważną dla Ciebie sprawę 
i będziesz miała siłę i odwagę, żeby roz-
począć realizację kolejnych. A w uczu-
ciach – miłe chwile z ukochaną osobą. 
Zdrowie – nieco lepsze, ale pomyśl 
o dobrej, zdrowej diecie..

SKORPION (24 X – 22 XI)
Przed Tobą spokojne dni. 
Postaraj się je wykorzystać 
na odpoczynek i podrepero-

wanie stanu Twojej psychiki. Cisza, 
relaks i dużo drobnych przyjemności – 
to powinny być Twoje priorytety na naj-
bliższy okres. Przy okazji zwróć uwagę 
na swoje zdrowie. Czy na pewno nic 
nie wymaga Twojej uwagi i kontroli 
lekarskiej? 
 
STRZELEC (23 XI – 21 XII)

W nadchodzących dniach 
pochłoną Cię sprawy zawo-
dowe. Dużo się będzie działo 

i rozwój wydarzeń niejednokrotnie Cię 
zaskoczy. Możliwa nowa propozycja 
pracy i perspektywa na dodatkowe pie-
niądze. W uczuciach sytuacja będzie 
nieco napięta, ale to wkrótce minie. Nie 
poddawaj się. Zdrowie – w porządku, 
ale regularnie odpoczywaj. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Żeby osiągnąć to, co sobie 
wymarzyłeś, musisz wresz-
cie odciąć się od przeszłości. 

Skoncentruj się na tym, co możesz zmie-
nić – na swojej przyszłości. Niepotrzeb-
nie tracisz energię na walkę z upiorami. 
W uczuciach – nie da się dłużej od-
kładać tej poważnej decyzji. Podejmij 
ją wreszcie: każda będzie lepsza od 
niepewności. Finanse – dobre. 




