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Dnia 12 sierpnia br. w siedzibie sa-
morządu województwa mazowieckie-
go została zawarta umowa pomiędzy 
województwem mazowieckim repre-

zentowanym przez marszałka Adama 
Struzika i wicemarszałka Wiesława 
Raboszuka a Dzielnicą Ursus m.st. 
Warszawy reprezentowaną przez za-

stępców burmistrza Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy – Wiesława Krzemie-
nia i Kazimierza Sternika. Porozumie-
nie dotyczy udzielenia pomocy finan-
sowej z budżetu województwa mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego 
programu dofinansowania pracowni 
informatycznych i językowych”. 
Przedmiotem umowy jest przedsię-
wzięcie zatytułowane: „Nowa pracow-
nia informatyczna w Zespole Szkół nr 
42”. Całkowita wartość projektu wy-
nosi 70 000 zł, a termin jego realizacji 
został ustalony od dnia 1 września 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Mamy 
nadzieję, że dzięki pozyskanym środ-
kom uda się stworzyć miejsce, które 
nie tylko zapewni warunki do efek-
tywnej edukacji, ale przede wszystkim 
będzie sprzyjało rozwojowi uczniów 
w zakresie tak ważnych w dzisiejszym 
świecie działań informatycznych.  

Zakończyła się przebudowa skrzy-
żowania alei Krakowskiej z ul. Insta-
latorów. 

W dniu 8 sierpnia br. odbyło się 
oficjalne otwarcie lewoskrętu z ulicy 
Instalatorów w stronę Ochoty. Orga-
nizatorem uroczystej inauguracji była 
spółka Apartamenty Raków sp. z.o.o, 
która odpowiadała za budowę usy-
tuowanej w pobliżu inwestycji i jed-
nocześnie sfinansowała przebudowę 
skrzyżowania.

– Cieszę się, że dzięki zaangażowa-
niu wykonawcy inwestycji, skrzyżowa-
nie al. Krakowskiej z ul. Instalatorów 
zyskało nowy blask. Mam nadzieję, 
że dzięki przebudowie skrzyżowania 
zwiększy się bezpieczeństwo osób, które 
korzystają codziennie z tego ważnego 
węzła komunikacyjnego, zarówno pie-
szych, rowerzystów, jak i kierowców. 
Jednocześnie przestrzeń ta zyskała pod 
względem estetycznym, co jest bardzo 

ważne z tego powodu, że jest to miejsce 
wjazdu do naszej dzielnicy od strony 
centrum – powiedział Artur Wołczacki 
- burmistrz dzielnicy Włochy.

Mieszkańcy od dawna zabiegali 
o zmiany w organizacji ruchu w oko-
licach tego węzła komunikacyjnego. 
Kierowcy, którzy wybierając drogę do 
centrum musieli dokonywać nawrotki, 
z trzykrotną zmianą pasa, co kończyło 
się często kolizjami oraz piesi, którzy 
niechętnie korzystali z przejścia pod-
ziemnego. Otwarcie nowego lewoskrę-
tu usprawni ruch komunikacyjny i bez-
pieczeństwo, szczególnie na terenie 
Rakowa, jak również podniesie wygodę 
osób korzystających z przystanku tram-
wajowego.

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali m.in.: przedstawiciele Spółki 
Apartamenty Raków i dewelopera oraz 
przedstawiciele dzielnicy Włochy na cze-
le z burmistrzem Arturem Wołczackim.

W Ursusie

Rocznica Bitwy Warszawskiej

Za nami uroczystości upamiętniają-
ce 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej. 14 
sierpnia o godzinie 10.30 przy pomniku 
na ul. Cierlickiej zebrało się liczne gro-
no mieszkańców oraz przedstawicieli 
rady i zarządu Ursusa, aby oddać hołd 
bohaterom. W imieniu zarządu przemó-

wienie wygłosił, a także złożył wieniec 
burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński. 
Kwiaty pod pomnikiem złożyły rów-
nież delegacje: rady dzielnicy, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych 
i partii politycznych oraz przedsta-
wiciele Biblioteki Publicznej i Domu 

Kultury Miś. Tradycyjnie obchody po-
prowadził Paweł Wyrzykiewicz, a war-
tę honorową pełniła Ochotnicza Straż 
Pożarna w dzielnicy Ursus. Uroczystą 
oprawę muzyczną zapewnili muzycy 
z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego. 

We Włochach 

Przebudowa skrzyżowania

Pracownia informatyczna

b Rewitalizacja Fortu V b Motylarnia na Mazowszu b Nieudana podróż samolotem b 

https://www.facebook.com/artur.wolczacki/?__tn__=K-R&eid=ARAJ4UJIQD-ngmSJfPoPrjcX_CVh58nZ6Yjb03g2UEmNHCIYAr6eYptK6J63nJPaqdZ0Pu2uUHYqGli5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEjxSYtg0fxm1x7DolIlQexGJ09_NTQ_gVXC3R2oRnStJuGSGo2qj8o1BZEGly5K7PDDvdRHInqVgB58__aMD8lFkpkyBXZU6U2bs2-uzBDfixzdrtvbO-zONl9rHoCtcEehRpDBBg9V8lUZRHiMWKJMP3NAIC3gXPnfFSFHXFkTlpRspdUFOb8lWU4wWeTV66IYBomdcw8AtmEnaQMyGtD81tmAKVqUcH_qgUONvxgUVoH8oJTJ7iUEatDWZ_yDGz3NV4qWNf-KYi_saM-fQsUdoMBrNPgdhMmpabBG5-B8AD6pEEooRM7yKdFztl8gbANqKdrUEx6SSyhuYp35Z6Sw
https://www.facebook.com/artur.wolczacki/?__tn__=K-R&eid=ARAJ4UJIQD-ngmSJfPoPrjcX_CVh58nZ6Yjb03g2UEmNHCIYAr6eYptK6J63nJPaqdZ0Pu2uUHYqGli5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEjxSYtg0fxm1x7DolIlQexGJ09_NTQ_gVXC3R2oRnStJuGSGo2qj8o1BZEGly5K7PDDvdRHInqVgB58__aMD8lFkpkyBXZU6U2bs2-uzBDfixzdrtvbO-zONl9rHoCtcEehRpDBBg9V8lUZRHiMWKJMP3NAIC3gXPnfFSFHXFkTlpRspdUFOb8lWU4wWeTV66IYBomdcw8AtmEnaQMyGtD81tmAKVqUcH_qgUONvxgUVoH8oJTJ7iUEatDWZ_yDGz3NV4qWNf-KYi_saM-fQsUdoMBrNPgdhMmpabBG5-B8AD6pEEooRM7yKdFztl8gbANqKdrUEx6SSyhuYp35Z6Sw


str. 2 30 sierpnia 2019 Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch Nr 8

– Mam ogromną nadzieję, że po 
skończeniu prac, Fort stanie się dumą 
naszej dzielnicy, a rozległe, zielone te-
reny, będą miejscem, w którym miesz-
kańcy chętnie spędzą swój wolny czas 
– powiedział burmistrz Włoch Artur 
Wołczacki.

Przedsięwzięcie jest współfinanso-
wane w ramach projektu pn. „Utwo-
rzenie terenów zieleni o symbolice 
historycznej na obszarze m.st. War-
szawy - dofinansowanego ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach 
Programu operacyjnego infrastruktura 
i środowisko na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa: 2. ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu, 

działanie 2.5 poprawa jakości środo-
wiska miejskiego”. 

Celem głównym projektu jest 
zwiększanie powierzchni terenów zie-
lonych w mieście, poprzez tworzenie 
unikalnych miejsc służących ochronie 
środowiska. Realizacja projektu przy-
czyni się do zachowania różnorodno-
ści biologicznej i poprawy możliwości 
przewietrzania miasta. Zakres projektu 
zakłada utworzenie zorganizowane-
go, zielonego terenu rekreacyjno-wy-
poczynkowego na obszarze Fortu V 
Włochy. Zagospodarowanie terenu 
zieleni będzie polegało na renowacji 
i wzmocnieniu istniejących skarp, usu-
nięciu obcych gatunków inwazyjnych, 

wprowadzeniu wielogatunkowej szaty 
roślinności rodzimej oraz stworzeniu 
infrastruktury rekreacyjno-sportowo-
-edukacyjnej, m.in. ścieżek edukacyj-
no-spacerowych oraz obiektów małej 
architektury.

Zgodnie z umową mają między in-
nymi powstać ścieżki spacerowe, miej-
sca do gier (m. in. w szachy terenowe, 
boisko do siatkówki plażowej czy stoły 
do ping ponga). Przewidziane są rów-
nież place zabaw dla dzieci i stanowi-
ska do ćwiczeń dla osób dorosłych oraz 
miejsca do zabaw z psami. Na uwagę 
zasługuje również ogród doświadczeń 
i dodatkowe nasadzenia na terenie For-
tu. Na realizację założeń przeznaczono 
4 125 361,44 zł.

Ważnym elementem projektu jest 
ograniczenie dalszej degradacji terenu, 
poprzez jego zaśmiecanie i eksplorację 
w miejscach zagrażających elementom 
historycznym, zabytkowym oraz pro-
wadzących do destabilizacji pierwotnie 
ukształtowanych skarp. Przewidziano 
powstanie parku o naturalnym charak-
terze, zbliżonym do dzikiego, o po-
wierzchni w ponad 70 proc. biologicz-
nie czynnej.

Działania zaplanowane w projekcie 
pozwolą w pełni wykorzystać poten-
cjał naturalny i historyczny terenu oraz 
nadadzą mu istotną funkcję w prze-
strzeni nie tylko dzielnicowej, ale rów-
nież ogólnomiejskiej.

W dniu 22 sierpnia dzieci biorące udział w ak-
cji „Lato w mieście” przy Szkole Podstawowej nr 360 
udały się z wizytą do Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej w Ursusie. Miały tam okazję obejrzeć wóz stra-
żacki oraz posłuchać o pracy Ochotniczej Straży Po-
żarnej. W spotkaniu wzięli również udział policjanci 
oraz przedstawiciel delegatury Biura Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy. 
Podczas spotkania omówiono podstawowe zasady bez-
pieczeństwa związane z sytuacjami, jakie mogą wydarzyć 
się podczas wakacji: zasady bezpieczeństwa nad wodą, na 
rowerze czy w komunikacji miejskiej, jak również sposoby 
zachowania się dziecka w sytuacji zagubienia się podczas 
wycieczki, festynu lub na plaży. Dzieci przypomniały 
sobie zasady zgłaszania zdarzeń pod numer alarmowy 
112. Ponadto przypomniano dzieciom, jak ważne jest, aby 
znały na pamięć numer telefonu przynajmniej do jednego 
z rodziców.

Na zakończenie przedstawiciel delegatury Biura Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla dzielnicy 
Ursus wręczył uczestnikom spotkania książki „Kapitan 
Wyderka” oraz odblaski, które dzieci niezwłocznie przy-
pięły do swoich plecaków.

Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ursus przy ul. Plutonu Tor-
pedy 47 zaprasza seniorów na konsultacje z obsługi urządzeń 
cyfrowych. Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniorów (PCWS) 
będzie działał w Ursusie od 1 września 2019 r. 

Każda osoba powyżej 60. roku życia mieszkająca na 
terenie stolicy może skorzystać z indywidualnych konsul-
tacji w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych (tj. kompute-
ra, smartfona, tableta, aparatu cyfroweg, itp). Pomagamy 
z aplikacjami, internetem, portalami społecznościowymi, 
pocztą elektroniczną, czy ustawieniami sprzętu. Dorad-
cy cyfrowi świadczyć będą usługi dotyczące problemów 
z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu Win-
dows oraz Android. W sprawie wsparcia dla Apple i ipho-
ne-ów można umawiać się do punktu przy ul. Paca 
40. Konsultacja trwa 30 min lub 60 min w zależności 
od stopnia skomplikowania problemu i potrzeb senio-
ra. W PCWS Ursus można skorzystać z porad maksy-
malnie 2 razy w miesiącu. Konsultacje są bezpłatne. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecz-
nego Warszawy. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Miasta Stołecznego Warszawy.

Na konsultacje obowiązują zapisy telefoniczne. Od 1 
września 2019 r. zapisy przyjmowane będą pod numerem 
telefonu 22 882 43 00 wew.1, we wtorki i czwartki w godz. 
12.00-16.00. Zapraszamy.

Rewitalizacja Fortu V Włochy
Zarząd dzielnicy Włochy podpisał umowę z firmą AG-COMPLEX Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wyko-
nanie terenu zieleni o symbolice historycznej, na terenie Fortu V Włochy.

Z dawnego budynku klubowego 
Hutnika Warszawa skradziono przed 
paroma tygodniami dwie kasy pancerne 
o wartości historycznej, z charaktery-
stycznym emblematami „Dumy Bie-
lan”. Odkrycie całego zajścia miało 
miejsce podczas przeprowadzki zwią-
zanej z planowanym rozpoczęciem 
prac rewitalizacyjnych na terenie kom-
pleksu sportowego przy ul. Marymonc-
kiej. Obie szafy zostały podarowane 
w latach 50. XX wieku przez Hutę 
Warszawa. Według różnych relacji miał 
je podarować pierwszy prezes przedsię-
biorstwa. W szafach przechowywane 
były archiwalne dokumenty oraz histo-
ryczne pamiątki, nawiązujące do ponad 
60-letniej tradycji Hutnika.

Kradzież została zgłoszona na poli-
cję, która aktualnie prowadzi czynności 
mające na celu wyjaśnienie sprawy. 
O incydencie zostały również poin-
formowane władze miasta. Kradzież 
zbulwersowała władze klubu oraz 
społeczność Bielan. – Zawłaszczenie 
zabytkowych szaf wraz dokumentacją 
historyczną stanowi w naszym prze-
konaniu profanację dziedzictwa kultu-
rowego miasta stołecznego Warszawy 
oraz dzielnicy Bielany – powiedział 
Maciej Purchała, prezes zarządu Hut-
nika Warszawa.

Pomoc w odnalezieniu skradzio-
nych dokumentów i pamiątek zaofe-
rowało Tagomago.pl, jeden z głów-
nych sponsorów klubu. Zarząd fir-
my ufundował nagrodę w wysokości 
3000 zł dla osób, które wskażą ich 
lokalizację lub w inny sposób przy-
czynią się do odnalezienie cennych 
archiwaliów. 

– Od wielu lat jesteśmy częścią 
wielkiej bielańskiej rodziny. Hutnik to 
klub z wieloletnią tradycją, który mimo 
zmieniającej się sytuacji politycznej, 
społecznej i ekonomicznej w kraju, od 
ponad 60 lat gości na stołecznej mapie 
sportu, dostarczając emocji mieszkań-
com lewobrzeżnej Warszawy. Zwyczaj 
kibicowania Hutnikowi przekazywany 
jest w tej części miasta z pokolenia 
na pokolenie. Kradzież dokumentów 
i pamiątek klubowych, stanowiących 
świadectwo jej dokonań i osiągnięć, 
jest bardziej niż bulwersująca. Chce-
my pomóc w ich odzyskaniu – powie-
działa Janina Karasek, współwłaści-
ciel i dyrektor ds. rozwoju w Grupie 
Kapitałowej Primavera Parfum, której 
częścią jest Tagomago.pl.

Osoby posiadające cenne informa-
cje dotyczące zaginionych pamiątek 
i szaf pancernych proszone są o kontakt 
z najbliższą komendą policji.

Uwaga!
Nagroda finansowa za pomoc  
w odnalezieniu cennych pamiątek 
Hutnika Warszawa
Firma Tagomago.pl wspiera Hutnika Warszawa w poszukiwaniach 
skradzionych pamiątek i dokumentów. Jeden z głównych sponsorów 
klubu ufundował nagrodę finansową w kwocie 3000 zł. Trafi ona do 
osób, które posiadają wiedzę na temat skradzionych rzeczy i przyczy-
nią się do ich odnalezienia.

W Ursusie

Bezpieczne wakacje 
Wsparcie seniorów
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– Ta akcja udowadnia, że psy z Pa-
lucha są przyjazne ludziom, potrafią 
okazać wiele czułości i niejednej osobie 
poprawić humor. Dzięki zaangażowa-
niu wolontariuszy oraz pracowników 
możemy działać nie tylko na rzecz 
zwierząt szukających domu, ale rów-
nież mieszkańców. Cieszę się, że dzieci 
mogły na chwilę zapomnieć o całym 
świecie – mówi Henryk Strzelczyk, dy-
rektor Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Warszawie. 

Dwie Bunie i Maya wywołały 
uśmiech na twarzach pacjentów od-
działu pediatrycznego w Warszawskim 
Szpitalu dla Dzieci przy ul. Kopernika 
43. Podczas wizyty najmłodsi uczyli 
się nawiązywania kontaktu z psami. 
Słuchali, jak działa schronisko, na 
czym polegają zadania wolontariuszy 
i proces adopcji. Kontakt ze zwie-

rzęciem pomaga w rekonwalescencji 
dzieci przewlekle chorych. To pierw-
sze spotkanie schroniskowych psów 

w placówce medycznej, które może 
być początkiem dalszej współpracy.

Trzynastoletnia Bunia niejedno-
krotnie uczestniczyła w spotkaniach 
z dziećmi, a w 2016 r. znalazła ko-
chający dom. Z kolei Maya została 
niedawno adoptowana przez wolonta-
riuszkę Schroniska Na Paluchu. Trzecia 
suczka, Bunia, czeka od kwietnia na 
nowego właściciela – według tymcza-
sowych opiekunów urzeka swoim spo-
kojem i zaufaniem do człowieka. 

Schronisko z pomocą miasta orga-
nizuje liczne akcje promujące adop-
cję zwierząt. Jedną z nich jest projekt 
Adoptuj Warszawiaka prowadzony od 
2015 r. 

W trakcie sezonu podopieczni Pa-
lucha wychodzą z boksów i jadą wraz 
z wolontariuszami w miejską przestrzeń. 
Warszawiacy zainteresowani adopcją 
mogą poznać psa oraz porozmawiać 
z jego tymczasowym opiekunem.  

Psy z Palucha u małych pacjentów
Psy ze Schroniska Na Paluchu odwiedziły pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Wizyta czwo-
ronogów na oddziale pediatrycznym sprawiła najmłodszym wiele radości. Dzieci poznawały zachowania 
zwierząt, ciekawostki o schronisku i działaniach wolontariuszy.

Kilkanaście gatunków motyli eg-
zotycznych z różnych zakątków świata 
można podziwiać na pierwszym piętrze 
białołęckiej Galerii Północnej. W nie-
dawno otwartej Motylarni znajdują się 
okazy pochodzące z Ameryki Połu-
dniowej, Azji Południowo-Wschod-
niej, a także z Australii czy Afryki. 
Charakteryzują się niezwykłymi bar-
wami oraz rzadko spotykanym rozmia-
rem – rozpiętość skrzydeł niektórych 
owadów sięga nawet 20 cm! Wśród 
wielu gatunków owadów odwiedzający 

mogą odnaleźć między innymi: Latają-
ce Tygrysy Parthenos sylvia, mistrzów 
kamuflażu Kallima inachus, błękit-
ne Morpho peleides, przypominające 
sowie oczy Caligo memnon i Caligo 
eurilochus, majestatyczne Papilio con-
stantinus, malachitowe Siproeta stele-
nes.

Osoby odwiedzające Motylarnię 
mają również niepowtarzalną okazję, 
aby zobaczyć najpiękniejszy etap roz-
woju tego owada, czyli moment, gdy 
z poczwarki staje się kolorowym mo-

tylem. W pomieszczeniu zainstalowa-
ny jest bowiem specjalny inkubator, 
w którym, dzięki odpowiedniej tem-
peraturze i wilgotności, co kilka dni 
będzie można obserwować cały proces 
przeobrażania się owadów. Specjalny 
mikroklimat panuje też w Motylarni. 
Temperatura powietrza wynosi tam 
około 28°C, a jego wilgotność oscyluje 
w granicach  65-75 proc. W pomiesz-
czeniu znajduje się również najbardziej 
zbliżona do naturalnego środowiska 
motyli roślinność, m.in. fikusy, benia-
miny, draceny, paprocie czy pnącza. 

Tak przygotowane miejsce, odpowia-
dające szczególnym wymaganiom 
środowiskowym motyli tropikalnych 
stwarza owadom idealne warunki do 
życia i latania. Motylarnia jest bowiem 
nie tylko ciekawą atrakcją dla klientów 
galerii, ale też pewnego rodzaju ho-
dowlą, która w dużym stopniu przyczy-
nia się do ochrony rzadkich gatunków 
motyli zagrożonych wyginięciem.

Z okazji otwarcia Motylarni organi-
zatorzy przygotowali dla odwiedzają-
cych wiele atrakcji. Na parterze Galerii 

Północnej powstała specjalna strefa 
zabaw inspirowana motylami, w której 
dzieci mogły nie tylko dobrze się ba-
wić, ale też wiele nauczyć o egzotycz-
nych owadach. Motylarnia jest czynna 
w godzinach otwarcia galerii. Dzie-
ci o wzroście nieprzekraczającym 100 
cm mogą wejść do niej za darmo, dla 
pozostałych osób wstęp jest płatny. 

Bilet ulgowy kosztuje 2 zł, bilet 
normalny 5 zł. 

Jedyna Motylarnia na Mazowszu

Jak co roku stołeczny ratusz zachę-
ca osoby starsze do szczepień prze-
ciwko grypie. W tegorocznym sezonie 
jesienno-zimowym według szacunków 
zaszczepi się ponad 65 tysięcy senio-
rów.  Program rusza 2 września.

Dostępność programu jest bardzo 
duża – mieszkańcy mogą przyjść na 
szczepienie do jednej z 168 przychodni 

od września do grudnia 2019 r. Z bez-
płatnych szczepień mogą skorzystać 
warszawiacy, którzy ukończyli 65 rok 
życia, są zameldowani na stałe lub 
czasowo w stolicy, rozliczają poda-
tek dochodowy (PIT) w warszawskich 
urzędach skarbowych. Miasto w 2019 
r. na szczepienia przeznaczyło 2 375 
917 zł. 

Szczepienia dla seniorów

https://www.napaluchu.waw.pl/czekam_na_ciebie/wszystkie_zwierzeta_do_adopcji/011901005
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/adoptuj-warszawiaka
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Szansa spotkania niebezpiecznych 
zwierząt morskich jest bardzo niska. To 
wszystko sprawia, że Malta jest ideal-
nym miejscem do nurkowania zarówno 
dla osób początkujących jak i zaawan-
sowanych.  

Kursy nurkowania PADI, 
CMAS i BSAC

Na Malcie działa kilkadziesiąt wy-
kwalifikowanych ośrodków nurkowych, 
organizujących kursy na każdym pozio-
mie zaawansowania. Większość z nich 
oferuje weekendowe kursy „przypo-
minające” oraz krótkie kursy dla po-
czątkujących. Kurs podstawowy składa 
się z teoretycznego szkolenia na lądzie 
oraz części praktycznej, odbywającej się 
w basenie. Kurs dla osób zaawanso-
wanych trwa zwykle cztery dni i łączy 
zajęcia teoretyczne z sześcioma zejścia-
mi pod wodę z instruktorem na otwar-
tej wodzie. Oczywiście, doświadczeni 
i wykwalifikowani nurkowie mogą wy-
nająć sprzęt na własną rękę, bez ko-
nieczności uczęszczania na kurs. 

Na Malcie sezon na nurkowanie za-
czyna się w marcu, a kończy w listopa-
dzie. Wiele szkół prowadzi kursy tylko 

w sezonie, ale są też ośrodki działające 
przez cały rok.  

Większość ośrodków prowadzi certy-
fikowane kursy uznawane przez najwięk-
sze międzynarodowe organizacje takie 
jak: Professional Association of Diving 

Instructor (PADI), British Sub-Aqua 
Club (BSAC) i Confederation Mondiale 
des Activites Subaquatiques (CMAS).

Formalności przed 
nurkowaniem 

Każda osoba, która chce nurko-
wać na Malcie musi zarejestrować się 
w ośrodku nurkowym, czyli wypełnić 
formularz osobowy, kwestionariusz 
medyczny (warto mieć ze sobą za-
świadczenie lekarskie o braku prze-
ciwskazań do nurkowania) oraz okazać 
certyfikat nurka. W przypadku osób 
nieletnich wymagane jest pisemne ze-
zwolenie rodzica lub opiekuna praw-
nego.  

Gdzie nurkować na 
Wyspach Maltańskich? 
Na Wyspach Maltańskich warunki 

do nurkowania są bardzo zróżnicowa-

ne: zarówno miłośnicy podwodnych 
formacji skalnych jak i wielbiciele 
zatopionych wraków znajdą coś dla 
siebie. W wielu miejscach doskonała 
widoczność wody towarzyszy nurkom 
nawet na głębokości 30 m. 

Istnieją dwa podstawowe sposoby 
zanurzania się: z brzegu albo z łodzi. 
Na Gozo zdecydowana większość 
nurkowań wykonywana jest z brzegu, 
co umożliwia dokładne zbadanie wód 
przybrzeżnych. Nurkowanie z łodzi jest 
możliwe na wszystkich trzech wyspach 
i pozwala na odkrywanie bardziej odle-
głych i trudno dostępnych miejsc.  

Należy jednak pamiętać, że w nie-
których rejonach nurkowanie jest suro-
wo zabronione ze względu na ochronę 
podwodnego dziedzictwa archeolo-
gicznego. Lista takich stanowisk jest 
dostępna w każdym ośrodku nurko-
wym. 

Maltańskie wody słyną również 
z występowania bogatej flory i fauny, 
uwielbianej przez miłośników pod-
wodnej fotografii. W morzu spotka się 
rozmaite gatunki ryb, ośmiornic, płasz-
czek i koralowców. Szczególnie zimą 
istnieje szansa na spotkanie delfinów 
oraz tuńczyków.

Najlepsze miejsca do 
nurkowania na Malcie: 
Migra Ferha to rafa położona przy 

zachodnim wybrzeżu wyspy Malta. 
Składa się z dwóch tras nurkowych: 
jedna ma głębokość do 30 m, druga od 
25 do 36 m. Dodatkową atrakcję stano-
wi zatopiony samochód. Obie trasy są 
przeznaczone wyłącznie dla zaawanso-
wanych nurków. 

Fortizza Reef to rafa koralowa po-
łożona tuż obok centrum Sliemy. Jest 
idealnym miejscem dla początkujących 

nurków. Maksymalna głębokość wyno-
si 16 m. 

HMS Maori jest tu wrak łodzi 
z II wojny światowej, zatopiony na 
głębokości 14 m, znajdujący u wy-
brzeży maltańskiej stolicy. Oferuje 
proste i płytkie trasy do nurkowania. 
W pobliżu wraku można spotkać wę-
gorze, mureny, ośmiornice oraz koniki 
morskie.

Zespół jaskiń Blue Grotto położo-
ny jest przy południowym brzegu Mal-
ty. Stanowi jedną z największych atrak-
cji turystycznych wyspy ze względu 
na kolor ścian jaskiń oraz kolor wody. 
Nurkowanie w jaskiniach przeznaczone 
jest tylko dla doświadczonych nurków.  

Zatoka Anchor jest położona na 
północno-zachodnim wybrzeżu wyspy, 
w odległości 2 km od Mellieħy. Nazwa 
pochodzi od rzymskich kotwic, zna-
lezionych na dnie zatoki. Zachwyca 
szmaragdowym odcieniem wody oraz 
skalistymi stokami. Stanowi idealne 
miejsce dla osób zaczynających swo-
ją przygodę z nurkowaniem. Do dziś 
w zatoce zachowały się elementy sce-
nografii z filmu „Popeye”, nakręcone-
go w 1979 roku.

Najlepsze miejsca do 
nurkowania na Gozo: 

Xlendi Bay to jaskinia położona 
przy małej piaszczystej plaży w Xlen-

di, na południowo-zachodnim wybrze-
żu Gozo. Jaskinia o głębokości 12 m 
stanowi idealne miejsce dla początku-
jących nurków. 

Qala Quarry  to rafa położona 
przy wschodnim wybrzeżu wyspy. Ze 
względu na zróżnicowaną głębokość 
(od 6 do 35 m), miejsce jest idealne 
zarówno dla początkujących jak i za-
awansowanych nurków.  

Fungus Rock  to 60-metrowa skała 
wapienia położona u wejścia do zatoki 
Dwejra. Skałę porasta roślina znana 
jako „grzybek maltański”, wykorzysty-
wana przez miejscowych przy leczeniu 
różnych dolegliwości. 

Blue Hole, czyli niewielkie jezioro 
morskie znane jest z niesamowicie czy-
stej i spokojnej wody. Jest głębokie na 
15 m i można w nim podziwiać ogrody 
koralowe, jaskinię i tunel. 

Najlepsze miejsca do 
nurkowania na Comino:  
Jaskinie Santa Marija, znajdujące 

się przy północnym wybrzeżu wyspy, 
oferują przyjemne płytkie nurkowanie 
o maksymalnej głębokości 10 m. Są 
osiągalne tylko z łodzi i uchodzą za 
jedno z najlepszych miejsc do nurko-
wych na całej Malcie.

Tekst:
Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Malta i jej podwodny świat 
Krystalicznie czysta woda Archipelagu Maltańskiego, brak pływów morskich oraz pewność pogody – 
300 słonecznych dni w roku! – przyciągają tu miłośników nurkowania z całego świata. Latem średnia 
temperatura powietrza na Malcie wynosi 31°C, a wody 23°C.
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Według prognoz Eurocontrol – 
agencji zajmującej się kontrolą ruchu 
lotniczego na terenie Unii Europejskiej 
– łączna wartość opóźnień w pasa-
żerskim ruchu powietrznym w 2019 
r. będzie dwa razy większa niż w po-
przednim, osiągając wynik 38 milio-
nów minut. Z kolei w czerwcu br. na 

czas wylądowało jedynie niespełna 67 
proc. samolotów. Zgodnie z prawem 
pasażerowie mogą domagać się od-
szkodowania, gdy przewoźnik nie wy-
wiąże się z warunków umowy zawartej 
w momencie zakupu biletu.

Odwołany lub opóźniony 
lot? Należy Ci się 
odszkodowanie 

Zasady przyznawania odszkodo-
wania i udzielania pomocy pasażerom 
są takie same dla wszystkich lotnisk 

leżących na terenie państw członkow-
skich Unii Europejskiej, a prawa po-
dróżnych reguluje rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego nr 261/2004. 
– Klient linii lotniczej może ubiegać 
się o rekompensatę finansową w przy-
padku odwołania lub opóźnienia lotu 
o minimum 5 godzin, choć regulaminy 

niektórych przewoźników mówią też o 
3 godzinach. Podobnie w wyniku od-
mowy przyjęcia na pokład przez tzw. 
overbooking, czyli sprzedaż nadmia-
rowej liczby biletów. Wysokość od-
szkodowania wynosi 250, 400 lub 600 
euro w zależności od liczby kilometrów 
lotu. Reklamacje można składać też w 
przypadku zagubienia, zniszczenia lub 
opóźnienia bagażu – podkreśla Rafał 
Nawrocki, specjalista ds. obsługi pa-
sażerów Portu Lotniczego Lublin. Jak 
zaznacza, prawo wyraźnie stanowi tak-

że o obowiązku zapewnienia opieki po-
dróżnemu przez firmę lotniczą. – Jeśli 
lot został odwołany lub jest znacząco 
opóźniony, przewoźnik musi zapewnić 
oczekującym m.in. niezbędne posiłki 
i napoje stosownie do czasu zwłoki. 
Niedopełnienie tego obowiązku także 
może być zareklamowane  – dodaje Ra-
fał Nawrocki.

Jak i kiedy zgłaszać 
reklamację?

Reklamacje związane z niedopeł-
nieniem warunków przewozu należy w 
pierwszej kolejności skierować do linii 
lotniczej lub biura podróży (loty czarte-
rowe). Najlepiej zrobić to bezpośrednio 
po zaistnieniu zdarzenia, kiedy wszyst-
kie bilety i karty pokładowe mamy przy 
sobie. – Rozporządzenie europejskie 
nie wyznacza terminu zgłoszenia re-
klamacji, zatem kwestia ta regulowana 
jest przez prawo obowiązujące w kraju 
wylotu lub to, w którym zarejestrowany 
jest przewoźnik. W większości przypad-
ków okres ten trwa 3 lata, choć zdarza-
ją się kraje, w których wynosi nawet 
15. W Polsce to maksymalnie 1 rok. Po 
tym czasie sprawa ulega przedawnieniu 
 – informuje Rafał Nawrocki. 

Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrze-
nie zgłoszenia. Jeśli otrzymana decyzja 
jest odmowna należy złożyć skargę 
na linię lotniczą do Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego (ULC). Zażalenie rozpa-
trzy Rzecznik Praw Pasażerów. Choć 
w teorii ma na to 90 dni, to w prak-
tyce postępowania mogą trwać dłużej 
z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń i ko-
nieczność zgromadzenia odpowiedniej 
dokumentacji. Chcąc zatrzymać bieg 
terminu przedawnienia sprawy, należy 
skierować ją na drogę postępowania 
sądowego bądź administracyjnego.

O czym warto pamiętać
Rekompensata finansowa wca-

le nie musi zostać wypłacona, jeśli 
odwołanie lub opóźnienie lotu jest 
spowodowane tzw. zaistnieniem nad-
zwyczajnych okoliczności, czyli ta-
kich, których nie można było uniknąć 
pomimo podjęcia wszelkich racjonal-
nych środków. Przykładem mogą być 
niespodziewane warunki pogodowe, 
które uniemożliwiają bezpieczny ruch 
lotniczy. W sezonie urlopowym po-
jawiają się też informacje o plano-
wanych strajkach pracowników linii 
lotniczych. Jeśli doprowadzą do opóź-
nienia lub odwołania lotu, są pod-
stawą do złożenia reklamacji. Warto 
też pamiętać, że prawo do zwrotu 
kosztów biletu jest czym innym niż 
odszkodowanie – są to dwa odrębne 
prawa pasażera. Jeśli w wyniku odwo-
łania lub znaczącego opóźnienia lotu 
odzyskamy pieniądze za bilet, to i tak 
możemy ubiegać się o rekompensatę 
finansową. Co więcej, odszkodowa-
nie przysługuje każdemu pasażerowi 
niezależnie od wieku, co ma znacze-
nie w przypadku rodzinnych lotów na 
wakacje. 

Nieudana podróż samolotem

Jak dochodzić odszkodowania?
Sezon urlopowy to czas wzmożonego ruchu lotniczego. To właśnie w tym okresie notowanych jest naj-
więcej opóźnień samolotów, odwoływane są loty i zgłaszane zagubienia bagażu. Jednak wciąż wielu z 
nas nie wie, że takie trudności można reklamować, aby choć w niewielkim stopniu zrekompensować 
urlopowe niedogodności. Kiedy można uzyskać odszkodowanie za nieudaną podróż samolotem podczas 
wakacji i jak dochodzić swoich praw?

 

Wykonuję terapię komórkową:

Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)

leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 

przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 

degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki stawowej. 

RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 

przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć 

tenisisty. Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa  

w    przebiegu dyskopatii  i  zmian zwyrodnieniowych. 

Leczenie przeciwbólowe stawów krzyżowo-biodrowych.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; 
terapia komórkowa, iniekcje
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Praca szuka 
 nauczyciela

Dowiedz się więcej: 
www.edukacja.warszawa.pl, e-mail: Sekretariat.BE@um.warszawa.pl

Chcesz pracować z dziećmi i młodzieżą? 
Zostań nauczycielem w warszawskiej szkole lub przedszkolu 

Atrakcyjne warunki pracy
• umowa o pracę, ubezpieczenie społeczne
• najwyższe dodatki do pensji w Polsce, finansowane przez samorząd Warszawy,
   dające możliwość uzyskania wynagrodzenia nawet do 6 000 zł brutto
   (w zależności od stażu, wykształcenia i przygotowania pedagogicznego)
• bezpłatne kursy, szkolenia, warsztaty

Masz licencjat, jesteś magistrem, doktorantem lub pracownikiem
naukowym i chcesz pracować w szkole lub przedszkolu? 
Gwarantujemy bezpłatne szkolenia wspomagające start w zawodzie nauczyciela
i porady prawne

2 września rozpoczną się w szko-
łach lekcje. Zgodnie z rozporządzaniem 
w sprawie organizacji roku szkolnego 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
rozpoczynają się w pierwszym po-
wszednim dniu września. W tym roku 
będzie to poniedziałek, drugiego.

Zimowa przerwa świąteczna trady-
cyjnie potrwa od 23 do 31 grudnia, 
a wiosenna przypadnie w dniach od 9 

do 14 kwietnia. Dwutygodniowe ferie 
zimowe rozpoczną się w wojewódz-
twie mazowieckim od 10 lutego. 

Terminy egzaminu ósmoklasisty 
i matur ustali dyrektor Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej.

Zajęcia dydaktyczno-wychowaw-
cze zakończą się 26 czerwca.

Źródło: Serwis PAP

24 sierpnia w Parku Czechowic-
kim odbyła się II wyprzedaż garażowa 
zorganizowana  przy wsparciu Urzędu 
Dzielnicy Ursus przez radnego Dawida 
Kacprzyka i Stowarzyszenie Carmen. 
Wydarzenie odwiedził burmistrz Ursusa 
Bogdan Olesiński. Podczas wyprzedaży 
wystawionych zostało ponad 300 stoisk. 

Wyprzedaż garażowa to świetna 
okazja, by za grosze kupić ciekawe 

przedmioty, a także oczyścić mieszkanie 
z niechcianych już rzeczy. Zamiast prze-
chowywać je w szafach, można dać im 
drugie życie. Wydarzenie stwarza także 
możliwość nawiązania relacji sąsiedz-
kich i poznania nowych osób z okolicy. 

Kolejna wyprzedaż już za miesiąc 
– 5.10.2019 r. (sobota), w godzinach 
od 10:00 do 14:00 w Parku Czecho-
wickim.

Rok szkolny 2019/2020

Tłumy na wyprzedaży
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Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
we wrześniu:
•  7 września (sobota) w godz. 15.00–

22.00 – Park Czechowicki Scena 
letnia – Festyn „Pożegnanie lata” i 
„Święto latawca”. Wystąpią: war-
szawska Orkiestra Sentymentalna, 
Enej, Varius Manks. Prowadzenie 
Szymon Kusarek

•  7 września (sobota) godz. 17.00 
– Galeria Ad-Hoc – Wernisaż wy-
stawy malarstwa art. Plastyka Ewy 
Gronostajskiej. Wystawa czynna do 
30.09. Wstęp wolny

•  10 września (niedziela) godz. 10.00 
– Sala widowiskowa - Spektakl te-
atralno-muzyczny dla młodzieży 
szkolnej pt. „Jaś i Małgosia”. Wstęp 
wolny (grupy zorganizowane)

•  15 września (niedziela) godz. 12.30 
– Sala widowiskowa – Bajka dla 
dzieci (3-8 lat) pt. „Kolory miasta” 
w wykonaniu teatru „Kultureska”. 
Bilet 10 zł

Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
we wrześniu:
•  02–30 września – Wystawa obra-

zów wykonanych techniką haftu 
oraz innych prac mgr Ewy Młynar-
czyk

•  3 września (wtorek) godz. 18.00 – 
Co trzeba zobaczyć w Rzymie? – 
zaprezentuje autorka przewodnika 
po tym mieście Anna Kłossowska, 
możliwość zakupienia przewodni-
ka. Wstęp wolny

•  8 września (niedziela) w godz. 
11.00–16.00 – Dzień otwarty

•  16 września poniedziałek) godz. 
10.00 – Sala widowiskowa OK Ar-
sus – Musical „Jaś i Małgosia” reż. 
Agnieszka Grzesik. Wstęp wolny

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

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

„Przeboje lata” – zabawa taneczna 
dla Seniorów w Klubie „Wesoła 
Chata”

•  8 września (niedziela) w godz. 
11.00–14.00 – Dzień Otwartych 
Drzwi w nowej lokalizacji przy ul. 
Zagłoby 17. Prezentacja pracowni 
oraz sal, informacje dotyczące za-
jęć, warsztatów, możliwość spotka-
nia i rozmowy z instruktorami. Pro-
cedura zapisów na zajęcia w roku 
edukacyjnym 2019/2020

•  21 września (sobota) godz. 16.00 
– „Działkowe dożynki” – impreza 
ludowa z zabawa taneczną

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

we wrześniu:
•  15 września (niedziela) godz. 16.30 

–  “Wiolonczele klasycznie” – kon-
cert w wykonaniu duetu wioloncze-
lowego Kuczok-Rogoziński. Wstęp 
wolny

•  21 września (sobota) godz. 18.00 
– “L’amour” – koncert Aliny Ma-
łachowskiej. Piosenki francuskie i 
polskie. Wstęp wolny

Ogłoszenia drobne

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Ochoty, 
Ursusa i Włoch”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

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

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

do skracania, adiustowania oraz opatrywania 
własnym tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA MINI-
-informator

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

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
-Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

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

ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, odznacze-
nia, szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

MASAŻ KLASYCZNY oraz poprawa sprawności ruchowej. Tel. 602 775 339

ODSTĄPIĘ miejsce na CMENTARZU WOLSKIM (dwie nowo wymurowane katakum-
by). Tel. 602 811 319

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

PRYWATNIE KUPIĘ MIESZKANIE, może być zadłużone/do remontu. Tel. 604 568 502

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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) bardzo silna niechęć; 7) bezradność; 8) rodzaj broni palnej; 9) poprzedza święto 
Bożego Narodzenia; 10) popularne owoce; 12) lekarski lub kosmetyczny; 14) w gita-
rze; 16) docieranie do jakiegoś miejsca; 19) składnik naturalnych olejów; 21) miasto 
w województwie mazowieckim; 22) do załatwienia; 23) pierwsza faza podziału jądra 
komórkowego.

Pionowo:
1) do wynajęcia; 2) miasto w Afryce południowo-zachodniej; 3) rzeka we Włoszech, 
którą przekroczył Cezar; 4) obchodzi imieniny 26 lipca; 5) jedna z tkanin; 6) w ko-
szuli; 11) gdy jest mała, potocznie mówimy o niej gazela; 13) owoc z tłustym miąż-
szem; 15) coś niepowtarzalnego; 17) dusznica; 18) ofiarowuje coś; 20) popularny lek 
przeciwbólowy.
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WODNIK (21 I – 18 II) 
Musisz się liczyć z większą 
ilością pracy i obowiązków, 
ale nie jest to dobry czas na 

jakiekolwiek posunięcia zawodowe czy 
spekulacje finansowe. Przez nadpobu-
dliwość i nerwowość łatwo o przypad-
kowe decyzje wymuszone niesprzyjają-
cymi okolicznościami lub napięciem. 
Unikaj konfliktów ze zwierzchnikami 
i władzami. 

RYBY (19 II – 20 III)
Wkrótce pojawi się okazja, 
aby oderwać się od szarej 
codzienności i zerwać z ru-

tyną. Nie poddasz się zbiorowym na-
strojom i nie pójdziesz za tłumem. Dasz 
się porwać sprawom niezwykłym, ory-
ginalnym i temu, co niebanalne i wy-
kraczające poza codzienność. Jest to 
czas szybkich i ważnych decyzji. Skup 
się na jednym celu i skieruj na niego 
całą swoją energię. 

BARAN (21 III – 20 IV)
W pracy czeka Cię dobra 
passa. Będziesz się wyróż-
niać i wzbudzać zaufanie lu-

dzi odpowiedzialnych za Twoją karierę. 
Wzrosną szanse na awans. Sukcesom 
zawodowym towarzyszyć będą kontakty 
z doświadczonymi i wpływowymi ludź-
mi, którzy chętnie Ci pomogą w podję-
ciu ważnej decyzji. Twój urok i intuicja 
przyciągnie do Ciebie różnych ludzi. 

BYK (21 IV – 21 V)
Plany i zamierzenia czynio-
ne jakiś czas temu teraz się 
uporządkują i nabiorą kon-

kretnego kształtu. Skorzystaj ze szczę-
śliwej passy, pora dołożyć wszelkich 
starań, by znaleźć nowe źródła kapi-
tału. Możesz dobić bardzo udanego 
targu. Dopuść do głosu swoją intuicję, 
a już początek miesiąca może przynieść 
spełnienie jednego z Twoich pragnień. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Nadchodzi dla Ciebie miesiąc 
pełen harmonii, poczucia 
szczęścia i spełnienia marzeń. 

Będziesz zadowolony i życzliwy dla in-
nych, co może zaowocować nowymi 
znajomościami. Nie zrywaj kontaktów 
z niedawno poznaną osobą, którą ko-
chasz. Uwierz, że czas działa na Twoją 
korzyść. Bliźnięta w stałych związkach 
czekają miłe niespodzianki. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Masz bardzo sprzyjający 
układ planet. Czekają Cię 
szczęśliwe wydarzenia w ży-

ciu zawodowym - możliwość awansu 
lub pozytywne rozwiązanie problemów 
w pracy. Będziesz musiał od nowa usta-
lić swoją pozycję w firmie, powinie-
neś dać się poznać współpracownikom 
od najlepszej strony. Okaż wzmożoną 
przenikliwość i otwartość na ludzi i ich 
pomysły. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Jeśli marzysz o podróży do 
dalekiego kraju, spróbuj 
wkrótce wyjechać. Nawią-

żesz ciekawe i korzystne kontakty, które 
mogą przekształcić się w relacje biz-
nesowe, zwłaszcza jeśli celem podróży 
będą wschodzące potęgi gospodarcze. 
W życiu osobistym zapragniesz uwolnić 
się od codziennych zakazów i poczuć 
swobodę. Zachwycisz otoczenie urodą, 
wdziękiem i poczuciem humoru.  

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Dobrze zrobi Ci zmiana fry-
zury, wizerunku czy na przy-
kład przemeblowanie całego 

mieszkania. W dążeniu do samodyscy-
pliny i harmonii porzuć przykre nałogi 
(papierosy, alkohol), a zyskasz popra-
wę zdrowia i zregenerujesz siły. Zapisz 
się na zajęcia aerobiku lub zainteresuj 
się lekturą na temat jogi i zastosuj tech-
niki relaksacyjne, a później medytacje. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Jesteś otoczony sympatią, 
życzliwością i możesz cał-
kowicie zaufać ludziom, któ-

rych teraz spotkasz. Nie odrzucaj towa-
rzyskich zaproszeń, możesz stracić coś 
więcej niż tylko mile spędzony wieczór. 
Jeśli masz partnera, uważaj, by nie 
nadużyć jego zaufania przypadkową 
przygodą. Przez chwilę zapomnienia 
możesz zepsuć to, co budowałeś latami.  

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Wpadniesz wkrótce na 
bardzo dobry pomysł, aby 
zakończyć wszystkie cią-

gnące się przedsięwzięcia. Kiedy już 
zamkniesz stare sprawy, możesz śmiało 
rozpocząć nowe interesy i inwestycje, 
nawet te wymagające zapożyczenia 
się. Jeśli dokonasz tego szybko, masz 
wielką szansę na sukces. Będziesz się 
realizować dzięki pracy w grupach i or-
ganizacjach.  

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Będziesz teraz otwarty na 
świat, ale poczujesz też tęsk-
notę za wolnością. Jeśli ktoś 

spróbuje Cię ograniczać, po prostu 
uciekniesz. Za to partnerowi nie będzie 
się nudziło u Twojego boku. Nastąpi 
eksplozja namiętności, wzbierającej 
w Tobie od dłuższego czasu. Możesz się 
zakochać w kimś, kto radykalnie różni 
się od wszystkich ludzi, których znasz. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
Tak dynamiczny okres jaki 
Cię teraz czeka, rzadko się 
zdarza. Będziesz nadpobu-

dliwy i szczególnie wrażliwy. Możesz 
zrobić wiele, ponieważ rozpiera Cię 
energia. Wszystko potoczy się z korzy-
ścią dla Ciebie. W pracy rozwiążesz 
problemy, które od dawna leżały odło-
giem. Zdecydowanie na plus zmienią 
się sprawy finansowe. 

Horoskop
od 25 sierpnia do 13 września 2019 r.

http://www.kolorowa.arsus.pl
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