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Jadłodzielnia na Smoczej 
W klubokawiarni Cafe PoWoli przy ul. Smoczej 3 działa Jadłodziel-
nia Plus. To wyjątkowe miejsce na mapie Woli, którego celem będzie 
zapobieganie marnowaniu jedzenia oraz dzielenie się przedmiotami, 
które mogą przydać się innym.

Na Woli

Armatnia do remontu

Dzielnica Wola przeznaczy po-
nad milion złotych na remonty 
ulic Armatniej i Ringelbluma. 
Podpisane już zostały stosowne 
umowy z wykonawcami, a prace 
modernizacyjne mają zakończyć 
się jeszcze w tym roku. 

Urząd Dzielnicy Wola podpisał 
umowy z wykonawcami, którzy prze-
prowadzą remont ulic w systemie „za-
projektuj i wybuduj”. – Na te remonty 
mieszkańcy Woli czekali od dawna, 

dlatego tym bardziej miło jest mi ogło-
sić, że wybraliśmy wykonawców, którzy 
do końca roku przebudują ul. Armat-
nią i ul. Ringelbluma – mówi Krzysz-
tof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy 
Wola. – Na obie inwestycje przezna-
czymy ponad milion złotych, ale war-
to podkreślić, że remont zabytkowej 
ul. Armatniej, to realizacja projektu 
zgłoszonego w ramach budżetu party-
cypacyjnego – dodaje.

Modernizacja ul. Armatniej będzie 
kosztować ponad 478 tys. zł. Pro-
jekt zakłada odnowienie zabytko-

wej nawierzchni z kamienia polnego 
na wschodnim odcinku ulicy, która 
jest częścią zabytkowego zespołu 
obiektów związanych z koleją War-
szawsko-Kaliską. Prace będą polegać 
na przełożeniu zabytkowego bruku 
na odcinku 80 m, utwardzeniu jezd-
ni i remoncie chodników. Dzielnica  
podpisała również umowę na remont 
ul. Ringelbluma, w ramach której wy-
konawca odtworzy nawierzchnię jezd-
ni z trylinki na odcinku 210 m. Oba 
remonty mają zakończyć się jeszcze 
w tym roku. 

Na wolskich stacjach metra trwa 
układanie kolejnych metrów 
okładzin lastryko, mocowanie 
podwieszanych sufitów i ścian 
zatorowych. W tunelach ułożone 
jest już całe torowisko, a na po-
wierzchni trwa montaż kolejnych 
stalowych konstrukcji wejść. Ko-
niec prac przy budowie tego od-
cinka M2 jest już blisko.

Zgodnie z kontraktem budowa wol-
skiego odcinka II linii metra zakończy 
się już za nieco ponad trzy miesiąc, 
tj. 28 listopada 2019. W związku z tym 
na wszystkich trzech stacjach tego od-
cinka M2 – Płocka, Młynów i Księcia 
Janusza – trwają mocno zaawansowane 
prace wykończeniowe. Dzięki zakończe-
niu układania instalacji, a także torowi-
ska, na przystankach podziemnej kolei, 
prowadzony jest już montaż ścian zatoro-
wych i sufitów.

Na stacji Płocka ułożono 
już niemal całą okładzinę la-
stryko, która tylko na tej stacji 
będzie miała blisko 1200 m2. 
Zaawansowane są prace przy 
sufitach, które podwieszo-
no już na blisko 7 proc. po-
wierzchni. Zamontowane zo-
stały także schody ruchome 
z antresoli na peron, a także 
jedna z wind. W pomieszcze-
niach technicznych zakończy-
ły się niemal wszystkie prace 
związane z układaniem różne-
go rodzaju instalacji.

Roboty toczą się również 
na powierzchni. Wkrótce od-
tworzona zostanie nawierzch-

nia ul. Płockiej – w pierwszej kolejności 
na terenach spółdzielczych. Wszystkie 
prace drogowe w tym rejonie potrwają 
do końca października. Wówczas ulica 
Płocka ma być przygotowana do udostęp-
nienia kierowcom.

Na stacji Młynów gotowe są już 
wszystkie pawilony wejściowe. Jest ich 
siedem. Pod ziemią kamieniarze kończą 
układanie glazury w łazienkach, a także 
okładziny filarów na peronach. Gotowa 
jest natomiast posadzka i zamontowane 
wszystkie cztery windy. 

Obok podziemnego przystanku Księ-
cia Janusza niedawno ruch został przeło-
żony na odtworzoną, północną część uli-
cy Górczewskiej. Dzięki temu możliwe 
będzie dokończenie prac przy czerpnio-
-wyrzutni. Od dziś, także w rejonie biura 
budowy, na wysokości ul. Jana Olbrachta, 
ruch został przełożony na północną nitkę 
ulicy Górczewskiej. Ta części jezdni zo-
stała już wykonana w docelowym kształ-
cie. W najbliższych tygodniach ulica Gór-
czewska będzie sukcesywnie odtwarzana. 
Zmiany w ruchu drogowym poprzedziło 
zasypanie górnego stropu. Na powierzch-
ni trwa także montaż stalowych konstruk-
cji pawilonów. Dotychczas wykonane zo-
stały cztery z dziewięciu wyjść.

Liczba miejsc ograniczona.
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SAMOOBRONA

Projekt „Jadłodzielnia Plus na Smo-
czej” został zrealizowany z funduszy 
pochodzących z dzielnicowego budżetu 
partycypacyjnego i pochłonął z niego 
ponad 25 tys. zł. Za tę kwotę udało przy-
stosować się Cafe PoWoli przy ul. Smo-
czej 3 na potrzeby działalności jadło-
dzielni, która otwarta została w czerwcu 
w obecności pomysłodawczyni projek-
tu – Ireny Kowalskiej, a także władz 
dzielnicy. – Podobne jadłodzielnie z po-
wodzeniem funkcjonują już w innych 
miastach, dlatego bardzo się cieszymy, 
że taki projekt udało się zrealizować 
na Woli – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. – Jadłodzielnia będzie 
miejscem służącym nie tylko zapobie-
ganiu marnowania dobrej żywności, ale 
również sprzyjającym integracji lokal-
nej społeczności. Jesteśmy przekonani, 
że jeżeli projekt będzie cieszył się popu-
larnością, to na pewno będziemy chcieli 
go kontynuować – dodaje. 

Głównym założeniem projektu Jadło-
dzielnia Plus było stworzenie miejsca 

nieodpłatnego przekazywania i odbiera-
nia żywności, ubrań, zabawek, książek 
i czasopism przez mieszkańców. Każdy 
mieszkaniec może tu przyjść i przynieść 
dla innych jedzenie lub rzeczy, z któ-
rych już nie będzie korzystał. Ale bę-
dzie to działać również w drugą stronę, 
bo każdy również może poczęstować się 
jedzeniem przyniesionym przez innych 
lub skorzystać z przedmiotów, które 
znajdują się w jadłodzielni. – Należy 
tylko pamiętać, że w jadłodzielni można 
zostawiać wszystkie produkty, oprócz su-
rowego mięsa, zawierające surowe jaja, 
wyrobów z niepasteryzowanego mle-
ka, ale z wyłączeniem serów, twarogów 
czy jogurtów, a także produktów, które 
są wyraźnie zniszczone i nienadające się 
do dalszego użytkowania – mówi Adam 
Hać, zastępca burmistrza Woli. – Wierzy-
my, że to miejsce będzie cieszyć się wiel-
ką popularnością zarówno wśród tych, 
którzy będą chcieli zostawiać tu jedzenie 
i rzeczy, a także tych, którzy będą chcieli 
z tego korzystać – dodaje.

Wolskie stacje niemal gotowe

b Nowe miejsce – Spotykalnia b Motylarnia na Mazowszu b Nieudana podróż samolotem b 



Zobacz co kryje się na półkach placówki przy ul. Konarskiego 6. 
Czytasz prasę – nie kupuj! W XVII Czytelni mamy ponad 50 tytułów dostępnych na miejscu. 
Jesteś fanem kryminałów? Przyjdź do punktu bibliotecznego w Galerii Handlowej Bemowo na spotkanie „Klubu Mi-
łośników Kryminału”. 
Dieta czy warsztaty kulinarne? Zapraszamy na Batalionów Chłopskich 87. Zwolennicy zdrowego odżywiania zawsze 
znajdą tu coś dla siebie.  
Kreatywne warsztaty dla najmłodszych i nieco starszych? Historia sztuki, majsterkowanie, ogrody w szkle, szycie 
na maszynie? Wstąp do nas na Powstańców Śląskich 17. 
Escape room, teatrzyk kamishibai, klub podróżnika? Te i wiele innych propozycji dla dzieci w 119 Wypożyczalni. Spo-
tykalnia – Biblioteka Sąsiedzka to miejsce wspierania inicjatyw lokalnych. Masz pomysł, program, plan działania?  Od-
wiedź nas. Zrealizujemy go wspólnie. 

Bemowska Biblioteka zaprasza 
Czekamy właśnie na Ciebie 
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Wakacje powoli się kończą i mamy 
nadzieję, że wypoczęliście i macie 
energię do działania. Nie możemy się 
doczekać ponownych spotkań z Wami!  

Nie ze wszystkimi się jeszcze zna-
my, dlatego kilka słów o nas:  

Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedz-
ka to unikatowe miejsce na mapie 
Warszawy – połączenie wypożyczalni 
książek z miejscem aktywności lokal-
nej. Wspieramy pomysły i oddolne 
inicjatywy, bezpłatnie udostępniamy 
przestrzeń na działania lokalne – moż-
na u nas zorganizować warsztat, spo-
tkanie lub wydarzenie, a także po pro-
stu przyjść na herbatę, popracować, 
wypożyczyć książkę i poznać innych 
aktywnych mieszkańców dzielnicy. 

Wolontariat – nowy projekt
We wrześniu, w partnerstwie 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Bemowo uruchamiamy program 
rozwoju wolontariatu sąsiedzkiego. 

Projekt skierowany jest do wszyst-
kich osób powyżej 13. roku życia. Za-
chęcamy w nim do zaangażowania się 

w różnorodne działania: opiekę nad 
roślinami, organizację własnych wyda-
rzeń, warsztatów, spotkań, udział w ak-
cjach performatywnych i piknikowych 
Spotykalni.  

Każda osoba, która zdecyduje 
się na wolontariat w ramach pro-
jektu weźmie udział w bezpłatnym 
szkoleniu, którego tematykę ustalimy 
wspólnie. Mogą to być szkolenia z za-
kresu rozwoju osobistego czy nauka 
konkretnych narzędzi (np. asertywność, 
komunikacja bez przemocy – NVC, ini-
cjatywa lokalna, autoprezentacja). 

Do wolontariatu w ramach pro-
gramu można zgłaszać się do nas 
od 2 do 30 września telefonicznie: 
22 569 71 60, mailowo mal@e-bp.pl 
lub osobiście w Spotykalni Biblioteki 
Sąsiedzkiej (Galeria Bemowo, ul. Po-
wstańców Śląskich 126, I piętro).

Pierwsze otwarte spotkanie do-
tyczące wolontariatu odbędzie się 
20 września (piątek), godz. 18.30 – 
20.00, w Spotykalni – Bibliotece Są-
siedzkiej. Przyjdź jeśli masz pytania 
lub wątpliwości. A może już wiesz, 

co chciałbyś zaproponować i czego po-
trzebujesz, aby to zorganizować? Po-
rozmawiamy o tym, kto lub co może 
pomóc w realizacji Twojego pomysłu.

Sąsiedzkie otwarcie sezonu
Zapraszamy też 24 września 2019 

na uroczyste otwarcie jesienno-zimo-
wego sezonu – czyli sąsiedzką imprezę. 
Mamy nadzieję, że po wakacyjnym wy-
poczynku i powrocie do pracy i szkoły 
zechcecie nas odwiedzić. W programie 
imprezy: gra towarzyska, wolontariacki 
otwarty mikrofon, koncert i potańców-
ka – to wszystko przy wspólnym są-
siedzkim stole. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do współpracy w orga-
nizacji naszej imprezy i włączenia się 
w działania sąsiedzkie na Bemowie 
w nadchodzącym sezonie 2019/2020. 

Masz pasję, razem ze znajomymi 
od jakiegoś czasu interesujecie się te-
matem np. ekologii albo świadomego 
rodzicielstwa, muzykujecie albo uwiel-
biacie razem słuchać muzyki? Przyjdź 
podzielić się swoimi zainteresowania-
mi z sąsiadami. 

Temat smogu w mieście jest naj-
bardziej aktualny jesienią i zimą, kie-
dy pojawia się problem ogrzewania 
niskoemisyjnego. Wola chce jednak 
walczyć ze smogiem aktywniej, dla-
tego już teraz zainstalowała na swoim 
terenie 5 stacji pomiarowych, przy-
czyniając się tym samym do posze-
rzenia warszawskiej mapy smogu. 
– Nasi mieszkańcy powinni wiedzieć 
jakim powietrzem oddychają, dlatego 
postanowiliśmy na budynkach, w któ-
rych mieszczą się siedziby naszych 

administracji, zamontować urządzenia 
mierzące najważniejsze parametry – 
mówi Mateusz Matejewski, dyrektor 
ZGN Wola. –Dzięki nim wiemy, jakie 
na danym obszarze panuje stężenie 
niebezpiecznych pyłów zawieszonych 
PM1, PM2.5 oraz PM10 i możemy po-
dejmować działania w celu ich zmniej-
szenia – dodaje.

Nowoczesne stacje pomiarowe zo-
stały już zainstalowane na budynkach 
przy ul. Bema 70, Ciołka 33, Wawel-
berga 15, Ogrodowej 28/30 i Nowo-

lipki 16, a efekty ich pracy można 
sprawdzać na stronie http://zgnwola.
waw.pl/jakosc-powietrza-na-woli-2, 
a także w aplikacji Airly na smartfony 
i tablety. 

– Jakość powietrza którym oddy-
chamy, to nasza wspólna sprawa, dla-
tego mamy nadzieję, że podobne stacje 
zostaną zamontowane również w in-
nych miejscach, dzięki czemu będzie-
my mieli kompleksowy obraz jakości 
powietrza na Woli – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli.

Warszawa będzie musiała szukać 
oszczędności w swoim budżecie. We-
dług pesymistycznej wersji w przy-
szłym roku w skarbcu miasta może 
zabraknąć od 900 mln zł do nawet 
1 mld zł. Dla porównania kwo, jaką 
dysponuje Warszawa w tym roku, 
to nieco ponad 19 mld zł, z czego aż 
3 mld zł były przeznaczone na inwesty-
cje. Co więcej, Warszawa nie dostanie 
od rządu 51 mln zł, które miały zostać 
przeznaczone na podwyżki dla nauczy-
cieli od września do końca roku. – To, 
czego teraz doświadczamy, to niestety 

skutki reform wprowadzanych przez 
rząd – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. – Zmiany w podatkach 
odbijają się najbardziej na samorzą-
dach, do których powędruje mniej środ-
ków z PIT-ów, bo przecież wprowadzo-
no zerowy podatek dla młodych i obni-
żono stawkę dla wszystkich. Efekt tego 
jest taki, że dokłada się nam zadań, 
a środków będziemy mieć coraz mniej. 
Musimy sobie jakoś radzić – dodaje.

Wola w wyniku spadku wpły-
wów do budżetu również musi szukać 
oszczędności, co niestety odbije się 

na inwestycjach. – Mamy już pozwo-
lenie na budowę i chcielibyśmy zacząć 
prace nad siedzibą Wolskiego Centrum 
Kultury przy ul. Elekcyjnej, ale są in-
westycje o większym priorytecie, jak 
np. szkoła podstawowa w okolicach 
ul. Jana Kazimierza – mówi burmistrz 
Strzałkowski. – W związku z tym pod-
jęliśmy decyzję, że blisko 14 mln zł, 
które mieliśmy przeznaczyć na budowę 
WCK w latach 2019-2020, przenosimy 
na budowę szkoły na Odolanach, z któ-
rej powstaniem nie możemy już zwlekać 
– dodaje. 

Na Bemowie

Nowe miejsce – Spotykalnia

Na Woli

Pomiar jakości powietrza
Wola ma własne czujniki do pomiaru jakości powietrza na terenie dzielnicy. Urządzenia zostały zainsta-
lowane w pięciu budynkach administrowanych przez ZGN Wola i mierzą one stężenie pyłów zawieszo-
nych, jak również temperaturę i wilgotność powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne.

#WPADNIJWKULTURĘ

Szkoła zamiast domu kultury
Dzielnice muszą szukać oszczędności w swoich budżetach. Na Woli skutkuje to m. in. wstrzymaniem prac 
nad siedzibą WCK przy ul. Elekcyjnej i przeniesieniem tych środków na budowę szkoły podstawowej na 
Odolanach.

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 zaofero-
wało Tagomago.pl, jeden z głównych 
sponsorów klubu. Zarząd firmy ufun-
dował nagrodę w wysokości 3000 zł 
dla osób, które wskażą ich lokaliza-
cję lub w inny sposób przyczynią się 
do odnalezienie cennych archiwaliów. 

– Od wielu lat jesteśmy częścią 
wielkiej bielańskiej rodziny. Hutnik 
to klub z wieloletnią tradycją, który 
mimo zmieniającej się sytuacji po-
litycznej, społecznej i ekonomicznej 
w kraju, od ponad 60 lat gości na sto-
łecznej mapie sportu, dostarczając 
emocji mieszkańcom lewobrzeżnej 
Warszawy. Zwyczaj kibicowania Hut-
nikowi przekazywany jest w tej części 
miasta z pokolenia na pokolenie. Kra-
dzież dokumentów i pamiątek klubo-
wych, stanowiących świadectwo jej 
dokonań i osiągnięć, jest bardziej niż 
bulwersująca. Chcemy pomóc w ich 
odzyskaniu – powiedziała Janina Ka-
rasek, współwłaściciel i dyrektor ds. 
rozwoju w Grupie Kapitałowej Pri-
mavera 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.

mailto:mal@e-bp.pl
http://zgnwola.waw.pl/jakosc-powietrza-na-woli-2
http://zgnwola.waw.pl/jakosc-powietrza-na-woli-2
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Burmistrz Krzysztof Strzałkowski Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wraz z

Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji
zapraszają do korzystania z obiektów sportowych 

Pływalnia Delfin – ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa, 
tel. 22 631 48 67, e-mail: delfin@osirwola.pl 

Pływalnia Foka – ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, 
tel. 22 636 55 90, e-mail: foka@osirwola.pl 

Hala Sportowa Reduta – ul. Redutowa 37, 01-106 Warszawa, 
tel. 22 836 59 44, e-mail: reduta@osirwola.pl   

Pływalnia Nowa Fala – ul. Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa,
tel. 22 877 21 25, e-mail: nowafala@osirwola.pl              

Hala Sportowa Koło – ul.Obozowa 60, 01-423 Warszawa,
tel. 22 877 38 06, e-mail: kolo@osirwola.pl 

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
wraz z

Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji
zapraszają do korzystania z obiektów sportowych 

Pływalnia Delfin – ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa, 
tel. 22 631 48 67, e-mail: delfin@osirwola.pl 

Pływalnia Foka – ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa, 
tel. 22 636 55 90, e-mail: foka@osirwola.pl 

Hala Sportowa Reduta – ul. Redutowa 37, 01-106 Warszawa, 
tel. 22 836 59 44, e-mail: reduta@osirwola.pl   

Pływalnia Nowa Fala – ul. Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa,
tel. 22 877 21 25, e-mail: nowafala@osirwola.pl              

Hala Sportowa Koło – ul.Obozowa 60, 01-423 Warszawa,
tel. 22 877 38 06, e-mail: kolo@osirwola.pl 
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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 Warszaw-
skim Szpitalu dla Dzieci przy ul. Ko-
pernika 43. Podczas wizyty najmłodsi 
uczyli się nawiązywania kontaktu 
z psami. Słuchali, jak działa schro-
nisko, na czym polegają zadania wo-
lontariuszy i proces adopcji. Kontakt 

ze zwierzęciem pomaga w rekonwa-
lescencji dzieci przewlekle chorych. 
To pierwsze spotkanie schronisko-

wych 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. Trze-
cia suczka, Bunia, czeka od kwietnia 
na nowego właściciela – według tym-
czasowych opiekunów urzeka swoim 
spokojem 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 czworo-
nogów 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 oka-
zję, aby zobaczyć najpiękniejszy etap 
rozwoju tego owada, czyli moment, 
gdy z poczwarki staje się kolorowym 

motylem. W pomieszczeniu zainsta-
lowany jest bowiem specjalny inku-
bator, w którym, dzięki odpowiedniej 
temperaturze 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 wil-
gotność oscyluje w granicach  65-75 
proc. W pomieszczeniu znajduje się 
również najbardziej zbliżona do natu-
ralnego środowiska motyli roślinność, 
m.in. fikusy, beniaminy, draceny, pa-

procie czy pnącza. Tak przygotowane 
miejsce, odpowiadające 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 hodowlą, która w dużym stop-
niu przyczynia się do ochrony rzadkich 
gatunków motyli zagrożonych wygi-
nięciem.

Z okazji otwarcia Motylarni or-
ganizatorzy przygotowali dla odwie-

dzających wiele atrakcji. Na parterze 
Galerii Północnej powstała specjalna 
strefa zabaw inspirowana motylami, 
w której dzieci mogły nie tylko do-
brze się bawić, ale też wiele nauczyć 
o egzotycznych owadach. Motylarnia 
jest czynna w godzinach otwarcia ga-
lerii. Dzieci o wzroście nieprzekracza-
jącym 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 bar-
dzo duża – mieszkańcy mogą przyjść 
na szczepienie do jednej z 168 przy-

chodni od września do grudnia 2019 r. 
Z bezpłatnych szczepień mogą sko-
rzystać warszawiacy, którzy ukończyli 
65 rok życia, są zameldowani na stałe 
lub czasowo w stolicy, rozliczają po-
datek dochodowy (PIT) w warszaw-
skich 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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Według prognoz Eurocontrol – 
agencji zajmującej się kontrolą ruchu 
lotniczego na terenie Unii Europejskiej 
– łączna wartość opóźnień w pasażer-
skim ruchu powietrznym w 2019 r. bę-
dzie dwa razy większa niż w poprzed-
nim, osiągając wynik 38 milionów 
minut. Z kolei w czerwcu br. na czas 

wylądowało jedynie niespełna 67 proc. 
samolotów. Zgodnie z prawem pasaże-
rowie mogą domagać się odszkodowa-
nia, gdy przewoźnik nie wywiąże się 
z warunków umowy zawartej w mo-
mencie 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 
odmowy przyjęcia na pokład przez 
tzw. overbooking, czyli sprzedaż nad-
miarowej 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 Ra-
fał Nawrocki, specjalista ds. obsługi 
pasażerów Portu Lotniczego Lublin. 
Jak zaznacza, prawo wyraźnie stanowi 

także o obowiązku zapewnienia opie-
ki podróżnemu 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  – doda-
je Rafał Nawrocki.

Jak i kiedy zgłaszać 
reklamację?

Reklamacje związane z niedopeł-
nieniem warunków przewozu nale-
ży w pierwszej kolejności skierować 
do linii lotniczej lub biura podróży 
(loty czarterowe). Najlepiej zrobić 
to bezpośrednio po zaistnieniu zda-
rzenia, kiedy wszystkie bilety i karty 
pokładowe mamy przy sobie. – Roz-
porządzenie europejskie nie wyznacza 
terminu zgłoszenia reklamacji, zatem 
kwestia ta regulowana jest przez prawo 
obowiązujące w kraju wylotu lub to, 
w którym zarejestrowany jest przewoź-
nik. W większości przypadków okres 
ten trwa 3 lata, choć zdarzają się kraje, 
w których wynosi nawet 15. W Polsce 
to maksymalnie 1 rok. Po tym czasie 
sprawa ulega przedawnieniu  – infor-
muje 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 urlopo-
we 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

Bilans zdrowia (20-65 lat)
Program zarządzania chorobą (dla pacjentów chorych przewlekle)
Dostęp do niezbędnych badań i konsultacji lekarzy specjalistów
Porady dietetyka i psychologa

OPIEKA KOORDYNOWANA POZ PLUS
DLA DOROSŁYCH

Uczestnikom programu bezpłatnie zapewniamy:

NOWA ODSŁONA 
W TWOIM POZ!

POZPLUS

Skontaktuj się z koordynatorem programu
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, gabinet nr 115

www.spzzlo.pl
532 414 540

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-18.00
wtorek, piątek 7.30-14.30

Program współfinansowany
przez Unię Europejską

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

Rok szkolny 2019/2020
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 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-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 52
Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Woli i Bemowa”
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.

N
AS

ZA

Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Wola
m.st.Warszawy

www.bpwola.waw.pl

we wrześniu:
•  13 września (piątek) godz. 14.00 – 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
21 al. Solidarności 90 – „Piątkowa 
Strefa Młodzieżowa: Czas, Prze-
strzeń i Kawa Wyłącznie Dla Was” 
– spotkania młodzieży w wieku 14-
18 lat

•  14 września (sobota) godz. 12.00 – 
Biblioteka dla dzieci i Młodzieży 
nr 21 al. Solidarności 90 – „Soboty 
z wyobraźnią” – warsztaty manualne 
dla dzieci i młodzieży w wieku 9-14 
lat

•  16 września (poniedziałek) godz. 
14.00 – Wypożyczalnia dla Doro-
słych, Młodzieży i Dzieci nr 11 „Na 
Kole” ul. Ciołka 20 – Rodzinne roz-
grywki planszowe – spotkania dla 
fanów gier planszowych w każdym 
wieku

•  19 września (czwartek) godz. 14.00 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 51 ul. Bielskiego 3 
– Dyskusyjny Klub Książki – poroz-
mawiamy o książce „Islandia albo 
najzimniejsze lato od pięćdziesięciu 
lat” Piotra Milewskiego

•  19 września (czwartek) godz. 17.00 
– Wypożyczalnia Zbirów Obcoję-
zycznych nr 115 – Poliglotka ul. 
Nowolipie 20 – „Filmowe czwart-
ki” – pokazy filmów w oryginalnych 
wersjach językowych

•  20 września (piątek) godz. 17.00 – 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
32 ul. Twarda 64 – „Pora na kalafio-
ra” – zajęcia kulinarne z cyklu „Ką-
cik smakosza” dla dzieci w wieku 
4-10 lat 

•  24 września (wtorek) godz. 13.00 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 80 ul. Redutowa 48 
– Wojenne historie ulicy Chłodnej – 
prelekcja Ewy Andrzejewskiej 

•  24 września (wtorek) godz. 14.00 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych, 
Młodzieży i Dzieci nr 11 „Na Kole” 
ul. Ciołka 20 – Kolorowe wtorki – 
warsztaty manualne dla seniorów. 
Zajęcia w ramach Warszawskich Dni 
Seniora

•  24 września (wtorek) godz. 18.30 – 
„Odolanka” ul. Ordona 12F – Spo-
tkanie autorskie z felietonistą, pisa-
rzem i reportażysta Filipem Sprin-
gerem

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

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

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne
ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, 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 katakumby).  
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 zawodo-
we czy spekulacje finansowe. Przez 
nadpobudliwość i nerwowość łatwo 
o przypadkowe decyzje wymuszone nie-
sprzyjającymi okolicznościami lub na-
pięciem. Unikaj konfliktów ze zwierzch-
nikami i władzami. 

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

z rutyną. Nie poddasz się zbiorowym 
nastrojom i nie pójdziesz za tłumem. 
Dasz się porwać sprawom niezwy-
kłym, oryginalnym i temu, co niebanal-
ne i wykraczające poza codzienność. 
Jest to czas szybkich i ważnych decy-
zji. 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 bar-
dzo dobry pomysł, aby za-
kończyć wszystkie ciągnące 

się przedsięwzięcia. Kiedy już za-
mkniesz 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 
tęsknotę 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.bpwola.waw.pl


Burmistrz Krzysztof Strzałkowski wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy zapraszają na:

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy zapraszają na:

13:0013:00 Wodewil Warszawski - Teatr Pijana Sypialnia
Wodewil Warszawski - Teatr Pijana Sypialnia

Anna Bystron-Jajkiewicz

Małgorzata SzarekMałgorzata Szarek

Jakub OczkowskiJakub Oczkowski
Marcin JajkiewiczMarcin Jajkiewicz

Zespół Fabiana Włodarka

Anna Bystron-JajkiewiczZespół Fabiana Włodarka

Koncert - Koncert - lata 20. lata 20. lata 30. -lata 30. -

Teatr AKT,
miasteczko pomocowo-zdrowotne,
jarmark

Teatr AKT,
miasteczko pomocowo-zdrowotne,
jarmark

animacje, konkursy,
zawody sportowe,
dmuchańce, kataryniarz,
klaun, postacie bajkowe i wiele innych atrakcji

animacje, konkursy,
zawody sportowe,
dmuchańce, kataryniarz,
klaun, postacie bajkowe i wiele innych atrakcji

Dla Dzieci:Dla Dzieci:Dla Dzieci:Dla Dzieci:Ponadto:Ponadto:Ponadto:Ponadto:

20:00 Lady PankLady PankLady Pank

18:00 Big CycBig CycBig Cyc

16:00 Kabaret SmileKabaret SmileKabaret Smile

Prowadzacy: WSTEP

WOLNYWSTEP

WOLNY

7 wrzesnia 20197 wrzesnia 2019

plac u zbiegu al. Solidarnosci, ul. Okopowej i Leszno

plac u zbiegu al. Solidarnosci, ul. Okopowej i Leszno

Organizator: Współorganizatorzy: Partnerzy: Patronat medialny:


