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Nawierzchnia ul. Felińskiego mię-
dzy ul. gen. Zajączka a aleją Wojska 
Polskiego przejdzie gruntowny remont. 
Jest to najbardziej zaniedbany odcinek 
tej ulicy.

W żoliborskim ratuszu burmistrz 
Paweł Michalec i zastępczyni burmi-

strza Agata Marciniak-Różak podpisali 
umowę z firmą wykonawczą, repre-
zentowaną przez  Beatę Rukat, członka 
zarządu.

Zakończenie prac przewidziane jest 
na 30 września 2019 r.

Przez cały wrzesień w Galerii 
Brama Bielańska w Muzeum X Pawi-
lonu Cytadeli Warszawskiej oglądać 
można, otwartą 30 sierpnia,  wystawę 
„Baon Stołeczny w obronie Warszawy 
w 1939 roku”. Wystawie towarzyszy 
katalog, który prezentuje zbiory udo-
stępnione publiczności oraz opisuje 
historię Baonu Stołecznego. 

Wyjątkowym wydarzeniem będzie 
także przedstawienie szerszej publicz-
ności sztandaru Baonu Stołecznego. 
Nad jego rekonstrukcją pracowało Sto-
warzyszenie Historyczne „Cytadela”, 
które przez lata szukało źródeł pozwa-
lających na odtworzenie tej wyjątko-
wej chorągwi, która spłonęła w czasie 
Powstania Warszawskiego.

Baon Stołeczny był elitarną jed-
nostką piechoty przedwojennego gar-
nizonu warszawskiego. Pełnił służbę 
na najbardziej znaczących posterun-
kach w mieście. Był tworzony przez 
strzelców piechoty wybieranych spo-
śród niemal wszystkich garnizonów.

We wrześniu 1939 roku Baon Sto-
łeczny stał się punktem najmocniejszej 
obrony odcinka Warszawa-Zachód pod 
przywództwem pułkownika Porwita. 
Był czołowym oddziałem zgrupowania 
podpułkownika Okulickiego walczące-
go na pierwszej linii wzdłuż osi obrony 
Blizne-Babice. W czasie walk stracił 
przeszło połowę swojej liczebności 
swoich żołnierzy, by w końcu opuścić 
stolicę 5 października 1939 roku. 

Władze miasta podpisały umowę 
na rewitalizację ośrodka „Hutnik”. 
Wykonawca deklaruje wykonanie prac 
w 469 dni. 

– To bardzo ważna umowa, jej pod-
pisanie sprawia mi ogromną radość. 
W zasadzie niemal wszystkie zadania 
inwestycyjne, które zaplanowaliśmy 
trzy lata temu udało nam się zreali-
zować – powiedziała wiceprezydent 
Warszawy Renata Kaznowska. – Nowa 
infrastruktura stworzy bazę treningo-
wą dla mniejszych klubów sportowych, 

stowarzyszeń, fundacji i mieszkańców.
Rewitalizacja ośrodka „Hutnik” za-

kłada stworzenie całorocznej bazy tre-
ningowej dla piłkarzy z możliwością or-
ganizowania meczów piłkarskich do III 
ligi włącznie. Władze Bielan chcą, żeby 
na tych boiskach nie grali tylko piłkarze 
Hutnika. Planują udostępnić je także 
szkołom i mieszkańcom Bielan.

Piłkarze i mieszkańcy zyskają trzy 
nowe, pełnowymiarowe boiska piłkar-
skie. Boisko główne z nawierzchnią 
z trawy naturalnej będzie posiadało 

system nawadniania, podgrzewania 
płyty boiska oraz nowe oświetlenie 
i nagłośnienie. Zostaną wybudowane 
dwie zadaszone trybuny na 1,3 tys. 
widzów. 

Dwa pozostałe boiska treningowe 
z nawierzchnią z trawy syntetycznej 
będą posiadały system drenażu, oświe-
tlenie oraz możliwość montażu powłok 
pneumatycznych, co pozwoli na korzy-
stanie z muraw bez względu na porę 
roku. Oba obiekty wyposażone zostaną 
w przenośne trybuny.

W pierwszy sierpniowy weekend 
koszykarze 3x3 Hutnika Warsaw obra-
li za cel Wyszyny Kościelne i Radom. 
W obu turniejach „Duma Bielan” sta-
nęła na podium. 

W Wyszynach rozstawiony z nume-
rem „1” Hutnik Warsaw trafił do grupy 

A, gdzie z bilansem 3-1 awansował 
dalej, uznając wyższość jedynie litew-
skiego zespołu - „Isvien”. W ćwierćfi-
nale oraz półfinale koszykarze „Dumy 
Bielan” pewnie pokonali swoich rywali 
14:3 i 15:8, natomiast w finale nadarzy-
ła się okazja do rewanżu za fazę gru-

pową. Polsko-litewski pojedynek przy-
niósł oczekiwane emocje i zakończył 
się wygraną pomarańczowo-czarnych, 
którzy wynikiem 15:13 przypieczęto-
wali swoje zwycięstwo w turnieju, bro-
niąc tym samym mistrzowskiego tytułu 
sprzed roku. 

Tego dnia Hutnicy zdominowali 
całe zawody, wygrywając też dodatko-
we konkurencje. Konkurs rzutów za 3 
punkty padł łupem Piotra Dąbrowskie-
go, a w rywalizacji rzutów z połowy 
najlepszy okazał się Rafał Pstrokoński.

Następnego dnia koszykarze Hut-
nika Warsaw wystąpili w pierwszym 
turnieju eliminacyjnym w ramach Mi-
strzostw Radomia 2019. „Duma Bie-
lan” zajęła  3. miejsce w gronie 16 
ekip, uzyskując awans do finałów Mi-
strzostw Radomia, które odbędą się już 
31 sierpnia.

Na Żoliborzu

Nowa ulica Felińskiego

Baon w obronie Warszawy
Muzeum Niepodległości w Warszawie przygotowało wyjątkową wystawę w związku 
z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Miłośnicy historii będą mogli od 30 
sierpnia do 6 października poznać losy jednej z najbardziej elitarnych jednostek 
piechoty przedwojennego garnizonu warszawskiego.

Na Bielanach

Modernizacja Hutnika Warszawa

b Stawy Brustmana zabytkiem b Motylarnia na Mazowszu b Nieudana podróż samolotem b 

Owocny weekend koszykarzy



W stołecznych szkołach, przed-
szkolach i innych placówkach oświa-
towych pracuje obecnie 30 tysięcy na-
uczycieli. Kadra jest dobra i doświad-
czona, ale się starzeje - tylko 4,5 tys. 
nauczycieli jest przed trzydziestką. 
Stażyści to zaledwie 5,8 proc. 40 pro-
cent stanowią nauczyciele dyplomo-
wani, a po 27 procent nauczyciele 
mianowani i kontraktowi. 

– Szacujemy, że w Warszawie bę-
dziemy mieli prawie cztery tysiące 
wakatów. To efekt „deformy” oświa-
ty, czyli wprowadzenia do pierwszych 
klas szkół ponadpodstawowych po-
dwójnego rocznika uczniów. Studenci, 
nawet po ukończeniu wydziałów peda-
gogiki nie chcą wiązać swojej karierę 
zawodowej z nauczaniem w szkołach 
i przedszkolach, a rząd nie ma im 
nic do zaoferowania  – mówi Renata 
Kaznowska, wiceprezydent Warsza-
wy. –  Chcemy zachęcić młodych ludzi 
do pracy w warszawskich szkołach 
i przedszkolach, dlatego wprowadzi-
liśmy podwyżki dla nauczycieli staży-
stów i mianowanych, a teraz oferuje-
my im atrakcyjne, bezpłatne szkolenia. 

Poszukujemy nauczycielek 
i nauczycieli 

W tym roku na ich doskonale-
nie zawodowe przeznaczyliśmy aż 
16 mln złotych. Nauczyciele rozpo-
czynający pracę w szkole mogą sko-
rzystać z ponad 880 godzin bezpłat-
nych szkoleń i warsztatów finansowa-
nych z budżetu miasta. 

Dla zainteresowanych absolwen-
tów placówka doskonalenia zawodo-
wego Warszawskie Centrum Innowa-
cji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
oferuje specjalne szkolenia wspoma-
gające start w zawodzie nauczyciela 
i porady prawne - „Nauczyciel na star-
cie w szkole” (24 godziny). 

Ciekawą ofertą jest też Akademia 
Młodego Nauczyciela - bezpłatne 

wspomaganie nowo zatrudnionych po-
przez szkolenia, konsultacje i wymia-
nę doświadczeń. Młodzi nauczyciele 
mogą wziąć udział m.in. w:
• warsztatach metodycznych – „Jak 

radzić sobie z trudnymi sytuacjami 
w szkole?” (12 godzin), „Porozu-
mienie bez przemocy” (12 godzin) 
i „Depresja u dzieci i młodzieży (14 
godzin), „Rodzic/opiekun prawny 
we współczesnej szkole” (4 go-
dziny), „Podejście skoncentrowane 
na rozwiązaniach w edukacji” (24 
godziny)

• kursach doszkalających – „Analiza 
i ewaluacja własnej pracy nauczy-
ciela” (24 godziny),  „By lekcja 
była efektywna i twórcza” (60 go-
dzin) i „Porozumienie bez prze-
mocy” stopień zaawansowany (60 
godzin).
Nauczyciele o krótkim stażu pracy 

(0-3) mogą skorzystać z kolejnych kil-
kudziesięciu kolejnych szkoleń (łącz-
nie 661 godzin). 

WCIES prowadzi darmowe szko-
lenia dla nauczycieli w czasie ich ca-
łej kariery zawodowej. Organizowane 
są także bezpłatne kursy wspomagają-
ce warsztat metodyczny dla pracow-
ników uczelni zamierzających podjąć 
współpracę ze szkołami. 

Informacje o możliwych miejscach 
pracy i zapotrzebowaniu na nauczy-
cieli w poszczególnych placówkach 
można znaleźć w Banku Rezerw Ka-
drowych na stronie WCiES.  

„Deforma” na barkach 
samorządów 

„Deforma” edukacji wprowadziła 
chaos do stołecznych szkół. Brakuje 
stabilnej kadry nauczycielskiej (m.in. 
nauczyciele „objazdowi”) i drastycz-
nie wzrosła liczba wakatów. W war-
szawskich placówkach oświatowych 
może zabraknąć prawie 4 tys. nauczy-
cieli: m.in. 1,7 tys. w szkołach podsta-

wowych i 1,4 tys. w szkołach ponad-
podstawowych, blisko 600 nauczycieli 
przedszkolnych i 400 pedagogów spe-
cjalnych. Brakuje wykładowców języ-
ka polskiego i angielskiego, matema-
tyki, historii, geografii, biologii, fizyki 
i chemii, wychowania fizycznego oraz 
praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela 
to głównie rząd odpowiada za wyna-
grodzenia nauczycieli.  Subwencja jest 
za niska - Warszawa wydaje na eduka-
cję prawie 4,5 mld zł rocznie, a sub-
wencja oświatowa to niecałe 2 mld, 
brakuje ponad 800 mln zł na pensje dla 
kadry pedagogicznej i niepedagogicz-
nej. Resztę musi dołożyć samorząd. 

Podwyżki dla nauczycieli
Zgodnie z obietnicą prezydenta 

Warszawy Rafała Trzaskowskiego, 
w tym roku wprowadziliśmy podwyż-
ki pensji dla najmłodszych stażem na-
uczycieli. Na ten cel przeznaczono 
39 mln zł. To 250 zł dla stażystów 
z tytułem magistra i przygotowaniem 
pedagogicznym oraz 270 zł dla na-
uczycieli kontraktowych z tymi sa-
mymi kwalifikacjami. Wszystko 
po to by przyciągnąć do pracy w szko-
łach absolwentów uczelni i zatrzymać 
w nich obecnie pracujących. Podwyż-
ki objęły 9,6 tysiąca nauczycieli staży-
stów i kontraktowych.

Od września 2018 roku zapew-
niliśmy podwyżki wynagrodzeń dla 
wychowawców i dyrektorów szkół. 
Pensje warszawskich nauczycieli 
od 2006 r. wzrosły średnio o 59 proc. 
(2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł).

Warszawscy nauczyciele mają naj-
wyższe dodatki motywacyjne – śred-
nio 600 zł miesięcznie (dodatki dla 
najlepszych nauczycieli sięgają nawet 
1200 zł). Od września dodatki dla 
wychowawców warszawskich szkół 
wzrosły do 380 zł, a pensja dyrekto-
rów średnio o 1000 zł.

„Umiera piękno” to jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych albumów Agi 
Zaryan. Wedle słów artystki, wypowie-
dzianych w jednym z wywiadów, ten 
album „był hołdem złożonym dzielnym 
ludziom, którzy nie chcieli oddać wol-
ności bez walki”. Piosenki z tego albu-
mu znakomita, oryginalna wokalistka 
jazzowa wykonała 3 sierpnia na koncer-

cie w kinie Elektronik, zorganizowanym 
przez dzielnicę Żoliborz dla uczczenia  
75 rocznicy powstania warszawskiego. 
Takich koncertów nie zapominamy, 
na długo pozostają w nas. Uczestni-
cy koncertu, którzy wypełnili salę kina 
Elektronik, czuli to w każdym tonie, 
każdej nucie, każdym słowie docierają-
cym ze sceny. 

W imieniu zasłuchanych widzów 
podziękowania artystce złożyła Maria 
Popielawska, zastępczyni burmistrza 
Żoliborza.

Pierwsze w tym sezonie spotka-
nie w Kalinowym Sercu poświęcimy 
nadwiślańskim rozrywkom dawnych 
warszawiaków. Poczesne miejsce w tej 
historii zajmuje Warszawskie Towarzy-
stwo Wioślarskie, ale poruszymy też 
sprawę innych wodniackich klubów 
i stowarzyszeń. Poza tym dowiemy się 
kto wygrał wyścig łyżwiarski na za-
marzniętej Wiśle za króla Sasa, kim 
byli pierwsi ratownicy warszawscy, 
kiedy zaczęła wiosłować płeć piękna, 
jak wyglądał supernowoczesny budy-

nek Oficerskiego Yacht-Clubu, gdzie 
znajdowały się największe plaże i jakie 
atrakcje oferowały, oraz wielu innych 
szczegółów i ciekawostek. Wykład 
potrwa około 60 minut i jak zwykle 
ilustrowany będzie dużą liczbą zdjęć 
i rycin.  

Zapraszamy 24 września (wtorek) 
o godz. 20.00 do Kalinowego Serca 
ul. Krasińskiego 25. Wstęp 10 zł.

przewodnik warszawski
Piotr Wierzbicki & Kalinowe Serce
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Nauczyciel potrzebny od zaraz
Trwa kolejna odsłona kampanii „Praca szuka nauczyciela”. We wrześniu w warszawskich szkołach 
i przedszkolach będziemy mieli prawie 3,9 tys. wolnych etatów. To efekt „deformy” oświaty przeprowa-
dzonej przez obecny rząd.

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.

Takich koncertów nie zapominamy… 

 Zaproszenie na wykład 

Sportowo na Wiśle… 
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Warszawa coraz częściej pojawia 
się w rankingach miejsc przyjaznych 
dla biznesu oraz na mapie nowych 
europejskich technologicznych cen-
trów innowacji. Według danych 
Urzędu m.st. Warszawy odbywa się 
tu 17 tys. spotkań biznesowych rocz-
nie, najwięcej w kraju. W mieście 
funkcjonuje ponad 100 przestrzeni 
co-workingowych, teraz dołączyła 
do nich dzielnica Bielany. Miejsce 
dla lokalnych przedsiębiorców z pa-
sją i misją zmieniania dzielnicy.

– Pomysł jest częścią miejskiego pro-
gramu pionierskiego wsparcia przed-
siębiorczości na poziomie dzielnic. Po-
przedni zarząd, a szczególnie ówczesny 
burmistrz Tomasz Mencina oraz jego 
zastępczyni Magdalena Lerczak odpo-
wiedzialna za działalność gospodarczą, 
podejmowali wiele działań mających 
na celu rozwijanie systemu wsparcia 
osób prowadzących lub planujących 
założyć własną działalność gospodar-

czą. To miejsce jest wspaniałym zwień-
czeniem ich pracy – mówi Maciej 
Chmielewski, Przewodniczący Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.  
Bielański Integrator Przedsiębior-
czych przy al. Zjednoczenia 25, 
to 350 m kw. bezpłatnej dla przedsię-
biorców przestrzeni do pracy, w tym 
sala integracyjna, sala inspiracji, sala 

konferencyjna, dwie sale spotkań 
oraz pokój konsultacji. Całość do-
stosowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Według danych GUS za 2018 rok 
na Bielanach zarejestrowanych jest 
okło17 tys. jednoosobowych dzia-
łalności gospodarczych oraz ponad 
7 tys. podmiotów posiadających oso-
bowość prawną (spółki z o.o. / S.A).

Organizatorzy zapewniają wiele 
ciekawych spotkań i rozmów doty-
czących kluczowych spraw dzielnicy 
i miasta. Nie zabraknie także ofer-
ty dla najmłodszych mieszkańców 
dzielnicy. W ramach akcji „Lato 
w mieście” w Integratorze odbywały 
się zajęcia STEAMowe, dotyczące 
innowacyjnych metod kształcenia. 

Rejestracja wizyt, rezer-
wacje na wydarzenia telefon: 
22 443 46 92 lub e-mail:
bielany.integrator@um.warszawa.pl

– Stawy Brustmana i tereny ziele-
ni wokół, włącznie z łączką wawrzy-
szewską, to nasze lokalne dziedzictwo. 
Staramy się o nie dbać i pielęgnować, 
aby służyło następnym pokoleniem – 
mówi radny Radosław Sroczyński, któ-
ry starania o wpis zapoczątkował ra-
zem z Agnieszką Głowicką-Miszczak. 
W ślad za decyzją wojewódzkiego 
konserwatora ma iść wpis do gminnej 
ewidencji zabytków, prowadzony przez 
stołecznego konserwatora.

Co daje wpis? W przypadku chę-
ci uzyskania przez dowolny podmiot 

decyzji o warunkach zabudowy, jak 
i pozwolenia na budowę konieczne 
są uzgodnienia z konserwatorem za-
bytków.

Zabytkowe Stawy Brustmana mają 
swoją długą i barwną historię. Składają 
się z dwóch stawów połączonych ka-
nałem z parą drewnianych mostków 
oraz uroczyska (łączka wawrzyszew-
ska) z niewielkim stawem o nieregu-
larnym obrysie, wysepką i kanałem 
– to jedyne pozostałości po dawnym 
dworze hrabiego Podolskiego. Folwark 
został założony w 1777 r. i był wy-

najmowany jako letnisko. Z materia-
łów konserwatora zabytków wynika, 
że teren w 1819 r. został przejęty przez 
Instytut Agronomiczny w Marymoncie 
i zmeliorowany poprzez wykopanie 
istniejącej do dziś sadzawki. „Instytut 
prowadził (…) również doświadczalną 
hodowlę owiec” – czytamy w karcie 
ewidencyjnej.

W 1951 r. Wawrzyszew przyłą-
czono do miasta, a następnie w latach 
1973-1978 wybudowano osiedla WSM 
Wawrzyszew I-VI wg projektu Ryszar-
da Tomickiego.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Żoliborza do udziału w fan-
tastycznej akcji pn. „Wielka zbiórka 
pluszaków dla dzieci z sali wybudzeń”. 
Akcja organizowana jest we współpra-
cy z Centrum Zdrowia Dziecka.

Pluszaki zostaną przekazane dzie-
ciom po zabiegach operacyjnych. 
Każda, nawet najmniejsza maskotka 
to ogromna radość dziecka i szczęście. 
Ze względu na wymogi szpitalne zbie-

ramy tylko nowe maskotki z metką. 
Żoliborską zbiórkę pluszaków zainau-
gurowali: Anna Świeżawska i Dorota 
Klejn – radne Żoliborza, Renata Ko-
złowska dyrektor SP 392, Michał Błot-
ny – przewodniczący Młodzieżowej 
Rady oraz burmistrz Żoliborza Paweł 
Michalec.

Pluszaki zbieramy do końca wrze-
śnia w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz.

Na Żoliborzu w wielu placówkach 
trwają prace adaptacyjne i budowlane 
związane m.in. z przyjęciem podwój-
nego rocznika do szkół.

W dniu 13 sierpnia burmistrz Żoli-
borza Paweł Michalec oraz naczelnik 
wydziału oświaty wychowania Artur 
Nawrot zapoznali się z postępami prac 
adaptacyjnych dodatkowych pomiesz-
czeń w Zespole Szkół Elektronicznych 

i Licealnych przy ul. gen. J. Zajączka 7. 
Koszty tych prac to ponad 280 000 zł.

Panowie odwiedzili również Szkołę 
Podstawową nr 68 przy ul. Or-Ota, 
gdzie w ramach rozbudowy budynku 
wykonano w technologii modułowej 
dodatkowe 4 sale lekcyjne. Koszt tej 
inwestycji to ponad 1 800 000 zł. Nowe 
klasy i bezpieczny plac zabaw będą 
gotowe na wrzesień br.

Bielany przyjazne dla przedsiębiorców

Stawy Brustmana zabytkiem
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał Stawy Brustmana do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków.

Rok szkolny tuż, tuż... 

Akcję wspiera 

Dzielnica Żoliborz

Zbiórka dotyczy 
dzieci będących po operacji.
Ważne jest to, aby każdy 
pluszak był nowy z metką.

KOCHANI!

Pomóż się przytulić️
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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 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 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
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Szansa spotkania niebezpiecznych 
zwierząt morskich jest bardzo niska. 
To wszystko sprawia, że Malta jest 
idealnym miejscem do nurkowania 
zarówno dla osób początkujących jak 
i zaawansowanych.  

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 
stanowi zatopiony samochód. Obie 
trasy są przeznaczone wyłącznie dla 
zaawansowanych 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 głę-
bokości 14 m, znajdujący u wybrze-
ży maltańskiej stolicy. Oferuje proste 
i płytkie trasy do nurkowania. W po-
bliżu wraku można spotkać węgo-
rze, 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 wy-
spy, w odległości 2 km od Mellieħy. 
Nazwa pochodzi od rzymskich kotwic, 
znalezionych 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 głębo-
kość (od 6 do 35 m), miejsce jest ide-
alne zarówno dla początkujących jak 
i zaawansowanych 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 jezio-
ro morskie znane jest z niesamowicie 
czystej 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 nurkowa-
nie o maksymalnej głębokości 10 m. 
Są osiągalne tylko z łodzi i uchodzą 
za jedno z najlepszych miejsc do nur-
kowych 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 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 dochodzić️ 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

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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-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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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.

N
AS

ZA

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w sierpniu:
•  24 sierpnia (sobota) godz. 18.00 

- Sala widowiskowa Urzędu Dziel-
nicy Bielany ul. St. Żeromskiego 
29 – „Od serca do serca” – recital 
Moniki Chrząstowskiej w repertu-
arze Wiery Gran w ramach XVI 
edycji Festiwalu Kultury Żydow-
skiej Warszawa Singera. Obowiązu-
ją bezpłatne wejściówki do odbioru 
w BOK od 19.08 

•  31 sierpnia (sobota) godz. 17.00 
– BOK ul. Goldoniego 1 – Kon-
cert zespołu Yankel Band w ramach 
XVI edycji Festiwalu Kultury Ży-
dowskiej. Usłyszymy utwory z pły-
ty Z tancbudy Szai Magnata „Hava 
nagila czyli radujmy się”. Obowią-
zują bezpłatne wejściówki do od-
bioru w BOK od 19.08

we wrześniu:
•  8 września (niedziela) w godz. 

12.30-13.30 – Scena letnia – spek-
takl „Piotruś idzie do szkoły” 
w wykonaniu Teatru wariacja. Dla 
widzów od 4 lat. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru od 03.09

•  8 września (niedziela) w godz. 
13.30 – 14.30 – Zajęcia animacyjne 
dla dzieci – ART.-worki. Zaprasza-
my do letniej kawiarenki w ogro-
dzie. Wstęp wolny

•  8 września (niedziela) w godz. 
11.00 – 15.00 – BO Kultura JEST 
TU – Zapisy na zajęcia.

•  13 września (piątek) godz. 18.00 – 
Spotkanie z Podróżnikiem – Moni-
ka Witkowska „Z plecakiem przez 
świat”. Wstęp wolny

•  13 września (piątek) godz. 19.00 
– Otwarcie wystawy Krzysztofa 
Jeglińskiego pt. „Trzy lata miała 
moja siostra, gdy jeździła łodzią 
podwodną”. Wystawa czynna do 
29.09. Wstęp wolny

•  14 września (sobota) godz. 18.00 
– Wieczór Międzynarodowy – Ja-
ponia, Kraj Kwitnącej Wiśni. Kon-
cert w wykonaniu Pedro Pedrito 
& Masato Yokoe, pokaz parzenia 
zielonej herbaty, degustacja sushi 
i quiz z nagrodami. Bilety 20 zł, 
przedsprzedaż od 04.09.

•  15 września (niedziela) godz. 18.00 
– Muzyczne podróże – „W głąb 
Ameryki”. Koncert „American Folk 
Blues” w wykonaniu Magdy Pi-
skorczyk z zespołem w składzie: 
Bartosz Kazek i Jędrzej Weber, 
„Country show” pokaz tańca w wy-
konaniu grupy Samba Paraiso, wy-
stawa autorstwa Moniki Pastuszak 
„New York, New York”. Bilety 25 
zł, przedsprzedaż od 4.09

•  18 września (środa) godz. 18.00 
– Koncert „Od słowa do słowa” 
w wykonaniu Rafała Grząki – akor-
deon, Mirosława Łączyńskiego – 
gitara basowa, Piotra Bakala – gita-
ra, śpiew, teksty i kompozycje. Bi-
lety 20 zł, przedsprzedaż od 10.09

•  22 września (niedziela) godz. 12.30 
– Muzyczna ciekawość świata – 
melodia, harmonia, rytm, tempo. 
Pierwszy koncert z cyklu koncer-
tów rodzinnych o formule inte-
raktywnej na którym przekażemy 
maluchom w lekki sposób wiedze 
o muzyce. Wiek uczestników: od 
3 lat. Obowiązują bezpłatne wej-
ściówki do odbioru od 16.09

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 spró-
buje Cię ograniczać, po prostu uciek-
niesz. Za to partnerowi nie będzie się 
nudziło u Twojego boku. Nastąpi eks-
plozja namiętności, wzbierającej w To-
bie 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.



N A  B I E L A N A C H

STREFA SPORTU
STREFA RODZINY

STREFA EKO
STREFA FOODTRUCKÓW

ZOUZY  

07.09.2019   
15.00 / PIKNIK  19.00 / KONCERTY

IRA
PARK OLSZYNA

ORGANIZATORZY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI:


