
Historia dzielnicy jest nierozer-
walnie związana z Zakładami Mecha-
nicznymi „Ursus”. Pracujący w nich 
robotnicy nie tylko przyczyniali 
się do rozwoju miasta i przemysłu 
przynosząc Polsce dumę na całym 
świecie, ale także wnieśli istotny 
wkład w  polską drogę ku wolno-
ści, m.in. poprzez strajki w Czerw-
cu 1976 roku. Organizowany w Ur-
susie I Zlot Zabytkowych Ciągników 
jest uhonorowaniem byłych pracow-

ników ZM „Ursus”, a także okazją do 
wspólnej zabawy i poznania dziejów 
Ursusa.  Pomysłodawcą wydarzenia 
jest Stefan Sobczak, mieszkaniec Ur-
susa, który złożył zwycięski projekt 
w budżecie obywatelskim.

Pogoda dopisała, w piękny słonecz-
ny dzień mieszkańcy dzielnicy tłumnie 
przybyli, aby podziwiać niegdyś pro-
dukowane w Ursusie maszyny, m.in. 
kultowy Ursus C-45, C-330, C-335, 
a także C-308 z przyczepą do przewozu 

osób, motocykl „Sokół” i inne.  Dużą 
atrakcją dnia były dwie parady trakto-
rów, które przejechały ulicami Ursusa. 
Na scenie wystąpili artyści z Domu 
Kultury „Portiernia” oraz Orkiestra 
Ursusa pod przewodnictwem Karola 
Węclewskiego. Podczas wydarzenia 
został także wyświetlony wielokrot-
nie nagradzany film „Symfonia Fa-
bryki Ursus”. Po seansie można było 
porozmawiać z twórcami filmu, m.in. 
Jaśminą Wójcik. Na głównym placu 
wydarzenia zaprezentowano fragment 
wystawy fotograficznej „Traktoriada, 
czyli traktorem po świecie”.

Nagrody dla zwycięzców zawodów, 
m.in. jazdy traktorem pomiędzy prze-
szkodami, wręczali burmistrz Ursusa 
Bogdan Olesiński oraz zastępca burmi-
strza Kazimierz Sternik.

W wydarzeniu wzięli udział wła-
ściciele i miłośnicy traktorów z ca-
łej Polski, byli to m.in. Klub Traktor 
i Maszyna, Skansen Łochowice, Skan-
sen Stare Budy, Klub Retro TRAK-
TOR, Retro Łowiczanka, CGD Tetro-
-Traktor, Stowarzyszenie Sagan, kilku 
niezrzeszonych uczestników, a także 
Koło Gospodyń Wiejskich z Ruśca, 
Izba Tożsamości z Ursusa i Klub Spor-
towy Ursus.

Do uzbierania jest 3000 kg żołę-
dzi, 400 kg orzechów włoskich i 200 
kg laskowych. Wszystkie muszą być 
zdrowe, suche i bez owadów. Warszaw-
skie ZOO nie przyjmuje kasztanów 
ani zgniłych czy spleśniałych nasion, 
które mogłyby zepsuć resztę zbiorów. 
Warszawiacy mogą przynosić poda-
runki codziennie w godzinach otwar-
cia ogrodu zoologicznego i przekazać 
ochroniarzom przy wejściach. Akcja 
ma charakter charytatywny. 

Kto się będzie zajadać?
Orzechy są przysmakiem papug 

i małp, szczególnie pawianów. Żołę-
dzie natomiast jedzą niemal wszystkie 
zwierzęta kopytne. Szczególnie lubią 
je żubry, ale podjadają też antylopy, 
jelenie sika, a nawet żyrafy. Niedź-
wiedzie nie pogardzą ani żołędziami, 
ani orzechami. Część zbiorów trafi do 
Ptasiego Azylu, gdzie są leczone i re-

habilitowane krajowe ptaki. Żołędzie 
stanowią też lekarstwo dla zwierząt 
w razie zaburzeń trawiennych. 

Pamiętajmy o dzikich 
zwierzętach

Warszawskie ZOO zbiera żołędzie 
i orzechy od ponad 40 lat. W zeszłym 
roku darczyńcy przynieśli ponad  2400 
kg żołędzi, 2000 kg orzechów włoskich 
i 14 kg orzechów laskowych. Pracow-
nicy ogrodu przypominają, że żołędzie 
są także przysmakiem sójek czy wie-
wiórek. Jesienny wysyp nasion dębu to 
również czas uczty dla jeleni, dzików 
i saren. Dlatego, jak co roku, Warszaw-
skie ZOO apeluje, by podczas zbiorów 
zostawić część żołędzi pod drzewa-
mi dla dzikich mieszkańców okolicy. 
Zwierzęta w ogrodzie zoologicznym 
mają zapewniony pokarm przez cały 
rok, a ofiarowane nasiona są dla nich 
tylko urozmaiceniem. 

Nowy mural 
można oglądać na 
skwerze imienia 
Wandy Lurie między 
ulicami Działdow-
ską i Wawelberga. 
Autorami malowi-
dła są artyści Daria 
Yermolina i Dariusz 
Paczkowski, a ca-
łość przedstawia 
patronkę skweru 
i jej syna Mścisława 
Lurie – postacie za-
służone w staraniach 
o upamiętnienie cy-
wilnych ofiar Powstania Warszawskie-
go. Projekt powstał w ramach „Festi-
walu Hipolita i Ludwiki”, z inicjatywy 
Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyja-
ciół Kolonii Wawelberga, we współpra-
cy z urzędem miasta i dzielnicą Wola. 

Wanda Lurie, w czasie okupacji 
mieszkała w Kolonii Wawelberga. 
Przeżyła rzeź Woli - jedną z naj-
większych zbrodni popełnionych na 
ludności cywilnej w czasie II wojny 
światowej. 5 sierpnia 1944 r., kobietę 
z innymi ukrywającymi się w piwni-

cach osobami, Niemcy zapędzili do 
fabryki przy Wolskiej 55, gdzie roz-
strzelali kilka tysięcy osób. Ciężarna 
Wanda przeżyła pod stertą ciał. W eg-
zekucji straciła jednak trójkę dzieci. 
Po kilku dniach przeprowadzono ją do 
kościoła św. Wojciecha, skąd trafiła 
do obozu przejściowego Dulag 121 
w Pruszkowie. Tam 20 sierpnia 1944 
roku urodził się jej syn – Mścisław. 
Po wojnie razem działali na rzecz upa-
miętniania cywilnych ofiar Powstania 
Warszawskiego.
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W Ursusie

Zlot zabytkowych traktorów

Zbiórka orzechów dla ZOO

Ursus na jeden dzień znów stał się domem polskich traktorów. W niedzielę, 20 września br. na terenie targowiska 
przy ul. K. Gierdziejewskiego odbył się I Zlot Zabytkowych Ciągników „Ursus”. Wydarzenie zostało zrealizowane 
dzięki  budżetowi obywatelskiemu 2020.

Ruszyła akcja zbierania żołędzi oraz orzechów laskowych i włoskich dla 
zwierząt z Warszawskiego ZOO. Mieszkańcy mogą zostawiać dary przy 
wejściach do ogrodu zoologicznego od ul. Ratuszowej i mostu Gdańskiego. 
Przysmaki będą przekąską między codziennymi posiłkami małp, antylop, 
niedźwiedzi czy papug.

Przy ulicy Wawelberga na Woli powstał mural poświęcony Wandzie Lu-
rie nazywanej „Polską Niobe”. Kobieta będąc w ciąży przeżyła egzekucję 
w trakcie Powstania Warszawskiego.

Na Woli

Mural Wandy Lurie
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Nasza bemowska Biblioteka odebrała 
zaszczytny certyfikat „Miejsce Przyjazne 
Seniorom 2019-2021” w kategorii Edu-
kacja. Tytuł nadawany jest przez War-
szawską Radę Seniorów oraz Urząd m.st. 
Warszawy. Nagrodę z rąk wiceprezydenta 
Pawła Rabieja i wiceprzewodniczącego 
Warszawskiej Rady Seniorów odebrała 
Anna Fiszer-Nowacka – dyrektor Biblio-
teki. 

– Dziękujemy za to wyróżnienie! Wszy-
scy pracownicy placówek bibliotecznych 
podejmują codzienne starania, aby nasi 
bemowscy seniorzy zarekomendowali na-
szą instytucję do tej wyjątkowej nagrody. 
Jest to dla nas podziękowanie, ale też 
duże zaufanie i pewnego rodzaju początek. 
Każdego dnia znak – Miejsce Przyjazne 
Seniorom to przypomnienie o naszej misji 

i wyzwaniach w pracy – podkreśliła dyrek-
tor Anna Fiszer-Nowacka. 

Głównym celem akcji jest wyróżnie-
nie i promowanie instytucji, przedsię-
biorstw, organizacji oraz wydarzeń cy-
klicznych realizowanych na terenie m.st. 
Warszawy, które są otwarte na potrzeby 
osób starszych. Potencjalni laureaci to 
przede wszystkim miejsca, gdzie senior 
jest traktowany godnie, z należytym dla 
jego wieku szacunkiem oraz wyrozumia-
łością. 

Ideą konkursu jest zmienianie świa-
domości społeczeństwa, instytucji i biz-
nesu poprzez promowanie pozytywnego 
pro-seniorskiego podejścia, poprzez wy-
różnianie tych placówek, które w swo-
jej działalności spełniają wymienione 
kryteria. 

Bemowska Biblioteka

Miejsce Przyjazne Seniorom
Zapraszamy 
po literaturę 
w oryginałach

Księgozbiór 
obcojęzyczny 
W katalogu bemowskiej Biblio-
teki znajduje się do dyspozycji 
Czytelników 9 pokaźnych księgo-
zbiorów obcojęzycznych. Wśród 
nich można znaleźć książki w ję-
zyku angielskim, francuskim, 
hiszpańskim, japońskim, chiń-
skim, skandynawskim, tureckim, 
ukraińskim i włoskim. 

Samej tylko literatury w języku 
hiszpańskim na półkach znajduje się 
blisko 250 tytułów. Ich autorami są 
zarówno klasycy z Półwyspu Iberyj-
skiego, tj. Pedro Calderón de la Barca, 
Miguel de Cervantes, jak i współcześni 
twórcy kręgu hiszpańskiego, tj. Carlos 
Ruiz Zafón z „La trilogía de la niebla” 
czy autorzy literatury młodzieżowej – 
Jordi Sierra i Fabra oraz Julia Navarro 
– pisarka bestsellerów historycznych. 

Wypożyczalnia nr 38 na Osiedlu 
Przyjaźń przygotowała dodatkową salę 
z literaturą obcojęzyczną. Znajdują się 
w niej setki książek beletrystycznych, 
popularnonaukowych i podręczników 
w kilku językach, zakupionych z do-
tacji pozyskanej w końcu ubiegłego 
roku. Dysponujemy również książkami 
oraz audio kursami z native speakerami 
obejmujące kilka godzin nagrań na CD 
oraz dostęp do podręcznika. 

Więcej czytaj na naszym portalu:

www.nasza-gazeta.pl
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Najwięcej drzew zasadzonych 
zostanie przy ul. Anny German 12. 
Zaplanowano tam 25 grabów pospoli-
tych „Fastigiata”. 15 lip srebrzystych 
„Silver Globe” pojawi się przy ulicy 
Braci Załuskich na odcinku od ul. Wło-
ściańskiej do ul. Tołwińskiego. Ulica 
Niegolewskiego na odcinku od pl. Hen-
kla do ul. Brodzińskiego obsadzona zo-
stanie brzozą brodawkowatą „Jolep1” 
w liczbie 10 sztuk. Natomiast na ulicy 
Potockiej posadzona zostanie Robinia 
Małgorzaty „Pink Cascade”. 

Inne ulice, przy których znajdą się 
nowe drzewa, to m.in.: ul. Krasińskie-

go, Przasnyska, gen. Zajączka, Szaj-
nochy, Rydygiera, Promyka, Powąz-
kowska, Kniaźnina, Urzędnicza czy pl. 
Lelewela. Wśród nowo posadzonych 
drzew poza wyżej wymienionymi znaj-
dą się takie gatunki jak: klon zwyczaj-
ny „Drummondii”, wiśnia piłkowana 
„Amanogawa”, dąb szypułkowy „Fa-
stigiata”, wierzba płacząca „Chryso-
coma”, głóg jednoszyjkowy „Stricta”, 
lipa szerokolistna, platan klonolistny 
„Pyramidalis” czy kasztanowiec czer-
wony „Briotti”.

W 2019 na Żoliborzu przybyło 
łącznie 170 nowych drzew. W zeszłym 

roku przy żoliborskich ulicach posa-
dzono m.in. topole, klony, jesiony, 
lipy, głóg, robinie akacjowe, brzo-
zy, platany, a także dąb szypułkowy. 
W parku Kaskada znalazły się ta-
kie drzewa jak jarząb szwedzki, lipa 
srebrzysta, grab, głóg oraz platan. 
Natomiast park Kępa Potocka wzbo-
gacił się o wierzbę płaczącą, śliwę 
wiśniową, olsze, a także platany, lipy 
oraz topole. Na żoliborskich skwe-
rach zasadzono głóg dwuszyjkowy, 
kasztanowiec czerwony, klon srebrzy-
sty i jawor, wiśnie piłkowane, jarząb 
szwedzki, klon polny.

– Wyróżnienie to nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania wielu osób z Wy-
działu Spraw Społecznych i Zdrowia, 
bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, w tym ośrodków wsparcia seniora 
nr 1 i 2, Bielańskiego Ośrodka Kultury, 
Biblioteki Publicznej i CRS Bielany. Od 
la, wszyscy konsekwentnie organizują 
starszym mieszkańcom nie tylko pomoc, 
ale również czas wolny – mówi Grze-
gorz Pietruczuk, burmistrz Bielan. 
Dzielnica słynie m.in. z Bielańskiej 

Akademii Seniora, która realizuje 
zadania określone w programie War-
szawa Przyjazna Seniorom. Zajęcia 
mają na celu aktywizowanie osób 
starszych, upowszechnianie oferty 
kulturalnej, sportowej i artystycznej. 
W Akademii nie brakuje wykładów, 
warsztatów, kursów, zajęć edukacyj-
nych i rekreacyjnych oraz ogólno-
rozwojowych. Odbywają się także 
spotkania z ludźmi sztuki, kultury, 
nauki, a także wycieczki autokarowe, 

kursy doskonalenia pływania i nordic 
walking.

Życie seniora to także rozrywka. 
W tym roku odbyły się: Bal Karnawa-
łowy Bielańskich Seniorów oraz Dzień 
Babci i Dziadka. Organizowany jest 
także plebiscyt Miejsce Przyjazne 
Seniorom. Prężnie działa także Rada 
Seniorów Dzielnicy Bielany m. st. 
Warszawy, która od urzędu otrzymuje 
wsparcie organizacyjne i administra-
cyjne, a także pomoc w realizacji po-
dejmowanych inicjatyw.

Poza bielańskim urzędem swoje 
działania na rzecz seniorów podejmu-
je także Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, który trzyma pieczę nad dwoma 
ośrodkami wsparcia dziennego dla 
seniorów – w Alei Zjednoczenia 13 
oraz przy Wrzecionie 5A. W ramach 
ośrodków funkcjonują m.in. Klub Se-
niora, Grupa Wsparcia i Świetlica dla 
Opiekunów i Osób Chorych na Cho-
robę Alzheimera, Koło Dzielnicowe 
Warszawa Bielany Związku Komba-
tantów RP i BWP. W ramach pobytu 
dziennego seniorzy korzystają z zajęć 
ruchowych oraz zajęć aktywizujących, 
otrzymują również śniadanie i dwuda-
niowy obiad.

W planach jest budowa Bielańskie-
go Centrum Wsparcia Seniora przy ul. 
Broniewskiego 56. W tym roku bielań-
ski ZGN w porozumieniu z dzielnico-
wym OPS przygotuje projekt moder-
nizacji budynku. Wykonawca przebu-
dowy ma być wyłoniony w przyszłym 
roku. To będzie jeden z największych 
i najnowocześniejszych ośrodków 
w stolicy.

Sklep zoologiczny AdEr to nowe 
miejsce na warszawskiej Woli, które 
powstało z myślą o Was i Waszych 
pupilach. Tu możemy nie tylko kupić 
karmę, odżywki, zabawki czy inne ak-
cesoria dla naszych zwierząt, ale tak-
że spotkać się z innymi miłośnikami 

zwierząt i wymienić doświadczeniami, 
poradzić a przy tym wypić kawę lub 
zimny napój i spędzić miło czas. AdEr 
to sklep zoologiczny, który powstał 
z pasji i prawdziwej miłości do zwie-
rząt. To miejsc, to nie tylko sklep, 
gdzie znajdziecie szeroki wybór asor-
tymentu, ale również miejsce, gdzie 
życie waszego pupila może wyglądać 
inaczej, lepie, bo tu każde zwierzę 
jest wyjątkowe. Wyróżnia nas boga-
ty asortyment, unikalne produkty na 
każdą kieszeń, a więc wysoka jakość 
w niskich cenach, a przy tym profe-
sjonalna obsługa. A My to nie biznes. 
My to miłość do zwierząt i bezintere-
sowna pomoc.

Wspaniały wynik bielańskiego te-
amu pływackiego to efekt ostatnich 
miesięcy bardzo wytężonych trenin-
gów. – W ubiegłym roku stan zdrowia 
pokrzyżował plany startu. Po roku de-
terminacja była większa niż wtedy. Po 
wielu miesiącach bardzo intensywnych 
przygotowań podjęliśmy wyzwanie. Po-
dziękowania dla Sebastiana Karasia, 
który przez cały czas nas inspirował, 
towarzyszył przy treningach, przeka-
zywał swoją wiedzę mając przy tym 
ogromną cierpliwość do nas – mówi 
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

Pokonanie 18 km bielańskim pły-
wakom zajęło 7 godzin i 7 minut. Przez 
ten czas byli pod stałym nadzorem ra-
towników. Temperatura wody wynosiła 
17 stopni.

Sklep zoologiczny AdEr

Z miłości do zwierząt
Pro-seniorskie Bielany
Na Bielanach mieszka blisko 40 tysięcy seniorów. Od lat ich potrzeby 
traktowane są z szacunkiem i życzliwością. Wokół nich zgromadziła 
się grupa ludzi, stowarzyszeń i fundacji, które przy wsparciu dziel-
nicy zapewniają starszym mieszkańcom nie tylko pomoc, ale organi-
zują również czas wolny. W połowie września Grzegorz Pietruczuk, 
burmistrz Bielan, otrzymał wyróżnienie za całokształt pracy na rzecz 
osób starszych przyznane przez Warszawską Radę Seniorów.

Wpław przez Zatokę Gdańską
Bielany górą na Extreme Baltic Challenge! Grzegorz Pietruczuk – burmistrz Bielan, Paweł Szymanek 
-komendant jednostki straży pożarnej przy ul. Marymonckiej oraz bielańczyk Marcin Siewierski na 
początku września przepłynęli wpław przez Zatokę Gdańską. Królewską trasę 18 km z Gdyni na Hel 
pokonali w 7 godzin i 7 minut.

Na Żoliborzu przybędzie drzew 
240 nowych drzew przybędzie do końca roku na terenie Żoliborza. Nowe drzewa znajdą się głównie 
w okolicy ciągów komunikacyjnych, ulicznych parkingów, chodników oraz ścieżek rowerowych.

 

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!





350 
mln litrów 

wody uzdatnianej 
każdego dnia

2,5 
mln osób  

korzystających 
z usług MPWiK 

50  
godzin 

nawet tyle trwa 
uzdatnianie wody  

dla Warszawy

24/7 
MPWiK kontroluje 

jakość wody z kranu 

170 
tys. analiz  

wody rocznie, 
w tym 

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

w październiku:
• 4 października (niedziela) godz. 

12.30 – Koncert „Jak bawić się mu-
zyką i słowem” czyli Ania Broda 
w koncercie interaktywnym dla du-
żych i małych. Wejściówki dostępne 
od 28.09. w BOK i na www.bok-
-bielany.eu

• 4 października (niedziela) godz. 
17.00 – „Bez instrukcji” – wieczór 
autorski z muzyką w tle. Spotkanie 
z Barbarą Okurewską-Budrewicz. 
Wejściówki dostępne od 28.09. 
w BOK i na www.bok-bielany.eu

• 7 października (środa) godz. 17.00 
i 19.00 – „Koncert na głosy i nastro-
je” – recital Elżbiety Igras z towa-
rzyszeniem Tomasza Szweda i Ro-
berta Osama. Wejściówki dostępne 
od 28.09. na www.bok-bielany.eu

• 10 października (sobota) godz. 
18.00 – Festiwal Muzyki Kameral-
nej na Bielanach. Koncert Sinfonia 
Academica. Wejściówki dostępne 
od 5.10. w BOK i na www.bok-bie-
lany.eu

• 11 października (niedziela) godz. 
17.00 i 19.00 – Koncert muzyki 
operetkowej w wykonaniu Lizy We-
sołowskiej z okazji Bielańskich Dni 
Seniora. Wejściówki dostępne od 
5.10. i na www.bok-bielany.eu

29. Dni Seniora w Dzielnicy 
Ursus

• 1 października (czwartek) godz. 
15.00 (K.S. Promyk ul. W. Sławka 2) 
– Spotkanie seniorów, informacja 
o programie działalności, wybór Se-
niora Roku 2020

• 6 października (wtorek) godz. 17.00 
(OK Arsus ul. Traktorzystów 14) 
– Koncert inauguracyjny 29. Dni 
Seniora. Zaproszenia do pobrania 
w Klubach Seniora i OK Arsus

• 9 października (piątek) godz. 14.00 
(KS Ursus ul. Sosnkowskiego 16) – 
Koncert zespołu wokalnego „Lesz-
czyna” i wybory Seniora Roku, 
wieczór recytatorski w wykonaniu 
poetów „Metafory”

• 12 października (poniedziałek) 
godz. 10.00 (KS Wesoła Chata  
ul. Zagłoby 17) – „Trening pamięci 
– odkryj swój potencjał”

• 13 października (wtorek) godz. 18.00 
(KS Wesoła Chata ul. Zagłoby 17) 
– „Moje pasje-autorski koncert 
„Wspomnienia w piosence” w wy-
konaniu Tadeusza Zawistowskiego

Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
w październiku:
• 1, 08, 15, 22, 29 października 

(czwartki) godz. 17.00 – Taniec 
w kręgu dla dorosłych. Wstęp wolny

• 7 października (środa) godz. 17.00 – 
Spotkanie w ramach Klubu Podróż-
nika „Tanzania i Park Serengeti”. 
Prowadzi Joanna Zwoleńska

• 9 października (piątek) godz. 19.00 
– „Architektura wiary Karola Woj-
tyły zanim zapukał do bram semina-
rium”. Koncert Papieski w wykona-
niu Macieja Gąsiorka. Wstęp woln
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 MINI
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodnokanalizacyjne % 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 RatunkowoGaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

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

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

Horoskop
od 27 września do 24 października 2020 r. 

WODNIK (20 I – 18 II)
Nie odkładaj ważnych spraw 
na później. Wkrótce czeka Cię 
nawał pracy i obowiązków 

i jeżeli nie załatwisz czegoś teraz, bę-
dziesz musiał to odłożyć na długo. Nawet 
jeśli jesteś zmęczony, nie możesz sobie 
pozwolić na luz. Musisz wytrzymać. Na 
szczęście bliska Ci osoba nie zawiedzie 
i wesprze Cie w trudnych chwilach. Zdro-
wie w normie, ale pamiętaj o rygorach 
sanitarnych spowodowanych pandemią.

RYBY (19 II – 20 III)
Jesień nie jest Twoją ulubioną 
pora roku. Jednak tym razem 
los wynagrodzi Ci odejście 

lata. Uda Ci się wreszcie zrealizować 
pomysł, który już bardzo długo czeka na 
realizację. A za tym pójdą znaczące gra-
tyfikacje finansowe. Wszystko to sprawi, 
ze urosną Ci skrzydła i nawet kiepska 
pogoda nie będzie w stanie popsuć Ci 
humoru. Dbaj o zdrowie, bo wirus jeszcze 
krąży wśród nas. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Swoim zwyczajem uparłeś się 
na coś i za nic nie chcesz od-
puścić. Niestety nie uda Ci się 

osiągnąć celu. Im szybciej to zrozumiesz, 
tym lepiej dla Ciebie. Należało by po-
myśleć nad planem awaryjnym. Czasem 
warto nadłożyć drogi, żeby ominąć prze-
szkodę i oszczędzić swoje siły i nerwy. 
Finanse w odpływie, ale nie na długo. Po-
waznie zadbaj o swoje zdrowie, zwłaszcza 
o stan nerwów.  

BYK (21 IV – 21 V)
Nie przejmuj się zmiennym 
szczęściem – takie jest życie. 
Jak mówi przysłowie: raz na 

wozie, raz pod wozem. Powinieneś ciągle 
sobie powtarzać, że urodziłeś się po to, 
żeby pomnażać pieniądze. Przychodzi Ci 
to przecież dość łatwo, tylko nie możesz 
wciąż o tym zapominać i skupiać się na 
przeszkodach zamiast na celu. Rozejrzyj 
się za jakimś współpracownikiem. Zadbaj 
o zdrowie. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Zdaje się, że dopadły Cię ja-
kieś sercowe wątpliwości. Jeśli 
potrzebujesz rady, kieruj się 

raczej rozsądkiem niż emocjami. Chyba 
że pragniesz całkowitej zmiany w swoim 
życiu. W sprawach zdrowia powinieneś 
chyba przemyśleć związek pomiędzy sa-
mopoczuciem a prowadzonym przez Cie-
bie trybem życia. Wirusów nie widać, ale 
one są. Wnioski nasuwają się same. 

RAK ( 21 VI – 22 VII)
Przed Tobą całkiem korzystne 
dni. Uda Ci się sfinalizować 
jakiś projekt, na którym Ci 

bardzo zależy, a już straciłeś nadzieję, 
że to obecnie możliwe. Pomimo epidemii 
musimy starać się żyć normalnie, ale 
zachowując konieczną ostrożność prze-
widzianą przepisami. Znajdź też sposób, 
żeby zadbać o siebie. Także w uczuciach 
zaskoczy Cię jakaś miła niespodzianka. 
A w finansach – znaczna poprawa.

LEW (23 VII – 22 VIII) 
Nadmiar uwag krytycznych ze 
strony otoczenia przyjmiesz 
z trudnością. Zanim rykniesz, 

zastanów się, czy któreś z nich nie są traf-
ne, a odpowiadając na zaczepki, najpierw 
pomyśl, dopiero potem odpowiedz. Jedno 
jest pewne – jesteś zbyt zaganiany, żeby 
przewodzić innym. Żeby być przywódcą 
i wizjonerem potrzebne są siły. Musisz 
więc coś zmienić. Inwestycja w siebie da 
Ci dużo energii.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Czas na jesienne porządki. 
Powinnaś zadbać o swój wy-
gląd – może wybierzesz się do 

fryzjera i kosmetyczki – a także o zdrowie 
– sprawdź, czy masz aktualne wszyst-
kie badania. Zrezygnuj z niepotrzebnych 
znajomości, które przysparzają Ci zmar-
twień, a jednocześnie spotkania z nieod-
powiedzialnymi ludźmi stwarzają zagro-
żenie sanitarne. Wymarzona podwyżka 
będzie dla Ciebie zaskoczenie, ale nie 
spełni Twoich oczekiwań.  
 
WAGA (23 IX – 23 X)

Hasło na najbliższe dni brzmi 
„Nie załamuj się”. Jeszcze 
wrócą normalne czasy i bę-

dziemy żyć jak dawniej. Teraz czekają 
Cię co prawda gorsze chwile, ale jak 
zwykle dasz sobie radę. Powinnaś za to 
ulżyć swoim nerwom i skupić się wyłącz-
nie na istotnych problemach, a z większą 
pobłażliwością patrzeć na mankamenty 
ludzi i świata. W uczuciach – chwilowy 
zastój, natomiast na kondycję fizyczną nie 
będziesz mogła narzekać. 

SKORPION (24 X – 21 XI)
Opanowanie, które przecież 
nie jest Twoją specjalnością, 
będzie w najbliższych dniach 

wielokrotnie wystawiane na próbę. 
Postaraj się jednak zachować dystans 
i z wyrozumiałością patrzeć na słabości 
innych – zarówno współpracowników, jak 
i najbliższych czy przyjaciół. Wszyscy 
zmęczeni są już pandemią i jej ograni-
czeniami. Poza tym będziesz w formie. 
Finanse – bez większych zmian.   

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Nastaw się na nie najlepszy 
nastrój. Trudno to będzie 
zmienić, ale spróbuj przeciw-

działać. Może jakieś jesienne porządki 
pomogą Ci stanąć na nogi? Chwytaj się 
wszystkich sposobów, żeby nie pogrążyć 
się w marazmie i zniechęceniu, a powoli 
wszystko wróci do normy. Do spraw za-
wodowych nie będziesz miał głowy. Zdro-
wie – bez fajerwerków, ale za to finanse 
z tendencją wzrostową.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
W najbliższych dniach naj-
bardziej będą Cię zaprzątały 
sprawy zdrowia. A sprawa 

jest poważna. Jeżeli nie uświadomisz so-
bie, że Twoje kłopoty zdrowotne wynikają 
z tego, jak postępujesz, to będziesz cier-
piał bez końca. W sprawach zawodowych 
chwilowy zastój pozwoli zająć się innymi 
sprawami. A grożą Ci także konflikty 
z bliskimi, które trzeba rozwiązywać na 
bieżąco. Finanse – nie najlepsze.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) chory pod opieką lekarza, 7) urządzenie, 8) cecha osoby lub rzeczy odróż-
niająca ją spośród innych, 9) sojusznik, 10) bez liku, co niemiara, 12) szaleniec,  
14) ostre zapalenie migdałków i gardła, 16) śledczy lub domowy, 19) kanciarz, 
21) wyznaje nierówność ras, 22) dziecko znalezione, 23) stan najwyższej szczę-
śliwości w buddyzmie.

Pionowo:
1) biblijny utwór poetycki mający charakter modlitwy 2) ładunek statku morskie-
go bądź jego ubezpieczenie, 3) zarodek, 4) ojciec, 5) czapka na… 6) robi garnki, 
11) Odrodzenie, 13) najeźdźca 15) złudne wrażenie, 17) egzaminacyjna na uczel-
ni, 18) zielony przysmak krowy, 20) leczniczy napój z wieloryba.
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