
Po wielu trudach, perypetiach i kry-
zysach, nadszedł ten dzień. Nie będzie 
przecinania wstęgi, tylko przecinanie 
ogrodzenia. 21 października 2020 r. 
Ochota otworzyła Park Zachodni. 

To była jedna z trudniejszych in-
westycji na Ochocie. Najważniejsze 

jednak, że udało się ją dobrze zakoń-
czyć i wreszcie udostępniono miesz-
kańcom nowy, fantastyczny teren zie-
leni. W najbliższych dniach zostanie 
tutaj uruchomiony monitoring miejski. 
Teren parku zostanie skoszony, trwa 
dosadzanie roślinności, będą to kwiaty, 

byliny, krzewy i ozdobne trawy. Będą 
również zamontowane dodatkowo lam-
py solarne, które były na tym terenie 
jeszcze zanim rozpoczęło się urządza-
nie parku. Tymczasem mieszkańcy już 
od środowego popołudnia mogą korzy-
stać ze wszystkich atrakcji parkowych. 

Tablica, która zawisła na ścianie 
budynku u zbiegu ulic Józefa Hau-
ke-Bosaka i Śmiałej na warszawskim 
Żoliborzu Oficerskim, przypomina, 
że właśnie w tym miejscu, przez kil-
kadziesiąt lat, mieszkał i pracował 
Andrzej Wajda. Z miejscem tym czuł 
się bardzo związany, wielokrotnie po-
dejmował inicjatywy mające na celu 

ochronę dziedzictwa przyrodniczego 
i architektonicznego swojej dzielnicy. 

Pamiętając o twórczym 
dorobku reżysera

Po śmierci Andrzeja Wajdy jego 
sąsiedzi, mieszkańcy Żoliborza i War-
szawy, mogli wpisać się do księgi kon-
dolencyjnej i wyrazić, jak ważna była 

dla nich jego obecność. 
O specjalne upamiętnie-
nie twórcy zabiegało Sto-
warzyszenie Filmowców 
Polskich oraz rada i za-
rząd dzielnicy Żoliborz, 
wraz z Centrum Kultury 
Filmowej im. Andrzeja 
Wajdy. 

– Jesteśmy szczęśliwi, 
że pojawiają się kolejne 

inicjatywy, mające na celu upamiętnie-
nie naszego patrona. Chcemy przypo-
minać mieszkańcom Warszawy o jego 
twórczym dorobku, organizując pokazy 
filmowe i dyskusje – mówi Joanna Ro-
żen-Wojciechowska, dyrektorka Cen-
trum Kultury Filmowej im. Andrzeja 
Wajdy. 

Środa z Wajdą
Miłośników twórczości Mistrza 

CKF zaprasza w każdą środę o 19.00 
do Klubu Filmowego Wajda. Spotka-
nia w nowo otwartej siedzibie Cen-
trum (Aleje Ujazdowskie 20) popro-
wadzi dziennikarka Joanna Sławiń-
ska. W repertuarze m.in. „Wesele” 
i „Panny z Wilka”.  Pokazy filmowe 
odbywają się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego.

16 października, wcześnie rano 
straż pożarna otrzymała informa-
cję o pożarze w garażu podziemnym 
budynku przy ul. Górczewskiej 181. 
Około godziny 8.00 po przeszło dwu-
godzinnej akcji ratowniczej, prawie 90 
strażaków z 22 wozami bojowymi opa-
nowało pożar. Jednak ze względu na 
bardzo wysoką temperaturę i zadymie-
nie jeszcze przez kilka godzin inspekto-
rzy PINB nie mogli wejść do budynku, 
w którym spłonęło 47 pojazdów. 

W trakcie akcji gaśniczej zosta-
ło ewakuowanych 150 mieszkańców 
z 70 lokali znajdujących się w najbliż-
szym sąsiedztwie pożaru. Miejskimi 
autobusami zostali oni przewiezieni 
do szkół przygotowanych na tę oko-
liczność przez dzielnicę. 51 osób tra-
fiło do szkoły numer 351 przy ulicy 
Jana Olbrachta 48/56. – Nasi miesz-
kańcy otrzymali tam kanapki, ciepły 
posiłek i możliwość skorzystania z po-
mocy psychologa – wylicza Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz Woli. Wraz 
z warszawskim Biurem Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego 
dzielnica na wszelki wypadek przygo-
towała także miejsca noclegowe w sali 
gimnastycznej tej placówki. – Choć 
pożar wybuchł w budynku prywatnym 
i zapewnienie lokali zastępczych leży 
po stronie administracji, nikogo nie 
zostawimy bez dachu nad głową – za-
pewnia Strzałkowski. 

Obecnie przy ul. Górczewskiej 181 
trwają oględziny, a służby administracji 
pracują nad tym, by przywrócić dosta-
wy wody i prądu do pozostałych lokali 
w budynku. Tych, które ze względu na 
brak bezpośredniego sąsiedztwa z po-
żarem nie zostały ewakuowane. Ruszy-
ły też prace wydziału dochodzeniowo 
– śledczego warszawskiej policji, które 
mają ustalić przyczyny pożaru. 

Do momentu wydania ostatecz-
nej decyzji Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, ewakuowani 
mieszkańcy mogą wejść do swoich 
mieszkań pojedynczo, jedynie w celu 
zabrania najpotrzebniejszych rzeczy. 

Na Woli

Pożar na Górczewskiej
W ubiegły  piątek  rano  zapaliły  się  samochody  w  garażu  podziem-
nym budynku przy ulicy Górczewskiej 181. Ewakuowano 150 osób. 
Dzielnica Wola zapewniła mieszkańcom miejsca w szkołach, kanapki 
i  ciepłe posiłki,  a gdyby konieczne było wyłączenie części budynku 
z użytkowania zapewni też miejsce noclegu na kilka dni.

b W lesie zbieramy tylko znane grzyby b Zawieś bilet jeżeli nie jeździsz b Ruszyły linie cmentarne b
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Na Ochocie

Park Zachodni otwarty!

Na Żoliborzu

Tablica Andrzeja Wajdy
Warszawa  upamiętnia  Andrzeja  Wajdę,  wybitnego  reżysera,  honorowego  obywatela  stolicy,  doktora 
honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. W czwartą rocznicę jego śmierci została odsłonięta pamiąt-
kowa tablica.
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Gdy pada deszcz, spadająca na dach 
i dziedziniec woda zbierana jest syste-
mem rur i zamiast trafić do kanalizacji, 
płynie pod ziemię, do zabudowanego 
tam zbiornika retencyjnego. Gdy on 
się wypełni, poprzez specjalny zawór 
przelewowy napełnia się oczko wodne, 
przy którym w pogodny dzień mogą 
usiąść uczniowie. Kiedy zaś ziemia, 

w której posadzono rośliny wyschnie, 
a zieleń wymagać będzie podlewania, 
automatyczny system nawadniania wy-
korzysta zebraną deszczówkę, pompu-
jąc ją z użyciem energii pozyskanej ze 
słońca przez umieszczone na dachu 
panele fotowoltaiczne.   

– To nie jest opowieść o przyszło-
ści, a opis funkcjonującego po re-

moncie patio w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zawodowego przy 
ul. Księcia Janusza – mówi Grażyna 
Orzechowska-Mikulska, zastępca bur-
mistrza Woli. Warta 1,125 miliona zło-
tych inwestycja, została zrealizowana 
w przerwie wakacyjnej, ze środków 
wolskiego biura ochrony środowiska 
i będzie służyć społeczności uczniow-
skiej. – Przyszli technicy budownic-
twa, architektury krajobrazu oraz 
urządzeń i systemów energetyki będą 
mogli obserwować na żywo funkcjono-
wanie najnowocześniejszych rozwiązań 
w Warszawie – zaznacza Ireneusz Bąk, 
dyrektor szkoły.   

Ustawienie paneli fotowoltaicz-
nych na dziedzińcu pozwala uczniom 
podczas zajęć praktycznych sprawdzać 
i testować ich działanie. Podopiecz-
ni na dziedzińcu mogą spędzać czas 
wolny w przyjaznej atmosferze dzięki 
zieleni i urządzeniom rekreacyjnym, 
organizować szkolne wydarzenia czy 
po prostu uczestniczyć w lekcjach na 
świeżym powietrzu. 

Przestępcy oszukują starsze, samot-
nie mieszkające osoby. Podają się już 
nie tylko za członków rodziny – wnuka, 
kuzyna, siostrzeńca lub siostrzenicę. 
Coraz częściej wmawiają starszym oso-
bom, że są funkcjonariuszami CBŚP 
lub policjantami grupy zajmującej się 
rozpracowywaniem się oszustów na 
tzw. „wnuczka”. Sprawcy nawiązują 
telefonicznie kontakt z wytypowanymi 
osobami. Zwracają się z pilną prośbą 
o pożyczenie pieniędzy.

PAMIĘTAJ! Policja nigdy nie ko-
rzysta z pomocy finansowej miesz-
kańców, prywatnych osób realizując 
własne zadania i cele.

W przypadku,  prośby o nagłą po-
życzkę, zawsze należy:
1. Poprosić o osobisty kontakt z osobą, 

podającą się za naszego krewnego,
2. Nie ulegać presji czasu, którą wytwa-

rzają oszuści, aby osiągnąć swój cel,
3. Skontaktować się z innymi członka-

mi rodziny w celu zweryfikowania 
„tragicznej” informacji, która miała 
być powodem pożyczki.

W przypadku jakichkolwiek po-
dejrzeń, że nie jest to członek rodzi-
ny, czy prawdziwy funkcjonariusz 
tylko oszust   NATYCHMIAST PO-
WIADOM POLICJĘ dzwoniąc pod 
bezpłatne numery  997 lub 112 lub 
skontaktuj się z najbliższą jednostką 
Policji. 

Na terenie Ochoty, Ursusa i Włoch są to:
Komenda Rejonowa Policji
Warszawa III
ul. Opaczewska 8
tel.: 47 723-93-50
 47 723-93-51
Komenda Rejonowa Policji
Warszawa Ursus
ul. Sosnkowskiego 16 
tel. 47 723-21-01

47 723-21-05         
Komisariat Policji          
Warszawa Włochy
ul. Komitetu Obrony Robotników 57
tel. 47 723-26-20
 47 723-26-21  
Komenda Rejonowa Policji
Warszawa IV   
ul. Żytnia 36   
tel.: 47 723-94-50    
 47 723-64-14    
Komisariat Policji      
Warszawa Bemowo  
ul. Raginisa 4    
tel.: 47 723-25-80  
Komenda Rejonowa Policji       
Warszawa V    
ul. St. Żeromskiego 7    
tel.: 47 723-71-55
 47 723-63-60        
Komisariat Policji   
Warszawa Żoliborz  
ul. Rydygiera 3a         
tel. 47 723-71-16    
 47 723-63-60                                                                                    

–  Chcemy, aby mieszkańcy mogli 
odwiedzać nagrobki swoich bliskich 
wcześniej, nie narażając się na zaraże-
nie koronawirusem 1 listopada – kiedy 
ludzi na cmentarzach będzie najwięcej 
– powiedział Rafał Trzaskowski, prezy-
dent m.st. Warszawy. 

W dzień Wszystkich Świętych war-
szawskie nekropolie odwiedza kilkaset 
tysięcy warszawiaków i gości z całej 
Polski. W czasie epidemii, gdy ważne 
jest utrzymywanie dystansu społecz-
nego i unikanie zgromadzeń, zachęca-
my aby groby najbliższych odwiedzić 
wcześniej. Dlatego w tym roku auto-
busy pierwszej linii cmentarnej C40 
rozpoczęły kursowanie już w  sobotę, 
17 października i do 30 października 
będą jeździły co 10 minut na trasie:

C40: METRO MŁOCINY – J. Ka-
sprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – 
Opłotek – Palisadowa – K. Wóycickie-
go – CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. 
– CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – 
Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska 
– CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.

W sobotę i niedzielę, 24-25 paź-
dziernika, na trasy autobusów linii 115, 
147, 169, 173, 211, 250, 409, 500 wy-

jadą dodatkowe autobusy. Oprócz linii 
C40 uruchomione zostaną kolejne linie 
cmentarne: C09, C11 i tramwajowa C1. 
Oto trasy:

C09: METRO MŁOCINY – Nocz-
nickiego – Wólczyńska – Opłotek 
– Palisadowa – Wóycickiego – CM. 
PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. (powrót: 
Wóycickiego – Wólczyńska).

C11: BRÓDNO-PODGRODZIE – 
Chodecka – Matki Teresy z Kalkuty – 
św. Wincentego – Starzyńskiego – most 
Gdański – Słomińskiego – rondo Zgru-
powania AK „Radosław” – Okopowa 
– Powązkowska – POWĄZKI-CM. 
WOJSKOWY.

C1: ANNOPOL – Annopol – Rem-
bielińska – Matki Teresy z Kalkuty 
– Odrowąża – Starzyńskiego – most 
Gdański – Słomińskiego – rondo Zgru-
powania AK „Radosław” – Okopowa 
– al. Solidarności – Wolska – CM. 
WOLSKI.

W kolejnych dniach – od ponie-
działku 26 do piątku 30 października, 
będą kursowały autobusy linii C09 (co 
pięć minut), C11 (co 10 minut),  C40 
(co 10 minut), jak również linii 409 
i 500 (co 10 minut).

Jaka będzie nowa trasa na 
Kasprzaka?

Na 2,3 km trasy między Wolską 
a Skierniewicką zbudowane zostaną 
nowe tory. Istniejące tory o długości 
około 1,2 km Wolskiej i Kasprzaka 
zostaną zmodernizowane. Pasażerowie 
będą mogli korzystać z sześciu no-
wych przystanków: przy Płockiej, przy 
przystanku kolejowym Warszawa Wola 
oraz przy ul. Ordona. 

Trasa tramwajowa będzie biegła 
wzdłuż szybko rozbudowujących się 
osiedli na Odolanach. Tory na Kasprza-
ka, tak jak na Grochowskiej, będą ob-
sadzone zielenią. Nowa trasa zapewni 
szybki dojazd do dwóch stacji metra 
– Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. 
Czas przejazdu po nowo wybudowa-
nym odcinku trasy nie przekroczy 15 
minut. W przyszłości trasa wzdłuż Ka-
sprzaka będzie mogła się łączyć z dwo-

ma innymi w kierunku stacji Warszawa 
Zachodnia. 

Jak długo potrwa budowa?

Budowa nowej trasy tramwajowej 
zostanie zakończona w 2023 roku. 
Wykonawca na zrealizowanie robót 
budowlanych będzie miał 20 miesię-
cy. Do tego czasu nie będą wliczane 

3-miesięczne okresy zimowe od po-
łowy grudnia do połowy marca. Ale 
jeśli pogoda na to pozwoli, wykonawca 
będzie miał możliwość realizacji robót 
również w tym okresie. 

Szacunkowy koszt całej inwesty-
cji wyniesie blisko 196 mln zł netto. 
Częścią inwestycji jest też przebudowa 
infrastruktury Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Jeszcze kilka dni temu dostępu do 
kładki przy przystanku kolejowym PKP 
Powązki strzegły stalowe ogrodzenia. 
Dziś już ich nie ma, a mieszkańcy oko-
lic ul. Piaskowej i Burakowskiej, dzięki 
wykonanemu przez dzielnicę dojściu 
w ciągu ul. Przasnyskiej, nie muszą 
nadkładać drogi, by wsiąść do pociągu 
czy udać się na Żoliborz. 

Jednak zarówno mieszkańcy, jak 
i reprezentujący ich radni zwracają 
uwagę, że zabrakło informacji o tym, 
że kładka została otwarta. – O tym, 
że zniknęły barierki dowiedziałem się 
przypadkiem. Skąd więc mają wiedzieć 
o możliwości skorzystania z niej miesz-
kańcy – pyta Krystian Wilk, który pilo-
tuje sprawę dostępu do kładki od strony 

wolskiej. W tej sprawie przygotował 
kolejną interpelację, w której z pomocą 
burmistrza zwraca się do PKP PLK 
z prośbą informacje kiedy dokładnie 
obiekt został otwarty i dlaczego miesz-
kańcy Woli nie zostali o tym poinfor-
mowani.  

W sprawie kładki, która przez pra-
wie rok od otwarcia przystanku nie 
była dostępna dla mieszkańców Woli, 
interweniowały władze dzielnicy.  – Po 
sierpniowej interwencji radnego Wilka 
ustaliliśmy, że uzgodnione przez PKP 
na etapie projektowania stacji rozwią-
zania, nie spełniają wymagań nadzo-
ru budowlanego, gdyż nie zapewnia-
ją dostępu kładki do drogi publicznej 
– wspomina Krzysztof Strzałkowski, 

burmistrz Woli.  W tej sprawie odbyło 
się spotkanie w wolskim ratuszu, na 
którym padła propozycja, by PKP wy-
budowało dodatkowe połączenie pie-
szo-rowerowe po terenie kolejowym 
do ul. Powązkowskiej. – Wypracowane 
wspólnie rozwiązanie miało zapewnić 
otwarcie kładki i ułatwiłoby życie oko-
licznym mieszkańcom – podsumowuje 
Strzałkowski. 

Przystanek Warszawa Powązki to 
drugi, po Warszawie Koło, nowy do-
datkowy dostęp do kolei zbudowany 
na linii obwodowej. Inwestycja reali-
zowana w ramach projektu „Prace na 
linii obwodowej w Warszawie (odc. 
Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachod-
nia – Warszawa Gdańska)”.

Otwarto proekologiczne Patio na Woli
Podziemny zbiornik na deszczówkę, z którego automatyczny system zasilany energią słoneczną pobiera 
wodę, by podlewać rośliny – brzmi jak opis futurystycznego domu, a to funkcjonalności nowo oddanego 
dziedzińca wolskiej szkoły.

UWAGA NA OSZUSTÓW  
podających się za wnuczka, 
policjanta, funkcjonariusza CBŚP

Na cmentarz już od soboty
W sobotę,  17 października na trasę wyjechały autobusy linii cmen-
tarnej C40. W kolejny weekend uruchomimy następne linie na war-
szawskie cmentarze.

Będzie tramwaj na Kasprzaka
Wkrótce ruszy budowa nowej trasy tramwajowej. Ogłoszono przetarg na prace budowlane. Oznacza to 
szybką podróż z nowych osiedli na Woli do centrum. Tramwaj pozwoli kilku tysiącom nowych mieszkań-
ców Woli na szybki dojazd do stacji metra przy rondzie Daszyńskiego i do centrum Warszawy. 

Kładka już otwarta
Na miesiąc  przed  rocznicą  otwarcia  stacji Warszawa Powązki  pasażerowie  z Woli  i  Żoliborza  zyskali 
dostęp do peronów przez kładkę.  – Kłopot w tym, że mieszkańców nikt o tym nie poinformował  – mówi 
radny pilotujący sprawę.

ZAMAWIANIE
REKLAM  

I OGŁOSZEŃ

tel. 22 877 25 66,  
22 877 25 67

reklama@nasza-gazeta.pl
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13 października 2020 roku w Ośrod-
ku Kultury „Arsus” odbyła się wyjątkowa 
impreza kulturalna – gala z okazji Wie-
czoru Laureatów XVIII edycji Konkursu 
Piosenkarskiego TULIPANADA organi-
zowanego cyklicznie przez Dom Kultury 
Kolorowa. Można było tego deszczowe-
go wieczoru znaleźć w naszym ośrodku 
miły, artystyczny azyl i posłuchać cie-
kawych interpretacji piosenek z teksta-
mi Agnieszki Osieckiej (od III kategorii 
wiekowej), wykonanych przez zaangażo-
wanych uczestników nagrodzonych przez 
jury konkursu. Uczestnicy z kategorii 
wiekowej I–II wykonywali na koncercie 
dowolny repertuar.

Do tegorocznego konkursu zgłosiło 
się 195 osób. Do drugiego etapu zostało 
zakwalifikowanych 80, z czego wyłonio-
no 17 laureatów.

Organizatorów przeglądu reprezento-
wali: Bogusław Łopuszyński – dyrektor 
Ośrodka Kultury „Arsus” w Ursusie oraz 
Elżbieta Zdanowska-Cozac – kierownik 
Domu Kultury „Kolorowa”.

Uroczystą Galę poprowadzili Kinga 
Strzelecka i Filip Borowski, stwarzając 
przy tym miłą i pozytywną atmosferę.

Konkurs przebiegał pod patrona-
tem Bogdana Olesińskiego – burmistrza 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Tegorocznym prezentacjom przysłu-
chiwało się i oceniało jury w składzie: 
Małgorzata Kustosz-Piątosa – przewod-
nicząca, Krzysztof Matuszak, Wojciech 
Zieliński. Podjęli się oni bardzo trudnego 
zadania wyłonienia zwycięzców tego-
rocznej TULIPANADY.

Ten wspaniały Wieczór rozpoczął się 
od występu laureatki poprzedniej, XVII 
edycji Konkursu Piosenkarskiego – Ga-

brysi Zalewskiej, która przygotowała 
utwór Niech żyje bal. Następnie wystąpili 
kolejno tegoroczni laureaci.

Pięknie wykonane tulipany: złote, 
srebrne i brązowe oraz dyplomy wręczały 
Elżbieta Zdanowska-Cozac – kierownik 
Domu Kultury „Kolorowa” oraz Kata-
rzyna Świtalska – naczelnik Wydziału 
Kultury Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy.

Zgromadzona na publiczność z nie-
skrywanym wzruszeniem przysłuchiwała 
się młodym artystom – zarówno solistom, 
jak i zespołom. Następującym po sobie 
występom towarzyszyły gromkie brawa.       

Jury postanowiło przyznać 
następujące nagrody 

i wyróżnienia:
Kategoria wiekowa I (6-7 lat)
Kategoria muzyczna soliści – wokaliści
I nagroda
Malwina Głowiak – Szkoła Podstawowa 
nr 298 Warszawa
Kategoria muzyczna chóralna
I nagroda
Chór klasa II A – Szkoła Podstawowa nr 
360 Warszawa
Kategoria wiekowa II (8-10 lat)
Kategoria muzyczna soliści – wokaliści
Wyróżnienia
Helena Bartczak – Vocalmania Studium 
wokalne Marceliny Woźnej Otwock
Emilia Głodek – Best Vocal Studium 
Garwolin
Alicja Góral – Szkoła Podstawowa nr 2 
Ostrów Mazowiecka
III nagroda
Gaja Kusztal – Vocalmania Studium wo-
kalne Marceliny Woźnej Otwock

II nagroda
Liliana Czarnecka – zgłoszenie indywi-
dualne 
I nagroda
Julia Kołodziejak – Szkoła Podstawowa 
Teresin
Kategoria wiekowa III (11-14 lat)
Kategoria muzyczna soliści – wokaliści
Wyróżnienia
Amelia Kaczmarczyk – Vocalmania – 
Studium wokalne Marceliny Woźnej 
Otwock
Weronika Kołodziejak  – Prywatne Li-
ceum Ogólnokształcące Sióstr Niepoka-
lanek w Szymanowie 
Ewa Rejman – Szkoła Podstawowa nr 6 
Sochaczew
Wiktoria Serafin – Studio wokalne autor-
skiej szkoły musicalowej Macieja Paw-
łowskiego Warszawa
III nagroda
Paweł Drewnowski – Szkoła Podstawo-
wa nr 6 Otwock
II nagroda
Mariia Makhynia – Kolegium św. Stani-
sława Kostki Warszawa
I nagroda
Marcelina Litwin – Szkoła Podstawowa 
nr 260 Warszawa
Kategoria wiekowa IV (15-17 lat)
Kategoria muzyczna soliści – wokaliści
Wyróżnienia
Dominika Dąbrowska – Studio wokalne 
autorskiej szkoły musicalowej Macieja 
Pawłowskiego Warszawa
Zuzanna Gołąb – zgłoszenie indywidu-
alne
Natalia jakubowska – Liceum Ogólno-
kształcące w Tarczynie
Julia Ukielska – Studio wokalne Anny 
Ozner Warszawa

III nagroda
Paulina Józefowska – Trele Morele Punkt 
Kultury Warszawa
II nagroda
Łukasz Piekarzewski – Klub Kultury 
Gocław filia Centrum Promocji Kultury 
Warszawa
I nagroda
Marysia Stasiak – zgłoszenie indywi-
dualne
Kategoria muzyczna zespoły wokalne
I nagroda
ASMki – Studio wokalne autorskiej szko-
ły musicalowej Macieja Pawłowskiego 
Warszawa
Kategoria muzyczna zespoły wokalno-
-instrumentalne
III nagroda
Pro Arte – zgłoszenie indywidualne
Kategoria wiekowa V (od 18 lat)
Kategoria muzyczna soliści – wokaliści
Wyróżnienia
Marianna Falkowska – zgłoszenie indy-
widualne 

Antonina Grupińska – zgłoszenie indy-
widualne 
Zofia Olejnik – zgłoszenie indywidualne
III nagroda
Natalia Grędziszewska – Nowodworski 
Ośrodek Kultury Nowy Dwór Mazowiecki
II nagroda
Magdalena Paciorek – Zespół Państwo-
wych Szkół Muzycznych im. Fryderyka 
Chopina Warszawa
I nagroda 
Weronika Podpora – zgłoszenie indywi-
dulane

Grand Prix 
Burmistrza dzielnicy Ursus m. st. War-
szawy Bogdana Olesińskiego otrzymał 
zespół Alter Ego z Gminnego Ośrodka 
Kultury 

Już teraz gorąco zapraszamy do udzia-
łu w przyszłorocznym, XIX już Konkur-
sie Piosenkarskim TULIPANADA.

XVIII edycja konkursu piosenkarskiego 

TULIPANADA – koncert laureatów
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Tegoroczna – 37. edycja konkursu 
„Warszawa w kwiatach i zieleni” była 
inna niż dotychczasowe. Pandemia 
zmusiła większość mieszkańców do 
pozostania w domach i uniemożliwiła 
towarzyskie spotkania. Wyjątkowa sy-
tuacja stała się dla wielu bodźcem do  
rozpoczęcia swojej przygody z ogrod-
nictwem. 

Mieszkańcy Warszawy, mimo pa-
nujących ograniczeń, zaskoczyli swoim 
zaangażowaniem i poświęceniem w za-
zielenianiu miasta oraz licznie uczestni-
czyli w warsztatach ogrodniczych i spo-
tkaniach odbywających się online. 359 
osób, przedsiębiorstw i instytucji stanęło 
do rywalizacji o miano najpiękniejszego 
ogrodu, balkonu czy osiedla. Spośród 
wszystkich zgłoszeń jury wyłoniło lau-
reatów w trzech głównych kategoriach: 
człowiek, firma i sąsiedzi. Jak co roku 
przyznano też nagrody im. Stefana Sta-
rzyńskiego. Wyjątkowy charakter te-
gorocznego konkursu oraz powstanie 
nowej kategorii „ogród ekologiczny/
nowoczesny” sprawiły, że warszawia-

cy skupili się na walce ze zmianami 
klimatu. 

Laureaci tegorocznej edycji
Kategoria „Balkon, loggia lub okno”:
• I miejsce – Izabela Dutkiewicz,
• II miejsce – Lidia Lorek,
• III miejsce – Magdalena Kazimie-

ruk. 
Kategoria „Ogródek przy budynku 
wielorodzinnym”:
• I miejsce – Monika Mika,
• II miejsce – Bogusława Ciołek,
• III miejsce – Wspólnota Mieszka-

niowa „Batalionu AK Pięść 7”. 
Kategoria „Ogród lub ogródek przy 
budynku jednorodzinnym”:
• I miejsce – Monika i Witold Zapa-

śnikowie,
• II miejsce – Magdalena Mrówka,
• III miejsce – Justyna Nowak. 
Kategoria „Tereny spółdzielni, 
wspólnot mieszkaniowych, budyn-
ków komunalnych”:
• I miejsce – Wspólnota Mieszkanio-

wa „Żoliborz Artystyczny”,

• II miejsce – Zakład Gospodarowa-
nia Nieruchomościami w Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy,

• III miejsce – Wspólnota Mieszka-
niowa „Skorosze 9”. 

Kategoria „Ekoogród/ogród nowo-
czesny”:
• I miejsce – Urząd Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy,
• II miejsce – Ogród Społecznościo-

wy – Fort Bema. 
Kategoria „Inne formy zieleni miej-
skiej”:
• I miejsce – Centrum Pomocy Spo-

łecznej Dzielnicy Śródmieście 
im. prof. A. Tymowskiego – dział 
wsparcia społecznego,

• II miejsce – Hazel Investments Sp. 
z o.o.,

• III miejsce – Centrum Promocji 
Kultury w Dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy. 

Nagrodę im. Stefana Starzyńskie-
go otrzymał w 2020 r. Zamek Królew-
ski w Warszawie – Rezydencja Królów 
i Rzeczypospolitej, a nagrodę im. Zofii 
Wójcickiej zdobyła Monika Mika.

Więcej informacji o konkursie 
„Warszawa w kwiatach i zieleni” moż-
na znaleźć na stronie warszawawkwia-
tach.pl oraz na profilu na Facebooku 
i Instagramie. 

Organizatorzy: Miasto Stołeczne 
Warszawa, współorganizator Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy.

Tegoroczne lato i wczesna jesień są 
łaskawe dla grzybiarzy. Sprzyja temu 
deszczowa pogoda oraz wysoka tem-
peratura powietrza. Miłośnicy grzy-
bobrania się cieszą, a sanepid ostrzega: 
bądźmy ostrożni! Polacy uwielbiają 
grzyby, ale to przysmak bezpieczny 
jedynie dla tych, którzy się na nich 
znają. O pomyłkę, nawet w przypad-
ku doświadczonych grzybiarzy, jest 
naprawdę nietrudno. I tak się niestety 
dzieje – lekarze przyznają, że do szpita-
li częściej trafiają ludzie przeceniający 
swoją wiedzę o grzybach niż ci, którzy 
zbierają je okazyjnie. Dlatego najważ-
niejsza zasada podczas grzybobrania 
to: zbieramy tylko te gatunki grzybów, 
które znamy!

Aby grzybobranie nie zakończy-
ło się w szpitalu, powinniśmy przede 
wszystkim wybierać jedynie zdrowe, 
dojrzałe okazy – takie, które nie są 
nadgryzione, uszkodzone, zaczerwie-
nione czy spleśniałe. Należy pamiętać 
także o tym, żeby zamiast plastikowej 
reklamówki zabrać ze sobą wiklinowy 
koszyk lub bawełnianą torbę, ponieważ 
nieodpowiednio przechowywane grzy-
by mogą także wywołać zatrucia. Leka-
rze przestrzegają dodatkowo, by grzy-
bów leśnych nie podawać dzieciom 
przynajmniej do 10., a najlepiej – do 
12. roku życia. Są one zwykle ciężko-

strawne, a młody organizm nie posiada 
jeszcze w pełni wykształconego ze-
społu enzymów, odpowiedzialnych za 
ich trawienie i może o wiele dotkliwiej 
odczuć skutki spożycia grzybów.

Objawy zatrucia grzybami 
leśnymi 

Ze względu na mechanizm działa-
nia toksyn zatrucia grzybami dzielimy 
na: zatrucie typu gastrycznego, którego 
objawami są nudności, biegunka, wy-
mioty, bóle brzucha – na ogół ustępują-
ce samoistnie; zatrucie neurotropowe – 
w tym przypadku zawarte w grzybach 
związki trujące działają na układ ner-
wowy, powodując ogólne pobudzenie, 
zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, 
a nawet halucynacje (rzadko kończy 
się śmiercią) oraz zatrucie cytotropowe 
– najgroźniejszy typ, w którym tok-
syny uszkadzają narządy miąższowe, 
takie jak nerki, wątrobę czy serce. Są 
to zatrucia bardzo ciężkie, często ze 
skutkiem śmiertelnym. W zależności 
od czasu, który upłynął od spożycia do 
wystąpienia pierwszych objawów, wy-
różniamy także zatrucia o krótkim (od 
0,5h do 5h) lub długim okresie utajenia 
(od 6h do nawet 2-6 dób).

– Najczęstszym błędem w przypad-
ku podejrzenia zatrucia jest czekanie 
w domu, aż dolegliwości same miną. 

Tłumaczymy sobie, że zjedliśmy zbyt 
obfity posiłek i nabawiliśmy się lek-
kiej niestrawności. Pamiętajmy, że czas 
działa na naszą niekorzyść. Po spo-
życiu grzyba trującego, w zależności 
od siły zawartych w nim toksyn, mogą 
wystąpić bardzo zróżnicowane objawy. 
Pierwsze związane są zazwyczaj z ukła-
dem pokarmowym i powodują nie-
zbyt nasilone dolegliwości żołądkowe. 
Mogą pojawić się nudności, wymioty, 
biegunka, silne bóle brzucha, nadmier-
ne pocenie, łzawienie, a także drgawki 
czy zaburzenia widzenia. W zależności 
od gatunku trującego grzyba zdarza-
ją się nawet halucynacje i zaburzenia 
neurologiczne. Zbyt późna reakcja (lub 
jej brak) na pierwsze niepokojące sy-
gnały może doprowadzić do problemów 
z oddychaniem lub zaburzeń krzepli-

wości krwi. U osoby, u której doszło do 
zatrucia grzybami może wystąpić krwa-
wienie z nosa i przewodu pokarmowego 
– to sygnał, że toksyny działają już na 
błonę śluzową –  ostrzega Jakub Ry-
chlik, ratownik Akademii Ratownictwa 
LUX MED. 

Postępowanie w przypadku 
podejrzenia zatrucia 

grzybami leśnymi 
Rodzaj i nasilenie objawów zależą 

nie tylko od ilości i jakości spożytych 
grzybów, ale także od indywidualnej 
reakcji organizmu oraz innych, spoży-
tych uprzednio pokarmów (w pełnym 
żołądku pokarm wolniej się wchłania). 
W przypadku pojawienia się pierw-
szych sygnałów świadczących o zatru-
ciu, kluczową rolę odgrywa natych-
miastowe działanie. Jakub Rychlik, 
ratownik Akademii Ratownictwa LUX 
MED radzi, jak reagować w przypadku 
podejrzenia zatrucia:

– U osób, które są przytomne 
prowokujemy  wymioty – w ten spo-
sób mamy szansę pozbyć się przy-
najmniej części toksyn z organizmu. 
W tym celu  należy wypić dużą ilość 
wody z solą. Zwrócone resztki po-
trawy, w której znalazły się grzy-
by, umieszczamy w foliowej torbie, 
a następnie zachowujemy do badań 
diagnostycznych. Umożliwi to spraw-
niejszą identyfikację toksyny. Ponad-
to nie przyjmujemy żadnych leków 
– w szczególności środków przeczysz-
czających oraz nie pijemy mleka ani 
alkoholu – tłuszcze ułatwiają wchła-

nianie niektórych substancji toksycz-
nych, a toksyny zawarte w trujących 
grzybach mogą blokować metabolizm 
alkoholu i wchodzić z nim w niepo-
żądane reakcje. Nawet, jeżeli w tzw. 
międzyczasie wcześniejsze objawy 
ustąpią, należy bezwzględnie wezwać 
zespół ratownictwa medycznego lub 
udać się do najbliższej stacji pogoto-
wia ratunkowego.

Po zatruciu niektórymi silnie trują-
cymi grzybami, np. muchomorem sro-
motnikowym, może nastąpić chwilowa 
poprawa samopoczucia, po której z ko-
lei dochodzi do gwałtownego pogor-
szenia stanu zdrowia. Pamiętajmy, że 
w przypadku zatruć śmiertelnie trują-
cymi grzybami czas odgrywa najważ-
niejszą rolę. Im szybciej rozpoczniemy 
specjalistyczne leczenie, tym większe 
szanse na uratowanie zdrowia i życia – 
dodaje Jakub Rychlik.

Brak roztropności w przypadku 
grzybobrania może pociągnąć za sobą 
tragiczne skutki. Dlatego podczas wy-
prawy do lasu powinno się zawsze mieć 
przy sobie atlas grzybów. Dodatkowo, 
w razie jakichkolwiek wątpliwości, za-
wsze warto skonsultować problema-
tyczny okaz z innymi grzybiarzami, np. 
w dedykowanych grupach na portalach 
społecznościowych. Można także udać 
się ze swoimi zbiorami do najbliż-
szej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
w której dyżurujący grzyboznawcy po-
twierdzą, czy grzyb jest jadalny. Bądź-
my ostrożni, ponieważ błąd w ocenie 
konkretnej odmiany może kosztować 
utratę zdrowia, a nawet życia.

Finał „Warszawy w kwiatach i zieleni”
37. konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni” już rozstrzygnięty! Właściciele najpiękniejszych warszawskich 
ogrodów i balkonów zostali nagrodzeni podczas uroczystej gali w Służewskim Domu Kultury.

Miłośnikom grzybobrania pod rozwagę

Zbieramy tylko to co znamy 

 

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!

Więcej czytaj na naszym portalu:

www.nasza-gazeta.pl



Film opowiada o wydarzeniach sprzed 
40 lat. 28 sierpnia 1980 roku w Hucie 
Warszawa robotnicy rozpoczęli strajk so-
lidarnościowy z robotnikami Wybrzeża. 
Bieda, kryzys, brak poszanowania pracy 
przez przełożonych i fatalne traktowanie 
robotników doprowadziły do buntu.

Przywódcą strajku, do którego przy-
łączyło się blisko 90 procent załogi, był 
Seweryn Jaworski. – Chodziło o godność 
i wolność. Widząc siebie na archiwal-
nych nagraniach wracam w myślach do 
ciągle bardzo żywych wspomnień – po-
wiedział Andrzej Binduga, który razem 
z Janem Gutowskim, Jerzym Wattsonem 
i Adamem Szymańskim byli gośćmi ho-
norowymi pokazu. – To ja wyłączyłem 
prąd w hucie. Ale zaznaczam, że zrobiłem 
to dopiero po zakończeniu wytopu. Nasz 
strajk prowadziliśmy tak, by nie zniszczyć 

sprzętu, który przecież był naszą wspólną 
własnością – wspomina były elektryk huty 
Jerzy Wattson.

Adam Szymański z kolei mówił, że 
film doskonale pokazuje uczucia jakie 
towarzyszyły hutnikom. – Byliśmy pełni 
energii. Chcieliśmy coś zrobić dla wspól-
nego dobra. I chyba to się nam udało – 
uśmiecha się skromnie.

Burmistrz dzielnicy Bielany Grze-
gorz Pietruczuk zaznaczył, że wydarzenia 
w zakładzie przy ulicy Kasprowicza były 
jednym ze schodów do wolności. – Mamy 
kolejne pokolenia, które nie pamiętają 
tamtych czasów i tego, jak wyglądało 
życie. Cieszę się, że ten film powstał i po-
kazuje prawdę. Warto pamiętać o tych 
wydarzeniach i o ludziach, którzy brali 
w nich udział. Dzięki nim żyjemy dziś 
w wolnym kraju – powiedział burmistrz.
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Małym kroczkami zmienia się oto-
czenie Parku Olszyna. Na początku 
października w ramach budżetu oby-
watelskiego ruszyła budowa podwie-
szanego chodnika, tak aby nie uszko-
dzić systemu korzeniowego drzew. 
Dodatkowo powstaną trzy zatoki z ba-
lustradami oraz nowe tablice edukacyj-
ne. Podwieszany chodnik powstanie 
w miejscu wysłużonej już alejki pro-
wadzącej przez środek zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego Olszyna. In-
westycja za 400 tys. zł ma być gotowa 
w listopadzie.

To nie jedyne zmiany w otocze-
niu parku. Od strony ulicy Gąbińskiej, 
w miejscu przedeptu, wykonano nowy 
chodnik z bujną roślinnością. Ustawio-
no sześć ławek zatopionych w zieleni. 
Posadzono również drzewa – 10 lip 
srebrzystych, 6 kasztanowców, 6 ja-
błoni i 4 klony. Dodatkowo Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe przeprowadziło 
w tym rejonie modernizację kompleksu 
boisk syrenka.

Ulice gładkie jak blat stołu
Zakończył się remont fragmentu 

ulicy Kolektorskiej. Zniszczoną i poła-
taną nawierzchnię jezdni na odcinku od 
alei Słowiańskiej do ulicy Kaskadowej 
wymieniono na zupełnie nową wraz 

z krawężnikami. To nie jedyne zmia-
ny na drogach. Na ulicy Maszewskiej 
zakończyła się wymiana odwodnienia, 
a lada dzień rozpocznie się gruntowna 
modernizacja ulicy Cegłowskiej oraz 
Żółwiej na odcinku od ul. Maszewskiej 
do Melioracyjnej.

Oprócz większych remontów dziel-
nicowy wydział infrastruktury zajmuje 
się również utrzymaniem i konserwacją 
dróg gminnych i wewnętrznych znajdu-
jących się na terenie dzielnicy. Dotych-
czas wykonano: remonty cząstkowe na-
wierzchni chodników (104 m2), wymia-
nę nawierzchni chodników (507 m2), 
naprawę nawierzchni jezdni (454 m2), 
obniżenie krawężnika przy miejscach 
dla osób niepełnosprawnych (2 miej-
sca), dostosowanie przejścia dla pie-
szych dla osób z niepełnosprawnością 
(6 miejsc), wdrożenie nowych zmian 
w organizacji ruchu (7 miejsc), wymia-
nę znaków drogowych (85 szt.), odno-
wiono oznakowanie poziome (126 m2) 
oraz dokonano wymiany słupków wy-
grodzeniowych U-12 (19 szt.).

Inwestycje w oświatę
Na osiedlu Chomiczówka ruszyła 

budowa żłobka. U zbiegu ulicy Bogu-
sławskiego i Rodziny Połanieckich po-
wstanie placówka dla 150 maluchów. 

Wykonawca zapowiedział, że do końca 
roku wybuduje budynek w stanie suro-
wym. Na przyszły rok zaplanowane są 
prace wykończeniowe oraz urządzenie 
placówki.

Zmiany będą również na osiedlu 
Ruda, gdzie powstanie zupełnie nowy 
budynek Przedszkola nr 346. W pierw-
szej kolejności wykonawca opracuje 
projekt budowlany, a do końca pierw-
szego kwartału przyszłego roku uzyska 
pozwolenie na rozbiórkę istniejącego 
budynku oraz budowę nowego. – In-
westycja umożliwi nam przeniesienie 
3 grup przedszkolaków z pobliskiego 
Żłobka nr 16 przy ul. Klaudyny 10. 
Dodatkowo wyremontujemy zwolnione 
pomieszczenia, a żłobek zaadaptuje je 
na nowe sale dla maluchów – mówi 
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

W nowym budynku znajdzie się 
10 oddziałów przedszkolnych dla 250 
dzieci, pracownia komputerowa, ga-
binet logopedy i psychologa, sala do 
rytmiki oraz sensoryki. Wejście głów-
ne będzie dostępne dla osób porusza-
jących się na wózkach, zadaszone, 
z miejscem do zaparkowania rowe-
rów. W piętrowym budynku zapro-
jektowano również windę. Na dachu 
zaplanowany jest montaż instalacji fo-
towoltaicznej, która ma pokrywać za-
potrzebowanie technologiczne kuchni. 
Inwestycja będzie gotowa na jesieni 
2021 roku. 

Niedługo ruszy przeprowadzka 
dzieci do zmodernizowanego budynku 
przedszkola przy ulicy Wergiliusza na 
Wawrzyszewie. Po zakończeniu prac 
przedszkolaki będą miały tu więcej 
miejsca do nauki i zabawy. Postępuje 
również modernizacja Szkoły Podsta-
wowej nr 77 przy ulicy Samogłoska 9 

na Młocinach i Zespołu Szkół nr 55 
przy Gwiaździstej 35 na Rudzie. Trwa 
opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej na modernizację 
Szkoły Filialnej SP nr 273 przy Arku-

szowej 202 na Radiowie. Termin reali-
zacji tego zadania to IV kwartał 2021 
roku. Również w przyszłym roku prze-
budowę przejdzie Przedszkole nr 422 
przy ulicy Brązowniczej.

Autobusy linii 221 jeżdżą trasą: Plac 
Niemena (ul. Powązkowska) – Elblą-
ska (ul. Krasińskiego) – Przasnyska 
– Rydygiera – Anny German – Plac 
Grunwaldzki – ks. Boguckiego – Feliń-
skiego – Dworzec Gdański. Natomiast 
linia 321, od 21 października kursuje na 
trasie: Plac Wilsona – Plac Inwalidów 
– Plac Grunwaldzki – Anny German – 
Rydygiera – PKP Powązki – Powązki 
IV Brama – Powązkowska – Rondo „Ra-
dosława” – CH Arkadia. We wrześniu 
Biuro Polityki Mobilności i Transportu 

Urzędu m.st. Warszawy zatwierdziło 
przedłożony projekt nowej czasowej or-
ganizacji ruchu na przebudowanej ulicy 
Rydygiera umożliwiający przywrócenie 
linii autobusowych na tę trasę. W poło-
wie września rozpoczęły się prace bu-
dowlane, w ramach których wykonany 
został chodnik, przystanek oraz dojście 
do przystanku autobusowego. Postawio-
ne zostały znaki pionowe i wykonywa-
ne jest oznakowanie poziome, zgodnie 
z zatwierdzonym projektem czasowej 
organizacji ruchu. 

Dokończenie oznakowania poziomo-
wego na ulicy Rydygiera utrudniają sa-
mochody zaparkowane w zatokach auto-
busowych, na miejscach przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych oraz przy 
wjeździe do garaży do budynku m.in. nr 
11, 13 i 15. 

Dlatego prośba do mieszkańców 
o stosowanie się do postawionych pio-
nowych znaków o zakazie postoju i za-
trzymywania się oraz o przeparkowanie 
swoich samochodów. Osoby, które będą 
utrudniać dokończenie prac oraz nie będą 

stosowały się do znaków, będą narażone 
na wzmożone kontrole straży miejskiej 
i policji, a w niektórych przypadkach 
nawet na odholowanie pojazdu.

Wkrótce nowe drzewa 
i krzewy

Jesienią zgodnie z projektem zieleni, 
wzdłuż przebudowanej ulicy Rydygiera 
posadzone zostaną nowe drzewa – pla-
tany, w tym platany klonolistne Pyra-
midalis. Nasadzenia drzew rozpoczną 
się w listopadzie. Najlepszy moment na 

sadzenie dużych drzew jest po całkowi-
tym opadnięciu liści, dlatego ostateczny 
termin będzie uzależniony od zakończe-
nia procesu wegetacji i przejścia drzew 
w tzw. okres spoczynku.

Dodatkowo, zieleń wzdłuż ulicy Ry-
dygiera uzupełniona będzie także o kilka 
tysięcy krzewów liściastych, jak berberys, 
krzewuszka, dereń kanadyjski, trzcinnik 
ostrokwiatowy i pęcherznica kalinolistna. 

Inwestycja na ulicy Rydygiera objęła 
łączną długość 626 metrów na odcinku 
od ul. Przasnyskiej do ul. Matysiakówny, 
a jej wartość wyniosła 5 mln 888 tys. 
zł. W trakcie prac wybudowano około 
410m ścieżki rowerowej i około 1010m 
chodnika. Na ulicy wytyczone zostały 
nowe miejsca parkingowe, w tym 8 dla 
osób niepełnosprawnych. Zainstalowano 
26 parkowych słupów oświetleniowych 
oraz 37 słupów oświetlenia ulicznego 
z wykorzystaniem energooszczędnych 
opraw ledowych. 

Na Bielanach 

Inwestycje nabierają tempa
– Nie zwalniamy z inwestycjami. Mimo ciężkich czasów, które nastały wraz z epidemią COVID-19, pro-
wadzimy kolejne ważne sprawy. To nie tylko modernizacje parków czy remonty ulic. Przeprowadzamy też 
remonty i naprawy w przedszkolach i szkołach – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.

Na Żoliborzu

Autobusy wracają na ulicę Rydygiera
Już od środy, 21 października na przebudowaną ulicę Rydygiera powróciła komunikacja miejska. 
Zawieszona dotychczas linia autobusowa 221 została przywrócona, na starą trasę skierowana zostanie także linia 321. 

Huta znaczy wolność
Pod  koniec  sierpnia w  bielańskim  ratuszu  odbyła  się  uroczysta  premiera 
filmu „Huta Warszawa. Idziemy po wolność” przygotowanego przez Urząd 
Dzielnicy Bielany  i Bielańską Fototekę.   – Bardzo dobry film. To doku-
ment, który pokazuje, co wtedy działo się w naszym zakładzie i naszych 
sercach – mówił tuż po premierze wzruszony Jan Gutowski, jeden z inicja-
torów strajku z sierpnia 1980 roku w Hucie Warszawa.
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Rzeczywistość pandemiczna zmie-
niła oblicze instytucji kultury, w tym 
bibliotek. Spowodowała zmianę trybu 
działania i zorganizowanie pracy zorien-
towanej na rozwój e-usług. – W obec-
nych czasach należy stale otwierać się 
na nowe możliwości technologii, nowe 
formy komunikacji, nowe środki przeka-

zu, zwłaszcza w kontekście pozyskania 
nowych użytkowników. W wyniku na-
szych wewnętrznych analiz, trwających 
od marca tego roku, wyciągnęliśmy 
wnioski, które spowodowały weryfika-
cję dotychczasowego kierunku działania 
Biblioteki Publicznej w dzielnicy Bemo-
wo. Staramy się sprostać oczekiwaniom 
społecznym i działać w odpowiedzi na 
konkretne potrzeby – podkreśla dyrektor 
Fiszer-Nowacka. 

E-oferta na nowej e-platformie bi-
bliotecznej http://online.bibliotekabe-

mowo.pl/ jest skierowana do szerokie-
go grona odbiorców. Zawiera ciekawy 
program kulturalno-edukacyjny. Użyt-
kownicy znajdą tam trzy podstawowe 
kafle tematyczne: e-biblioteka, e-edu-
kacja i e-kultura. Dla niezorientowa-
nych przygotowano przewodnik użyt-
kowania, filmy instruktażowe w obrę-

bie e-katalogu, listę niezbędnych pytań 
i odpowiedzi na nie. 

Poza standardową opcją wypoży-
czania e-booków i e-audiobooków zre-
alizowano kafel e-edukacja, w którym 
można znaleźć lekcje biblioteczne, qu-
izy literackie i materiały edukacyjne. 
Wśród e-propozycji znalazły się także 
warsztaty z Budżetu Obywatelskiego 
2020 „Pomalujmy słowa”, „Muzyko-
mania” czy zajęcia mydlarskie. Do 
kafla e-kultura przypisano słuchowi-
ska, spektakle teatralne i e-wystawy. 

Na e-platformie bibliotekarze polecają 
również ciekawe filmy i książki. – 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie – naj-
młodsi, młodzież oraz dorośli, ale też 
seniorzy. Wystarczy być zapisanym do 
naszej Biblioteki. Jeśli zaś nie jeste-
śmy, to zapraszamy do zapisu w trybie 
zdalnym. Nasza oferta jest całkowicie 
bezpłatna – podkreśla Joanna Braun, 
koordynator biblioteki on-line. 

– Poszerzanie profilu biblioteki 
w zakresie działań e-oferty nie stanowi 
już wyzwania dla rynku biblioteczne-
go, a podstawę do działania. My wzo-
rujemy się na zachodnioeuropejskich 
standardach, stąd też zależy nam na 
stworzeniu takich aktywności dla na-
szych Czytelników, które będą atrak-
cyjne i staną się odpowiedzią na ich 
oczekiwania – dodaje dyrektor Fiszer-
-Nowacka. 

Działania w zakresie udostępniania 
oferty bibliotecznej on-line Biblioteka 
podejmuje już od roku, jednak w ostat-
nim czasie nastąpiło dynamiczne przy-
spieszenie. Dotychczas została stwo-
rzona aplikacja mobilna na smartfona 
oraz QR-Code zamiast karty bibliotecz-
nej. Zasoby audiobooków i e-booków 
zostały przekonwertowane i udostęp-
nione na e-platformie bibliotecznej. 
Od kwietnia działa również możliwość 
zdalnego zapisu – opcja potwierdza-
nia danych w trybie wideo w oparciu 
o usługę Google Duo. Bez wychodze-
nia z domu użytkownik może wypoży-
czać e-zasoby biblioteczne. 

Wdrażane są programy i rozwiąza-
nia, które nie tylko poprawiają zarzą-
dzanie procesami związanymi z gro-
madzeniem, opracowaniem i udostęp-
nianiem zbiorów, ale również ułatwiają 
dostęp do e-zbiorów i e-usług biblio-
tecznych. Aby nie zostawiać czytelni-
ków z przeróżnymi wątpliwościami do 
ich dyspozycji pozostaje linia telefo-
niczna pod nr 502 321 060. 

Zapraszamy do korzystania: http://
online.bibliotekabemowo.pl/

„Polska to brzmi dumnie” to tytuł 
projektu bemowskiej Biblioteki, któ-
rego głównym celem jest chęć opo-
wiedzenia o wydarzeniach 1920 roku 
poprzez słowa, opowiedziane przez pi-
sarza i historyka Marcina Ciszewskie-
go, a także obrazy, te zarejestrowane 
drogą video i te uwiecznione na kliszy 
fotograficznej. 

– Nasz spacer śladami Bitwy War-
szawskiej, przybliżał nie tylko miejsca 
ściśle związane z wydarzeniami tamte-
go okresu, ale przez rozmowę z naszym 
gościem pozwolił zorientować się tym, 
dla których tamte wydarzenia są zbyt 
odległe i nie warte pamięci, że jest 
zupełnie inaczej. Poprzez realizację 
projektu pragniemy chronić to co dla 
nas Polaków jest najważniejsze – naszą 
tożsamość narodową – podkreśla Ad-
rianna Zagórska, koordynator projektu. 

Projekt jest realizowany w pięciu 
miejscach ściśle związanych z posta-
cią Józefa Piłsudskiego oraz miejscem 
walk i bitew: Dworek Milusin i Mu-
zeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów-
ku, Belweder, miejsce bitwy z bolsze-
wikami i Muzeum Bitwy Warszawskiej 
w Radzyminie, miejsce działań wojen-
nych w Serocku, historyczne miejsce 
związane z działaniami wojennymi Bi-
twy Warszawskiej w Twierdzy Modlin. 

W pięciu odcinkach staramy się 
odpowiedzieć na pytania, dlaczego do-
szło do tego, że Bitwa Warszawska 
miała miejsce. Co było tego powodem? 
Kto przyczynił się w głównej mierze 
do zwycięstwa? Jak wyglądała bitwa 
Warszawska? Jaki wpływ miała na losy 
Polski i Europy? I co równie istotne, co 
by było gdyby skończyła się ona innym 
rozstrzygnięciem? 

– Wiktoria 1920 roku zmieniła losy 
Polski, jak i losy Europy i ten fakt 
jest niepodważalny. Zapraszamy zatem 
do obejrzenia naszego spaceru online 
i posłuchania o wydarzeniach 1920 
roku. Warto również odwiedzić wysta-
wę fotografii miejsc, które odwiedzili-
śmy w czasie realizacji, w Spotykalni 
– Bibliotece Sąsiedzkiej – mówi Artur 
Karpińczuk, autor scenariusza wirtu-
alnego spaceru, dziennikarz radiowy 
radia ESKA,WAWA, Bemowo fm., pa-
sjonat historii oraz literatury i filmów 
historycznych. 

Projekt dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Koalicje dla 
Niepodległej”.

Zarząd Transportu Miejskiego wycho-
dzi naprzeciw potrzebom pasażerów, którzy 
kupili bilet długookresowy i w nadchodzą-
cych dniach lub tygodniach nie będą jeździć 
Warszawskim Transportem Publicznym. 
W czasie zagrożenia epidemicznego moż-
na zawiesić bilet długookresowy (30– lub  
90-dniowy – ważny w dowolnej strefie 
biletowej, także bilety warszawiaka, me-
tropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem 
dzieci oraz bilety seniora) pod adresem ht-
tps://zawieswkm.wtp.waw.pl  – wystarczy 
do tego podanie numeru posiadanej karty. 
Wydane pieniądze nie przepadną – nie-
wykorzystany czas ważności biletu można 
przekodować na inny termin. 

Można zawiesić trzy razy
Nowe zarządzenie Prezydenta m.st. 

Warszawy wprowadza ważną zmianę. Do 
tej pory pasażerowie mogli taką operację 
wykonać tylko raz. Od 9 października 
można zawiesić ważność biletu trzy razy 
w ciągu roku kalendarzowego, ale pod 
pewnymi warunkami. Jeśli ktoś skorzy-
stał już wcześniej z tej możliwości, np. 
w kwietniu, to przed 31 grudnia 2020 
roku może to zrobić jeszcze dwukrotnie. 
Od nowego roku liczba możliwych do 
wykorzystania zawieszeń będzie nalicza-
na od nowa. Ponadto, biletu nie można 

zawiesić na mniej niż pięć kolejnych dni, 
więc termin zakończenia ważności biletu 
musi być dłuższy niż pięć dni. Termin za-
wieszenia biegnie od dnia zgłoszenia tego 
przez pasażera do dnia poprzedzającego 
dzień odwieszenia.

Odwieszanie też jest proste
Bilet można odwiesić na dwa sposo-

by: kupując i aktywując kolejny bilet albo 
zgłaszając odwieszenie ważności biletu 
za pośrednictwem strony https://zawie-
swkm.wtp.waw.pl/odwies lub osobiście 
w dowolnym punkcie obsługi pasażera 
ZTM. Należy jednak pamiętać, że odwie-
szenie ważności biletu za pośrednictwem 
platformy internetowej nie powoduje au-
tomatycznego przekodowania zawieszo-
nej liczby dni na inny termin na spersona-
lizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej 
(lub innym nośniku zaakceptowanym 
przez ZTM). Taka operacja możliwa jest 
wyłącznie w dowolnym punkcie obsługi 
pasażera ZTM. Nie trzeba jednak przy-
chodzić do POP od razu – można to zro-
bić w wybranym przez siebie momencie.

Przez cały czas pasażer może zwrócić 
kupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy 
za niewykorzystany okres ważności we-
dług zasad określonych w taryfie prze-
wozowej. 

  Wielkoformatowe  portrety  piesków  do 
adopcji  będą  spoglądały  na  spacerowi-
czów  z  elewacji Miami Wars przez  całą 
jesień i zimę. 

Cudownie jest wypoczywać, spacerować, 
biegać i bawić się nad Wisłą, prawda? 
A wiecie, że w dobrym towarzystwie 
wszystko smakuje jeszcze lepiej? 

Kochamy Wisłę i dbamy o to, by 
dobrze czuli się u nas wszyscy goście. 
Również ci czworonożni. Jest jednak 
grupa psiaków, które nigdy nie pozna-
ły bulwarów i dzikiego brzegu Wisły, 
a co gorsza nie zaznały zasłużonej mi-

łości ze strony człowieka. Na portretach 
przedstawiamy dziesięciu wspaniałych 
futrzanych kompanów i namawiamy do 
adopcji piesków ze Schroniska na Palu-
chu. Mamy nadzieję, że wielkie smutne 
psie oczy nie pozostawią Was obojętnymi 
i już niedługo wszyscy bohaterowie wy-
stawy znajdą kochające domy i spotkamy 
się na długich wspólnych nadwiślańskich 
spacerach. 

Wystawa plenerowa będzie wisiała 
na elewacji Miami Wars przez całą jesień 
i zimę, a zdjęcia psiaków, które znajdą 
dom, będą wymieniane na kolejne czeka-
jące do adopcji. 

– Osoby, które otrzymały od nas do-
kument potwierdzający spłatę należności, 
powinny dopełnić formalności i wykreślić 
roszczenie wpisane do księgi wieczystej. 
Zgodnie z ustawą muszą to zrobić osobi-
ście we właściwym sądzie wieczystoksię-
gowym – mówi Robert Soszyński, wice-
prezydent m.st. Warszawy. 

Przekształcenie z mocy prawa nastą-
piło 1 stycznia 2019 r. Nowy właściciel 
gruntu musi wnieść opłatę przekształce-
niową na rzecz dotychczasowego właści-
ciela. Opłata przekształceniowa ma być 
wnoszona przez okres 20 lat i co do za-
sady jest równa dotychczasowej opłacie 
z tytułu użytkowania wieczystego.

Warszawiacy otrzymali 98– i 99-pro-
centową bonifikatę, jeśli wpłacą całą 
kwotę jednorazowo. Stołeczni radni 
rozszerzyli jej zakres również o garaże 
i miejsca postojowe, umożliwiające pra-
widłowe i racjonalne korzystanie z bu-
dynków mieszkalnych. 

A w marcu br. właściciele lokali 
mieszkalnych lub budynków jednoro-
dzinnych oraz spółdzielnie mieszkanio-
we  otrzymali dodatkową 98– i 99-proc. 
bonifikatę od rocznych opłat przekształ-
ceniowych za 2019 i 2020 r. 

Jak wykreślić roszczenie? 
Procedura przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności wygląda następująco: 

• Przekształcenie następuje z mocy 
prawa, nie trzeba składać wniosków 
o wydanie zaświadczenia. 

• Warszawiacy, którzy otrzymali doku-
ment potwierdzający przekształcenie, 
by skorzystać z bonifikaty od wszyst-
kich opłat powinni zgłosić zamiar 
wniesienia opłaty jednorazowej do 
urzędu dzielnicy lub Zarządu Mie-
nia Skarbu Państwa (listem zwykłym, 
poleconym lub przez ePUAP), a na-
stępnie wnieść opłatę jednorazową 
w podanej wysokości i terminie.

• Po wniesieniu opłaty właściciele 
otrzymują zaświadczenie potwierdza-
jące spłatę należności.

• Następnym i ostatnim krokiem jest 
złożenie wniosku w sądzie wieczy-
stoksięgowym o wykreślenie rosz-
czenia o opłatę wpisanego w dziale 
III księgi wieczystej (wpis na mocy 
ustawy jest wprowadzany przez sąd, 
a wykreślany na wniosek właściciela), 
do którego należy załączyć otrzymane 
wcześniej potwierdzenie spłaty. 

Dokumenty można złożyć osobiście 
lub wysłać w wersji papierowej. Od 
wniosku o wykreślenie wpisu sąd pobiera 
opłatę w wysokości 250 zł. 

Wzór i instrukcję wypełnienia wnio-
sku o wykreślenie wpisu można znaleźć 
na stronie internetowej Sądu Rejonowego 
dla Warszawy-Mokotowa. 

Zawieś bilet, jeżeli nie jeździsz 
Wzrastająca liczba zakażeń w Polsce może powodować, że niektórzy pasaże-
rowie zostaną skierowani na kwarantannę i przestaną korzystać z Warszaw-
skiego Transportu Publicznego. W tym czasie będą mogli zawiesić ważność 
biletu długookresowego.

Zabierz mnie na spacer nad 
Wisłę i do domu

Zapis w księdze wieczystej 
wykreśla właściciel
Warszawa wydała już ponad 335 tys. zaświadczeń o przekształceniu i otrzy-
mała ponad 270  tys.  zgłoszeń o zamiarze wniesienia opłaty  jednorazowej. 
Właściciele  muszą  jednak  pamiętać,  że  wpłata  należności  na  konto  nie 
kończy automatycznie całego procesu.

Ruszyła e-biblioteka na Bemowie
Tego jeszcze nie było! Bemowska Biblioteka Publiczna uruchomiła e-platformę biblioteczną. Jej użytkow-
nicy  zdalnie wypożyczą e-zasoby, poczytają e-gazety, obejrzą wystawy  lub  też  skorzystają  z nauki  języka 
obcego, warsztatów i lekcji bibliotecznych. Zapisać się można również bez wychodzenia z domu – w drodze 
wideo zapisu. – To niezwykle ważne, zwłaszcza w rzeczywistości pandemicznej, dlatego stawiamy na 
rozwój nowych usług bibliotecznych e-usług – mówi Anna Fiszer-Nowacka, dyrektor Biblioteki. 

Nowy projekt bemowskiej biblioteki  

Polska to brzmi dumnie 
Jaki wpływ na losy Polski i Europy miała Wiktoria 1920 roku? Jak zmieniła losy Polski, jak i losy Eu-
ropy? Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ruszyła śladami tych pytań i realizuje 
wyjątkowy projekt dla młodych na potrzeby ogólnopolskiej kampanii „Koalicje dla Niepodległej”. Przy-
gotowano m.in. wystawę zdjęciową, aranżacje muzyczne patriotycznych utworów oraz wirtualny spacer. 
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Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1
Tel.: 22 834 65 47

w listopadzie:
• 4 listopada (środa) godz. 18.00 

– Koncert „Bogusław Nowicki – 
Życie to jest podróż”. Streaming 
koncertu na facebooku BOK. Wej-
ściówki od 28.10. na www.bok-bie-
lany.eu

• 7 listopada (sobota) godz. 18.00 – 
Wieczór międzynarodowy – Chi-
le. Nagranie dostępne od 7.11. na 
YouTube BOK. Wejściówki od 2.11. 
na www.bok-bielany.eu

• 8 listopada ( niedziela) godz. 12.30 
– Podróżniczek w Tybecie – z Bom-
baju na Dach Świata. Dla dzieci od 
4 lat. Wejściówki od 2.11.

Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
w listopadzie:
• 4 listopada (środa) godz. 17.00 – 

„Sri Lanka – kraj herbaty, słońca 
i miłości”. Spotkanie poprowadzi 
przewodnik Łukasz Warych

• 5, 12, 19 i 26 listopada (czwart-
ki) godz. 17.00 – Taniec w kręgu. 
Wstęp wolny

• 8 listopada (niedziela) godz. 12.30 
– „Na jesiennym liściu” – teatrzyk 
dla dzieci w wykonaniu Teatru Dur-
-Moll. Wstęp 10 zł. zakup biletów 
przez stronę www.biletyna.pl

• 16 listopada (poniedziałek) godz. 
17.00 – Malowanie na jedwabiu 
– warsztaty dla dorosłych. Wstęp 
wolny, ale ilość miejsc ograniczo-
na. Obowiązkowe zapisy od 5.11. 
poprzez joska.kedziora@gmail.com

• 18 listopada (środa) godz. 17.00 – 
Wernisaż wystawy „Różane oblicza 
kobiet”

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Zagłoby 17
tel. 22 667 92 18

w listopadzie:
• 4 listopada (środa) godz. 17.00 – 

„Ocalić od zapomnienia – legendy 
fabryki Ursus” – spotkanie z Kazi-
mierzem Okraszewskim – wielolet-
nim pracownikiem, byłym techno-
logiem fabryki Ursus. Wstęp wolny. 
Ilość miejsc ograniczona

• 10 listopada (wtorek) godz. 10.00 
– „Kwiaty z papieru” – warsztaty 
plastyczne realizowane w ramach 
projektu „Akademia Dobrego Ży-
cia po 60-tce” Wstęp wolny. Ilość 
miejsc ograniczona

• 17 listopada (wtorek) godz. 18.00 
– „Elegancja nie ma metryki”. Wi-
zerunek Seniora – warsztaty stylu 
dla seniorów – prowadzi Agnieszka 
Jelonkiewicz. Wstęp wolny. Ilość 
miejsc ograniczona
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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
• Komenda Rejonowa Wola

ul. Żytnia 36 % 47 723 94 50
• Komisariat Warszawa Bemowo

ul. Raginisa 4  % 47 723 25 80

STRAŻ MIEJSKA  % 986

STRAZ POŻARNA % 998
• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4

ul. Chłodna 3  % 22 596 70 40
• Jednostka Ratowniczo-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

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

CMENTARZ  WOLSKI –  właściciel 
odstąpi miejsce nowo wymurowane 
na 2 trumny blisko Kościółka. 
Tel. 602 811 319

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

Horoskop
od 25 października do 21 listopada 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
W sprawach zawodowych 
w najbliższych dniach będzie 
Ci trudno podjąć konkretne 

decyzje, bo Twoi szefowie też pracują 
zdalnie,  ale będziesz musiał. Natomiast 
w uczuciach łatwiej Ci będzie dochować 
wierności, bo siedzisz w domu, ale pamię-
taj, że za progiem zmysłowe pokusy będą 
czyhać co krok. Jeśli zależy Ci na obecnym 
związku, uważaj. Jeśli jesteś wolny, możesz 
cieszyć się chwilą, ale pamiętaj – pande-
mia trwa.

RYBY (19 II – 20 III)
Piętrzą Ci się zaległości, bo 
wielu spraw nie możesz teraz 
załatwić, ale inne odkładasz na 

później niepotrzebnie. Wiele rzeczy można 
przecież załatwić online. Zadecyduj, co wy-
maga Twojej uwagi natychmiast, a co może 
jeszcze poczekać. W uczuciach również na-
pięta sytuacja: masz już dość konfliktów 
i problemów w związku. Nie załamuj rąk 
i nie rezygnuj – jest szansa na porozumie-
nie.  Prowadzi do niej kompromis. 

BARAN (19 II – 20 IV)
Powinieneś przede wszystkim 
zadbać teraz o zdrowie, a więc 
przestrzegać zasad ddm,  

i o to, co przyziemne, codzienne i material-
ne. Wszystkie te drobne sprawy nabiorą 
podstawowego znaczenia. Ich rozwiązanie 
ulży Tobie i Twoim bliskim. W uczuciach 
czas sprzyja tworzeniu trwałych relacji, 
bo macie teraz więcej czasu dla siebie, 
a więc do dzieła. Stałym parom los stworzy 
możliwość wyjaśnienia niedopowiedzeń.

BYK (21 IV – 21 V) 
Uda Ci się znaleźć rozwią-
zanie sytuacji zawodowej, 
w której się znalazłeś. Praca 

zdalna stwarza taką możliwość, ale trzeba 
traktować ją poważnie, a nie jak dodat-
kowy luz czy pół-urlop. Możesz śmiało 
porozmawiać o swojej sytuacji zawodo-
wej, ujawnić swoje zdanie i przystąpić do 
działania. Do uczuć i otaczających Cię 
ludzi masz teraz spory dystans. A Twoje 
przyjacielskie rady nabiorą w tej sytuacji 
dodatkowej przenikliwości. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Będziesz rozdarty pomiędzy na-
wałem obowiązków, a niechę-
cią do jakiegokolwiek wysiłku. 

No może z wyjątkiem życia towarzyskiego, 
ale właśnie tę sferę życia należy teraz 
poważnie ograniczyć, albo w ogóle chwi-
lowo z niej zrezygnować. Pandemia nie 
odpuszcza, nie ryzykuj zakażenia. W spra-
wach sercowych dużą rolę odegra empa-
tia. Zwracaj więc uwagę na wszelkie jej 
przejawy u płci przeciwnej. 

RAK (22 VI – 22 VII)
Trudno jest teraz w pełni za-
panować nad swoim życiem, 
pracą, planami na przyszłość 

i finansami. Wiele spraw,  planów i marzeń 
trzeba teraz odłożyć na czas po pandemii. 
Możesz jednak spokojnie pracować i dalej 
budować swoją pozycję, choć bez fajerwer-
ków. W uczuciach pozytywnie – czeka Cię 
bardzo stabilny, spokojny czas. Ta harmo-
nia będzie też sprzyjać budowaniu nowych 
związków.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W pracy dobra passa: nowe 
pomysły, sukcesy, uznanie 
szefa i podwładnych. Przesta-

wienie Twojej firmy bardziej w kierunku 
pracy zdalnej i usług online stwarza dla 
Ciebie dodatkowe możliwości. Możesz 
też otrzymać ciekawą propozycję nowych 
obowiązków. Jedynym mankamentem tej 
sytuacji będzie mniej czasu na sprawy 
prywatne. A najbliższe dni będą sprzyjać 
czułości i intymnej bliskości. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Od dawna problemem jest Two-
ja nadmierna ambicja. Z tego 
powodu już nie raz było Ci 

trudno zachować dobre stosunki z otocze-
niem. Teraz wszystkim z powodu zagro-
żenia covid-19 żyje się trudniej. Postaraj 
się więc  zrozumieć innych i ograniczyć 
konflikty.  Nie daj się też sprowokować 
partnerowi – pamiętaj, że jest zazdrosny, 
bo Cię kocha. W finansach – nadal potrze-
bujesz więcej niż przynosi Ci życie. 
 
WAGA (24 VIII – 22 IX) 

Czeka Cię teraz sporo pracy 
i będziesz musiała dać z sie-
bie wszystko, aby wykorzystać 

nadarzające się okazje przy licznych ist-
niejących ograniczeniach. Nie planuj teraz 
zmiany firmy i rodzaju pracy. Jakiekolwiek 
plany urlopowe i wyjazdowe odłóż też na 
później, na lepsze czasy, po pandemii. 
Sprawy uczuciowe także wymagają głęb-
szego zastanowienia. Nic nie trwa wiecz-
nie, więc może powinnaś coś zmienić. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
W sprawach zawodowych je-
steś na dobrej drodze do suk-
cesu. Czekaj na nową propo-

zycję lub awans. Nie daj się jednak uwieść 
zbytniej pewności siebie, bo epidemia 
powoduje, że sytuacja na rynku gospo-
darczym i pracy jest niestabilna i wszystko 
może się zmienić z dnia na dzień . W uczu-
ciach, mimo trwającej jesieni, zapachnie 
wiosną. Dotyczy to zarówno wieloletnich, 
jak i zupełnie nowych związków. 

STRZELEC (23 XII – 21 XII)
Nie unikniesz zmian. Choć tak 
się przed nimi wzbraniasz, los 
szykuje Ci pewne przeszkody. 

Ale teraz przede wszystkim dbaj o zdrowie 
swoje i najbliższych. Może ktoś z Twojej 
rodziny potrzebuje teraz pomocy, np. w za-
kupach, ale nie ma odwagi o nią poprosić. 
Także w sprawach sercowych nie ma sensu 
oczekiwać zbyt wiele, bo wszyscy jeste-
śmy zmęczeni przedłużającymi się ograni-
czeniami. Albo zrezygnujesz z niektórych 
oczekiwań, albo będziesz musiał poszukać 
nowego szczęścia. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
W obliczu nadchodzących pro-
pozycji zawodowych staraj się 
zachować dystans i kierować 

rozsądkiem, żebyś nie odpłynął zbyt daleko 
od realnego świata. Przede wszystkim dbaj 
o to, aby zachować zdrowie swoje i bli-
skich. Pomimo ograniczeń towarzyskich  
i rozrywkowych, wszystkim potrzebna jest 
troska i życzliwość. W uczuciach też zanosi 
się na konflikt marzeń z rzeczywistością. 
Kocha się sercem, a nie rozumem. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 13 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) wybawienie; 7) góry w Bułgarii i Grecji; 8) pot. Flaki; 9) rosyjski tancerz 
i choreograf; 10) zapatrzony w siebie; 12) w nim 12 znaków; 14) but na lato;  
16) miasto w Indiach; 19) gra stołowa z kijem; 21) dzieje króla Itaki; 22) Zawisza 
Czarny; 23) Józef (ok.1750 - 94), kasztelan sądecki.

Pionowo:
1) burda; 2) cygański obóz; 3) nie należy do nikogo; 4) na pewno nie jest blisko 
Rzymu; 5) pociągu ze stacji; 6) sądowy stażysta; 11) naukowiec zajmujący się 
rozbiorem myśli i pojęć; 13) ubytek w emalii; 15) ma daleko do raju; 17) piosen-
karka rodem z Grecji; 18) Indianin Ameryki Północnej; 20) dawka.
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