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W tym roku, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, Urząd Dzielnicy Be-
mowo wraz z Automoblilklubem Pol-
ski zorganizowali w ramach 28 Finału 
WOŚP - Motoorkiestrę na bemowskim 
Autodromie. Podczas imprezy zebra-
no rekordową kwotę 418 243,57 zł! 
To o ponad 100 000 zł więcej niż w ze-
szłym roku! 

– Bardzo dziękuję mieszkańcom, że 
tak  licznie  pojawili  się  na  zorganizo-
wanym przez nas Finale WOŚP, chętnie 
brali  udział  w  licytacjach,  korzystali 
z  przygotowanych  przez  nas  atrakcji 
oraz hojnie wrzucali pieniądze do pu-
szek wolontariuszy. Bemowo jak zwykle 
okazało  serce  i  udało  nam  się  pobić 
rekord  zbiórki!  Jakby  tego  było  mało 
– uczestnicy Motoorkiestry oddali 22,5 
litra krwi – powiedziała Urszula Kierz-
kowska, burmistrz Bemowa. 

12 stycznia mieszkańcy mogli 
wziąć udział w licznych pokazach, 
konkursach, zabawach i licytacjach. 
Można było „upolować” wiele cieka-
wych przedmiotów, również z auto-
grafami znanych osób, m.in. koszulkę 
i piłkę Legii Warszawa Koszykówka 
z podpisami drużyny, fartuchy z pod-
pisami Pascala Brodnickiego oraz Da-
vida Gaboriaud, koszulkę z podpisem 
Aleksandry Mierzejewskiej - Mistrzy-
ni Europy w Podnoszeniu Ciężarów, 
obraz „Serce w rękach Anioła” Funda-
cji Akademia Iwony Kalaman, karne-
ty na korepetycje, wejściówki do be-
mowskich sal zabaw dla dzieci, karty 

podarunkowe na bilard i kręgle oraz 
masę innych gadżetów WOŚP, dziel-
nicy Bemowo, Automobilklubu oraz 
wielu darczyńców. Licytowany też był 
lot szybowcem z byłym wiceburmi-
strzem Bemowa – posłem Maciejem 
Laskiem, który jest pilotem i instruk-
torem szybowcowym. Można też było 
licytować przejażdżki z najlepszymi 
polskimi kierowcami rajdowymi, m.
in.: Kajetanem Kajetanowiczem, 
Karoliną Pilarczyk, Łukaszem Byś-
kiniewiczem, Wojciechem Chuchałą, 
Tomaszem Kucharskim, Mikołajem 
Marczykiem i Krzysztofem Chołow-
czycem oraz wieloma innymi.

– Ogromne  podziękowania  kieruję 
do  wszystkich  osób  zaangażowanych 
w  organizację  tegorocznej Motoorkie-
stry  –  moich  współpracowników,  pre-
zesa  i  pracowników  Automobilklubu, 
kierowców  rajdowych,  wolontariuszy, 
organizacji, przedsiębiorców i darczyń-
ców, dzięki którym udało nam się zor-
ganizować tak atrakcyjny Finał i dzięki 
temu  uzbierać  rekordową  kwotę  pie-
niędzy  na  WOŚP – dodała burmistrz 
Kierzkowska. 

To jeszcze nie koniec. Finalna 
kwota zapewne jeszcze się zwiększy 
– wkrótce ruszają aukcje na Allegro, 
na których będzie można wylicytować 
koszulkę Roberta Lewandowskiego 
z autografem przekazaną przez bur-
mistrz Urszulę Kierzkowską oraz ko-
szulkę i piłkę z autografem Marcina 
Gortata. 

Deszczowa szara sobota, 11 stycz-
nia 2020, sala widowiskowa Bemow-
skiego Centrum Kultury, godzina 
12.00. Najstarsza grupa Zespołu Folk-
lorystycznego Lazurki – Lajkoniki - 
szlifuje ostatnie poprawki do koncertu 
„LAZURKI PO KOLĘDZIE 2020”, 
pełne skupienie. Młodzież w wieku 12 
– 15 lat chowa głęboko swoje smart-
fony i daje się ponieść scenie. Kolej-
na występuje grupa Kukułki, trenuje 
układ z regionu Nowy Sącz (pierwszy 
raz od lat LAZURKI mają układ aż 
na 6 par!), nie opuszcza ich przeję-
cie, które miesza się z satysfakcją, 
bo przecież „stawiają” nowy region! 
Uff... wszystko wychodzi! Następnie 
układ dziewczynek z Kukułek - cud-
nych Krakowianek. Profesjonalny 
cwał w kolorowych serdakach, czer-
wonych koralach i ukwieconych wian-
kach robi ogromne wrażenie. To nasz 
pewniak. Kolejne są Koraliki w za-
bawach śląskich, prezentują śpiew, 
taniec i radość. Nagle na scenie robi 
się chabrowo - to Okarynki w strojach 
kaszubskich, jest zaniepokojenie i nie-
śmiały uśmiech (większość dzieci jest 

pierwszy raz na scenie). Do koncertu 
już tylko kilka minut… na deskach 
sceny próbują Poleczki, nasze malusz-
ki w strojach Lasowiaków. Jest bardzo 
dobrze. Tymczasem goście już czekają 
pod drzwiami. Ostatnie próbują swo-
ich sił nasze Smyki, najmłodsze La-
zureczki w wieku 2,5–4 lata. Maluszki 
są bardzo przejęte i podekscytowane... 
Pani Kasia oprowadza młodziutkich 
debiutantów po scenie, pokazuje ku-
lisy, wszyscy rodzice z publiczno-
ści ich wspierają, są wielkie brawa. 
W powietrzu unosi się coś innego, 
coś niespotykanego… to wspomnie-
nia! Każdy Lazurek, kiedyś stanął 
na scenie po raz pierwszy, każdy do-
brze pamięta to uczucie. Na widowni 
jest cisza…lazurkowi artyści mocno 
trzymają kciuki za Smyki - udaje się: 
trema przezwyciężona! Można zaczy-
nać koncert!

Sala koncertowa Bemowskie-
go Centrum Kultury ma 194 miejsca 
na widowni. Okazuje się, że na lazur-
kowe koncerty potrzebujemy dwa razy 
tyle. Jest zdenerwowanie, bo nie każdy 
może znaleźć miejsce siedzące, na sali 

jest gorąco i duszno. Ale z drugiej stro-
ny serce nam rośnie, lazurkowy duch 
istnieje! Jest magia, która zbliża ludzi. 
Pasja, która łączy rodziców i dzieci. 
Pytam Justynę Koczywąs -prezes sto-
warzyszenia, jakie były jej początki 
w zespole. Pani Justyna odpowiada 
z wielkim wzruszeniem, że zobaczyła 
na drzwiach swojej klatki schodowej 
ogłoszenie o przesłuchaniu do grupy 
tańca i wręcz zmusiła mamę, żeby z nią 
poszła, bo ona przecież musiała tań-
czyć! Była jednym z pierwszych La-
zurków. Założycielka zespołu, Zofia 
Marcinek, skutecznie zaszczepiła w jej 
sercu miłość do tańca, folkloru i dzieci. 
O początki w zespole pytam Katarzynę 
Szczepańską - członka zarządu stowa-
rzyszenia i kierownika artystycznego 
zespołu. „Zaczęłam tańczyć jak miałam 
6 lat – mówi pani Kasia. - Zobaczyłam 
występ studenckiego zespołu i strasz-
nie mi się spodobało. Mama znalazła 
Lazurki i zapisała mnie i siostrę. Tań-
czyłam w tym zespole aż do 20. roku 
życia. Potem, po krótkiej przerwie, 
wróciłam jako instruktor i już zosta-
łam. Pasją, którą zaraziła mnie pani 
Zosia Marcinek, pragnę zarażać mło-
dych ludzi! Zespół Ludowy to przyjaź-
nie na lata”.

Można by długo wyliczać sukcesy 
Zespołu Folklorystycznego LAZURKI, 
można by opowiadać o konkursach, fe-
stiwalach i zagranicznych wyjazdach… 
Ale wtedy zapomnimy, o najważniej-
szym… o duchu zespołu. O tej magii, 
która przyciąga do siebie dzieci i ich 
rodziców! Pięknie to nazywają nasi 
najstarsi wychowankowie: „Lazurkiem 
jest się na zawsze!”.

Gdy Wasze dziecko, poprosi, 
żeby zaprowadzić je na przesłuchanie 
do LAZURKÓW, to nie wahajcie się! 
Może to być piękna przygoda dla Wa-
szego dziecka i Was na całe życie!

 
Ela – mama Agatki z Kukułek

WOŚP na Bemowie

Rekordowy 28. Finał WOŚPLazurki na całe życie!



W jubileuszowej uroczystości wzię-
li udział przedstawiciele władz Bemo-
wa, Aeroklubu Polskiego, Wojskowej 
Akademii Technicznej, instruktorzy, 
fundatorzy oraz sponsorzy, którzy 
na przestrzeni lat wspierali istnienie 
jednego z najstarszych klubów mode-
larskich w Polsce. Wśród zaproszonych 
gości obecny był dr inż. pil. Adam 
Przekop – wychowanek oraz były in-
struktor Aeromodelklubu, pracownik 
naukowy NASA. W swoim wystąpie-
niu powiedział między innymi, że 40 
lat działalności klubu modelarskiego 
jest wyjątkową wartością, zwłaszcza, 
gdy weźmiemy pod uwagę współcze-
sną rzeczywistość, tzn. mnóstwo zaba-
wek i zaawansowanych technologicz-
nie urządzeń, dostępnych dla dzieci 
i młodzieży. Podkreślił, że jeśli są jesz-

cze dzieciaki, które we wspomnianej 
rzeczywistości chcą przychodzić na za-
jęcia i sklejać modele, to najlepszy 
dowód, że działalność Aeromodelklubu 
ma wielki sens.

Podczas gali przypomniano historię 
Aeromodelklubu. W pierwszych latach 
istnienia (1979 – 1991) siedzibą klubu 
był Dom Kultury „Za Żelazna Bramą” 
przy ul. Grzybowskiej 32. W zamyśle 
pomysłodawcy, Pawła Włodarczyka – 
ówczesnego kierownika sekcji mode-
larskiej w AP, miała to być wzorcowa 
modelarnia lotnicza. Przez wiele lat 
taką w istocie była. 

Pierwszymi instruktorami Aeromo-
delklubu byli znakomici modelarze, 
aktywni w tamtych czasach zawodnicy 
i mistrzowie modelarstwa lotniczego 
i kosmicznego. 

W roku 1991 mecenat Śródmiej-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej skoń-
czył się. Właściciel budynku podjął 
decyzję o likwidacji Domu Kultury 
i tym samym Aeromodelklubu. Bog-
dan Wierzba, niezastąpiony koordyna-
tor Aeromodelklubu BCK, zainicjował 
wówczas intensywne poszukiwania 

nowej siedziby. Wspólnie z Dariuszem 
Snopkiem, instruktorem modeli swo-
bodnie latających, rozpoczęli pakowa-
nie i przygotowania do przeprowadzki. 
Ci dwaj wielcy pasjonaci modelarstwa 
byli „motorem napędowym” wszyst-
kich działań związanych z uruchomie-
niem Aeromodelklubu na Bemowie. 

Magdaleny Ośko, ówczesna dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 82, przygar-
nęła modelarzy i udostępniła piwnice 
w starym budynku filialnym szkoły. 
Adaptacja piwnic i prace remontowe 
trwały prawie 3 lata, ponieważ były 
wykonywane przez samych instrukto-
rów (z pomocą starszych modelarzy) 
i oczywiście społecznie. 

Z chwilą powstania Bemowskiego 
Centrum Kultury w 2006 roku, ów-
czesne władze dzielnicy postanowiły 
włączyć Aeromodelklub do struktu-
ry organizacyjnej BCK, udostępnia-
jąc na potrzeby modelarni największą 
i nowocześnie urządzoną pracownię 
na parterze budynku. Jak powiedział 
Bogdan Wierzba, w swoim wystąpie-
niu: -To był przełomowy rok w działal-
ności klubu i zarazem dowód uznania 
władz dla aktywnego funkcjonowania 
Aeromodelklubu na Bemowie w okre-
sie 1994-2006.

Podczas uroczystości okoliczno-
ściowymi statuetkami uhonorowano 
twórców historii Aeromodelklubu – za-
łożycieli, instruktorów prowadzących 
zajęcia od powstania aż do teraz, funda-
torów oraz przyjaciół, bez których Ae-
romodelklub nie mógłby wychowywać 
kolejnych pokoleń modelarzy, spełnia-
jących swoje marzenia w małym i du-
żym lotnictwie. 

Anna Markowska
Zdjęcia: Kinga Porucznik
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W pierwszą sobo-
tę stycznia odbył się 
Koncert Noworoczny 
na Bemowie. W sali 
widowiskowo-kinowej 
Klubu WAT zaśpiewali 
znakomici wykonaw-
cy: Anna Grabowska-
-Nadwodna, Hanna 
Śleszyńska, Magdalena 
Idzik, Kacper Kuszew-
ski, Krzysztof Cupiński 
i Kamil Zięba. Wyda-
rzenie poprowadził Ja-
cek Borkowski.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzie-
ciom i młodzieży w podczas zimowego 
wypoczynku jest priorytetem polskiej 
Policji. Istotnym elementem troski 
o bezpieczeństwo są kontrole autobu-
sów wiozących je na wypoczynek.

Podczas kontroli sprawdzany bę-
dzie przede wszystkim stan techniczny 
autobusu i jego wyposażenie, upraw-
nienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Policjanci przygotowali wykaz 
miejsc prowadzenia kontroli stanu 
technicznego autobusów oraz kierow-
ców autobusów przewożących dzieci 
i młodzież na wypoczynek. Wykaz 
ten zawiera zestawienie punktów 
z terenu kraju wraz z numerami te-
lefonów kontaktowych, gdzie będzie 
można uzyskać szczegółowe informa-
cje na temat możliwości przeprowa-

dzenia doraźnych kontroli autobusów 
i kierowców.

Obszar m. st. Warszawy  
– Wydział Ruchu Drogowego 

KSP Warszawa ul. Łazienkowska  
– parking przy Hali Torwar

Tel. 22 603 77 55 (całodobowo)
 22 603 77 18  

(pon.–pt w godz. 8.00 – 16.00)

Potrzebę kontroli można również 
zgłosić osobiście w każdej jednostce 
Policji lub telefonicznie, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112.

Dobrym rozwiązaniem jest poinfor-
mowanie policjantów o planowanym wy-
jeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. 
Dzięki temu można uniknąć dłuższego 
oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Stacje wolskiego odcinka II linii 
metra – „Płocka”, „Młynów” i „Księcia 
Janusza” – są już gotowe. Trwa pro-
ces pozyskiwania niezbędnych opinii 
i zgód. Pierwsi pasażerowie powinni 
skorzystać z nowego odcinka linii M2 
wiosną 2020 roku. Kierowcy mogą 
już jeździć ul. Płocką. Warszawscy 
drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich 
pracują w rejonie stacji „Młynów”. 
Na odcinku od ul. Syreny do Młynar-
skiej częściowo zakończyli już prze-
budowę odwodnienia, aktualnie trwają 
intensywne roboty brukarskie. 

W piątek, 24 stycznia, ok. godz. 
12.00 budowniczowie wolskiego od-
cinka II linii metra przywrócą normal-
ny ruch na ul. Górczewskiej, na zachód 
od alei Prymasa Tysiąclecia, w rejonie 
wybudowanej stacji Księcia Janusza. 
Połączenie z ul. Górczewską odzyska-
ją ulice E. Ciołka, Księcia Janusza 
oraz Jana Olbrachta. Od skrzyżowania 
z ulicami Deotymy i Elekcyjną bę-
dzie można dojechać do ul. Góralskiej 
– dalej prosto, w kierunku Bemowa, 
będą mogły pojechać autobusy War-
szawskiego Transportu Publicznego, 
taksówki, pojazdy służb miejskich, 
MTON i posiadaczy identyfikatorów 
MW oraz motocykle; skrajny prawy 
pas umożliwi zaś dojazd do centrum 
handlowego. Ze wschodniego wyjazdu 
z centrum handlowego (z sygnalizacją 
świetlną) będzie można pojechać tylko 
w lewo – w ul. Górczewską, w kierun-
ku Śródmieścia. 

Autobusy linii nocnych zmienią 
swoje trasy już w nocy z piątku na so-
botę, z 24 na 25 stycznia, a linii 
dziennych od sobotniego poranka. 
Autobusy linii nocnej N42, w wybra-
nych kursach, będą jeździły ulica-
mi Wolską i Redutową i zawracały 

na rondzie przy ul. Jana Olbrachta. 
Trasa linii 129 będzie prowadziła uli-
cami: Jana Olbrachta – Górczewska –  
E. Ciołka – Newelska – Księcia Ja-
nusza – Obozowa – Koło (powrót: 
Obozowa – E. Ciołka). Autobusy li-
nii 154 wrócą na podstawową trasę 
przebiegającą ulicami: Jana Olbrachta 
– Redutowa – M. Kasprzaka (powrót: 
M. Kasprzaka – J.K. Ordona – Wolska 
– Redutowa). Linia 197 pojedzie uli-
cami: Obozowa – E. Ciołka (powrót:  
E. Ciołka – Newelska – Księcia Janu-
sza) – Górczewska – Jana Olbrachta 
– Redutowa. Tak jak dotychczas kur-
sować będą autobusy linii: E-2, 105, 
109, 136, 155, 167, 171, 184, 190, 
520 i 523.

Przypominamy, że na wysokości 
centrum handlowego trwa budowa ko-
lejnego odcinka metra i stacji „Ulry-
chów”. Z tego powodu zamknięta dla 
ruchu została południowa jezdnia ul. 
Górczewskiej na odcinku od zjazdu 
na „ślimak” prowadzący na teren ga-
lerii handlowej do ul. Białowiejskiej. 
Kierowcy jadący od strony Bemowa 
mogą dojechać południową jezdnią ul. 
Górczewskiej tylko do tego zjazdu.

Szczegółowe informacje o zmia-
nach w organizacji ruchu spowodowa-
nych remontami i inwestycjami można 
znaleźć na stronach: www.infoulice.
um.warszawa.pl oraz www.facebook.
com/infoulice, natomiast komunikaty 
dotyczące tras pojazdów Warszawskie-
go Transportu Publicznego znajdują się 
na stronie: www.wtp.waw.pl. 

Dodatkowo na stronie Miejskiego 
Centrum Kontaktu Warszawa 19115 
(powiadomienia.um.warszawa.pl) 
można zamówić bezpłatną usługę po-
wiadamiania SMS o utrudnieniach 
w ruchu w stolicy.

Bezpieczne ferie 2020

Autobusy do kontroli
W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi policjanci ruchu drogowe-
go w całym kraju podejmą działania związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa wyjeżdżającym. Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kontrolę autobu-
sów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Zmiany na Górczewskiej
W piątek 24 stycznia w południe wykonawca wolskiego odcinka II linii 
metra otworzy fragment ul. Górczewskiej w rejonie stacji Księcia Janusza. 
Połączenie z arterią odzyskają ulice E. Ciołka, Księcia Janusza i Jana 
Olbrachta. Swoje trasy zmienią autobusy Warszawskiego Transportu Pu-
blicznego.

Na Bemowie

Jubileusz Aeromodelklubu
16 grudnia Aeromodelklub BCK, członek Aeroklubu Polskiego, obchodził swoje 40-lecie istnienia. Z tej okazji 
w Bemowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala, będąca pełną emocji podróżą w przeszłość. 

Koncert Noworoczny



Zapraszamy do naszych placówek!

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi  
01-244 Warszawa-Wola, ul. Bema 73/75
tel. 22 631 90 20
Dzień otwarty 25 stycznia, godz. 1000–1400

www.skarga.edu.pl

Publiczne Przedszkole „Kwiatki św. Franciszka” 
01-140 Warszawa-Wola, ul. Rabsztyńska 5
tel. 22 631 81 42
www.kwiatkifranciszka.edu.pl

Publiczne Przedszkole „Kwiatki św. Franciszka” 
01 – 140 Warszawa – Wola, ul. Dzielna 11a
tel. 22 632 77 99
www.kwiatkifranciszka.edu.pl

Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi  
został utworzony przez Rzymskokatolicką Parafię  
św. Stanisława Biskupa na Woli jako wotum na rok 2000

Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. Piotra Skargi
Laureaci z Woli 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 36 
im. Marcina Kasprzaka w Warszawie 
zajęli III miejsce w ogólnopolskim 
konkursie programistycznym HACK 
HEROES, organizowanym przez 
Fundację Media 3.0 i SAP SE. Po-
konali prawie 250 zespołów z całej 
Polski.

Co roku uczniowie podczas Eu-
ropejskiego Tygodnia Kodowania 
tworzą aplikacje związane z tematem 
przewodnim edycji. W tym roku ich 
zadaniem było stworzenie aplikacji, 
rozwiązującej problemy globalne. 
Projekty młodych programistów oce-
niało jury złożone z ekspertów Fun-
dacji Media 3.0, SAP SE i Fundacji 
Edukacja dla Demokracji. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 18 grud-
nia w Centralnym Domu Technologii 
w Warszawie.

Uczniowie Kasprzaka, Kamil 
Kwiatkowski i Karol Kubicki zaję-
li 3 miejsce w konkursie za apli-
kację Save Your World. Gra stwo-
rzona przez młodych programistów 
ma na celu zmotywowanie do my-
ślenia o problemach globalnych oraz 
nad ich potencjalnymi rozwiązania-
mi, a także ukazanie konsekwencji 
działań człowieka. Jak podkreślało 
jury konkursu nagroda została przy-
znana „Za ciekawą formę edukacyj-
ną, włączającą aktywnie odbiorcę, 
który podejmując samodzielnie decy-
zje czuje ciężar odpowiedzialności.”
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Od końca grudnia trwa Bemow-
skie Kolędowanie – to cykl wspania-
łych koncertów świątecznych, które 
zachwycają miłośników pastorałek 
i utworów bożonarodzeniowych.

Dlaczego tak chętnie do nich wra-
camy? Wszyscy pamiętamy je jeszcze 
z czasów dzieciństwa, kiedy to uczy-
liśmy się ich, by prezentować na ja-
sełkach i innych szkolnych uroczysto-
ściach. 

W niedzielne popołudnia na Bemo-
wie kolędy zaśpiewało wiele znanych 
gwiazd. Koncerty odbywały się w ko-
ściołach na terenie dzielnicy, wstęp 
na nie był wolny. 

Pierwsze dwa koncerty odbyły się 
29 grudnia. Jako pierwszy wystąpił 
zespół wokalno-aktorski „Sonanto” 
z koncertem „Radosna Nowina”, na-

stępnie koncert bożonarodzeniowy wy-
konali: Barbara Żarnowiecka – sopran, 
Łukasz Wroński – tenor, Sylwia Lorenc 
– flet, Wiktor Brzuchacz – organy.

5 stycznia pastorałki zaśpiewała 
Ania Rusowicz, tydzień później wystą-
pili artyści z niezapomnianej i magicz-
nej Piwnicy pod Baranami. W minioną 
niedzielę, 19 stycznia, odbyły się dwa 
koncerty – kolędy zaśpiewali Mietek 
Szcześniak i Chór Męski im. Józefa 
Gromali. 

Przed nami ostatnie z cyklu Be-
mowskie Kolędowanie – 26 stycznia 
o godz. 16.00 – najpiękniejsze kolędy 
i pastorałki zaśpiewa Państwowy Ze-
spół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze 
im. Tadeusza Sygietyńskiego w koście-
le pw. Bogurodzicy Maryi, przy ul. 
Powstańców Śląskich 67D.

Dzięki życzliwości Urszuli Kierz-
kowskiej – burmistrz Dzielnicy Bemo-
wo m.st. Warszawy - pod koniec 2019 
roku bemowska biblioteka wzbogaciła 
swoje zbiory o prawie 300 nowych 
książek. A są to pozycje szczególne – 
książki z dużym drukiem. Zakupione 
pozycje obejmują przede wszystkim 
literaturę obyczajową i sensacyjną - 
zarówno klasykę, jak i nowości, a tak-
że beletryzowane biografie i powieści 
psychologiczne. Część zakupionych 
tytułów stanowią również książki hi-
storyczne. 

„Duże Litery” to książki prze-
znaczone szczególnie dla seniorów, 

osób słabowidzących lub z tendencją 
do męczenia wzroku. Rozwój tego 
typu księgozbioru w Wypożyczalni 
dla Dorosłych i Młodzieży nr 38 (ul. 
Konarskiego 6) to szansa dla osób, 
które dotychczas nie miały możli-
wości użytkowania księgozbioru pla-
cówki. Standardowy rozmiar czcionki 
stosowany w większości publikacji 
powoduje, że część czytelników 
ma ograniczoną możliwość korzysta-
nia z bibliotek. Mamy nadzieję, że 
dzięki inicjatywie pani burmistrz pla-
cówkę przy ul. Konarskiego będzie 
odwiedzało jeszcze więcej czytelni-
ków. Zapraszamy! 

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom czytelników w bemowskiej bi-
bliotece nowa usługa „Omnis, omnia, 
ubigue” – co w wolnym tłumaczeniu 
oznacza „każdy, wszystko, wszędzie” 
– będzie dostępna również w kolej-
nych miesiącach. Pomimo, iż nadal jest 

testowana i udoskonalana, cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Do tej 
pory przewieziono prawie 5 tys. po-
zycji (książek, filmów, audiobooków). 
Punkt odbioru ustawiło sobie (lub sko-
rzystało z pomocy bibliotekarza) ponad 
1200 czytelników. Przewożona ilość 

pozycji, jak również ilość zamówień 
cieszy się niesłabnącą popularnością 
i wciąż rośnie. 

Co to daje czytelnikowi? Przede 
wszystkim: 
• możliwość zwrotu wypożyczo-

nych pozycji w dowolnej placówce 
na Bemowie

• po wskazaniu „ulubionej” placówki, 
możliwość odbioru zamówionych 
(zarezerwowanych) pozycji z in-
nych placówek
Wymogiem jest uruchomienie po-

wiadamiania SMS lub mailowego. 
W momencie, kiedy zamówione po-
zycje dotrą do wskazanego punktu od-
bioru, zostanie do nas wysłany SMS 
lub (i) mail. 

Powiadamianie SMS aktywuje bi-
bliotekarz i do niego możemy kie-
rować prośbę o ustawienie placówki 
odbioru. Możemy ją również wskazać 
samodzielnie - operację (podobnie jak 
zamawianie, czy rezerwowanie) doko-
nujemy po zalogowaniu się na swo-
je konto biblioteczne. Wtedy również 
aktywujemy powiadamianie na adres 
mailowy. Zmiana punktu odbioru jest 
możliwa tylko wtedy, jeśli nie oczeku-
ją na nas żadne pozycje przewiezione 
do wskazanego wcześniej punktu. 

Na Bemowie

Wielkie Kolędowanie 

Na Konarskiego

Duże Litery 

Omnis, omnia, ubigue 

Grypa w natarciu 

Szczyt sezonu

Pandemia grypy występuje w wyni-
ku tak zwanego skoku antygenowego, 
wtedy gdy zaczyna rozwijać się zupełnie 
nowy typ wirusa grypy, przeciw któremu 
system układu odpornościowego u ludzi 
nie wypracował jeszcze barier ochro-
ny. W powstaniu wirusa pandemicznego 
grypy zawsze biorą udział szczepy zwie-
rzęcych wirusów grypy. Oznacza to, że 
wirus ptasiej grypy w sezonie zachoro-
wań u ludzi może połączyć się z ludzkim 
wirusem w organizmie zwierzęcym świni 
co doprowadza do powstania nowego 
wirusa pandemicznego.

W tym sezonie na grypę i choroby 
grypopodobne zachorowało już blisko 
1,8 mln osób, hospitalizacji wymaga-
ło ponad 4 tys. z nich. Szczepienia 
przeciw grypie są najskuteczniejszą 
i najbezpieczniejszą metodą zapobie-
gania zakażeniom grypy. Wirus grypy 
bardzo często mutuje, dlatego każde-
go roku wytwarzana jest nowa szcze-
pionka, która ma za zadanie chronić 
organizm. Szczepionka „ucząc” orga-
nizm walczyć z wirusem wzmacnia 
układ odpornościowy. Skuteczność 
szczepień u zdrowych osób poniżej 65 
roku życia sięga 70-89%. Czy można 
się jeszcze się zaszczepić? Jak najbar-
dziej, bo w praktyce szczyt zachorowań 
w Polsce przypada na styczeń – ma-
rzec. Szczepionki są nadal dostępne 
w aptekach i posiadają 50% refundacji 

dla pacjentów powyżej 65 roku życia.
- Zawsze należy pamiętać o wy-

konaniu szczepienia przeciwko grypie 
sezonowej przed sezonem grypowym 
lub w trakcie jego trwania, co zmini-
malizuje ryzyko zakażenia się wirusami 
grypy i uchroni przed wystąpieniem 
groźnych powikłań choroby. Nie jest 
jeszcze za późno, aby wykonać szcze-
pienie nawet w styczniu. Odporność 
zyskujemy już po tygodniu– tłumaczy 
prof. dr hab. med. Adam Antczak, prze-
wodniczący Rady Naukowej Ogólno-
polskiego Programu Zwalczania Grypy.

Zachorowanie na grypę wiąże się 
z ryzykiem wystąpienia różnego rodza-
ju powikłań, które potrafią być bardzo 
niebezpieczne. Do najczęstszych nale-
żą: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, 
zapalenie mięśnia sercowego oraz nie-
wydolność oddechowa. Istnieje rów-
nież ryzyko powikłań neurologicznych: 
zapalenie mózgu oraz zapalenie opon 
mózgowych, których następstwa mogą 
być nieodwracalne. Mimo to grypa jest 
ciągle lekceważona przez społeczeń-
stwo.

Eksperci z Ogólnopolskiego Pro-
gramu Zwalczania Grypy przypomi-
nają, że szczepienia najskuteczniej 
chronią przed wirusami grypy, ale rów-
nież zmniejszają liczbę kosztownych 
hospitalizacji, szczególnie wśród osób 
starszych.

 

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!

Ostatnio w Polsce zaczęły pojawiać się ogniska ptasiej grypy, która dotyczy głównie 
zwierząt. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy wirus grypy ptaków może zmienić 
swoje cechy i jest zagrożeniem dla życia człowieka. Jak podkreśla Główny Inspekto-
rat Sanitarny wirus grypy, który ostatnio zaatakował stada drobiu hodowlanego jest 
wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. Przed nami jednak szczyt 
sezonu zachorowań na grypę, która może dotknąć każdego z nas. Dlatego eksperci 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zalecają szczepienia przeciw grypie, 
by mieć pewność, że unikniemy ryzyka zachorowania. 



Praktycznie jedynym, ale naprawdę 
wysokiej klasy. Poza nim zabytkowy 
jest tu tylko drewniany dom przy placu 
Batorego, typowy przykład małomia-
steczkowego budownictwa. Bo z syna-
gogi z połowy XIX w. – w Czerwińsku 
żyła spora społeczność żydowska – po-
została tylko jedna ściana.

A z dwu kirkutów – żydowskich 
cmentarzy, również zniszczonych 
podczas II wojny światowej, Starego 
z XIX w. i Nowego z 1935 r., nie zacho-
wała się żadna macewa. Kościół stanowi 
dominantę miasteczka, główny element 
jego panoramy oglądanej z nurtu Wisły, 
ewentualnie jej lewego brzegu.

Bolesław Krzywousty 
i Władysław Jagiełło 

Była ona jedną z atrakcji (wówczas 
widziałem ją po raz pierwszy w koń-
cu lat 40.) rejsów stateczkami „białej 
floty” między Warszawą i Płockiem. 
Współcześnie można ją z wody zoba-
czyć tylko z kajaków, żaglówek lub 
łodzi. Wisła odgrywała zresztą ważną 
rolę w blisko już 9-wiekowych dzie-
jach osady, później miasteczka, jakie 
powstało koło klasztoru.

Czerwińsk był bowiem miejscem 
obronnym przed najazdami pruskimi, 
jaćwieskimi i litewskimi na szlaku 
handlowym łączącym Pomorze i Ma-

zowsze. Jego budowę zainicjował, we-
dług zachowanych źródeł, pochodzący 
z Mallone w Walonii (obecnie część 
belgijskiego miasta Namur), Aleksan-
der, biskup płocki w latach 1129-1156.

Istotną rolę w powstaniu w tym 
miejscu opactwa kanoników regular-
nych odegrał prawdopodobnie również 
Bolesław Krzywousty (1086-11380). 
Najstarszym źródłem pisanym, w któ-
rym wymieniony został ten klasztor, 
jest bulla papieża Hadriana IV z 1155 
roku, w której potwierdził nadanie 
ziem czerwińskim kanonikom.

Wiadomo, że następnie potwierdził 
to również książę mazowiecki, a póź-
niej także innych księstw i senior Pol-
ski Bolesław Kędzierzawy (1125-1173) 
i jego brat Henryk. Z innych faktów 
historycznych dotyczących Czerwiń-
ska warto wspomnieć, że lipcu 1410 r. 
w jego okolicach przeprawiały się 
po moście łyżwowym polskie wojska 
Jagiełły zmierzające pod Grunwald.

Prawa miejskie na raty 
A także o licznych wizytach 

w klasztorze i miasteczku książąt ma-
zowieckich, biskupów oraz Jagiełły, 
który w 1422 r. wydał w nim ważny dla 
szlachty tzw. przywilej czerwiński. Cie-
kawostką jest, że przyklasztorna osada 
prawa miejskie otrzymywała dwukrot-

nie, nie licząc współczesnej 
nam decyzji. I to w odstę-
pie ponad 200 lat!

Bo część tej osady nale-
żała do biskupów płockich 
i ona stała się miastem już 
w 1373 r. A druga, klasz-
torna, dopiero w 1582 r. 
Wcześniej, bo w 1526 r. 
Czerwińsk, po śmierci 
ostatniego księcia mazo-
wieckiego Janusza III, 
włączony został do Ziem 
Królestwa Polskiego.

Przypomnę, że piękny 
marmurowy nagrobek jego 
oraz zmarłego 2 lata wcze-
śniej brata, ks. Stanisława, 
znajduje się w katedrze 
warszawskiej.

Od XVII w. pątników 
do tutejszego klaszto-

ru przyciągał „cudowny” obraz M.B. 
Czerwińskiej, ale rola opactwa oraz 
miasteczka traciła już wówczas na zna-
czeniu.

Był to rezultat pożarów, powodzi 
oraz szwedzkiego „potopu”. Po nim 
z około tysiąca domów, jakie wcześniej 
stały w miasteczku, ocalała połowa, 
a w końcu XVIII w było ich już tylko 
40. W 1795 r., gdy po III rozbiorze Pol-
ski włączano je do Prus, liczyło ono za-
ledwie 300 mieszkańców. Zaś w okresie 
Księstwa Warszawskiego – 150.

Cenny zabytek romański 
Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. 

miasteczko znalazło się w Królestwie 
Polskim (Kongresówce). Ale 
w 1819 r. kasacji uległ klasz-
tor kanoników regularnych 
św. Augustyna, a w ramach 
represji po Powstaniu Stycz-
niowym 1863 r., władze car-
skie odebrały Czerwińskowi 
w 1870 r. prawa miejskie.

Przywrócone dopie-
ro obecnie. Do budynków 
klasztornych przeniosły się 
na kilkadziesiąt lat norber-
tanki z Płocka, opuściły 
je jednak w roku 1902. Ich 
miejsce zajęli w 1923 r., 
po przeprowadzonej odbu-
dowie i remontach obiek-
tów, salezjanie, którzy mają 
tu swój klasztor nadal.

Najcenniejszą częścią 
tego zespołu architektonicz-
nego jest kościół, podniesio-

ny w 1968 r. przez papieża 
Pawła VI do rangi bazyliki 
mniejszej. Zbudowany zo-
stał w I połowie XII wieku 
z granitu jako trójnawowa 
bazylika, jedna z najwięk-
szych w ówczesnej Europie, 
z dwiema wieżami i należy 
do najcenniejszych zabyt-
ków romańskich w Polsce.

A ściślej romańsko-go-
tycko-barokowych, gdyż 
na przestrzeni już niemal 
9 wieków istnienia prze-
chodził burzliwe losy i był 
kilkakrotnie przebudowy-
wany. Zachowując jednak 
trzon konstrukcyjny i wiele 
pierwotnych elementów.

Jak zmieniała się świątynia 
Zainteresowanych szczegółami od-

syłam do dokładniejszych publikacji 
na ten temat. Wspomnę tylko, że pierw-
szej przebudowy dokonano już w poło-
wie XIII w. wznosząc zakrystię. A po-
ważniejszą po pożarze w 1328 r. już 
w stylu gotyckim. „Gotyzacja” wnę-
trza, z użyciem cegieł, nastąpiła w wie-
kach XV i na początku XVI, zwłaszcza 
za czasów opata Rafała (1470-1502).

M.in. wydłużono wówczas prezbi-
terium i przebudowano fasadę zachod-
nią oraz przebudowano kaplice w ap-
sydach. „Barokizacja” w I połowie 
XVII w. z inicjatywy opata Mikołaja 
Szyszkowskiego (1622-1634) spo-
wodowała kolejne, poważne zmiany 
w wyglądzie nie tylko wnętrza, ale 
i zewnętrzne.

Dobudowanie skarp do fasady za-
chodniej. Remonty i przebudowy w II 
połowie XIX oraz I połowie XX wieku 
wzmocniły m.in. wieże, a w trakcie tej 
drugiej zrekonstruowano wspaniały ro-
mański portal z I polowy XII w, wyko-
nany prawdopodobnie w pracowni wło-
skiego mistrza Wiligema w Modenie.

Odkryto też fragmenty, bardzo rzad-
kich wśród zachowanych, romańskich 
fresków z XIII wieku i przeniesiono 
je na nowe miejsce. Przedstawiają one 
sceny Sądu Ostatecznego. Odsłonięto 
też malowidła gotyckie z XV w. ze sce-
nami ścinania drzew do budowy Arki 
Noego, św. Krzysztofa i 12 apostołów.

Cudowny obraz M. B. 
Czerwińskiej i inne zabytki 

Stanowią one dużą atrakcję, cho-
ciaż największą jest ołtarz główny 
wykonany w Krakowie około roku 
1630. W jego centrum znajduje się 
wspomniany „cudowny” obraz Mat-
ki Boskiej Czerwińskiej namalowany, 
chociaż być może tylko odnowiony, 
w 1612 r. przez Łukasza z Łowicza.

Madonna z Dzieciątkiem posiada 
piękną, srebrną koszulkę oraz złote ko-
rony. Obok niej znajduje się, również 
złota lub złocona, para aniołów, a nad 
nimi słońce i księżyc oraz srebrna go-
łębica. Obraz ten jest odsłaniany, gdyż 
normalnie zakrywa go, odsuwana elek-
trycznie, kurtyna z namalowaną stoją-
cą postacią Madonny z Dzieciątkiem 
w otoczeniu aniołów i klęczącym przed 
nią św. Janem Bosko.

Odbywa się to uroczyście i powoli, 
udało mi się wykonać kilka zdjęć tej 
ceremonii. Dodam, że inny obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, też w srebrnej 
koszulce, złotych koronach, z aniołami, 
słońcem, księżycem i gołębicą, ale już 
bez kurtyny, zajmuje centrum ołtarza 
w jednej z kaplic.

Bardzo efektowna jest, boga-
to dekorowana i złocona, barokowa 
ambona. Jak również ołtarze boczne, 
freski na ścianach i stropie, epitafia 
i dziesiątki obrazów oraz innych de-
koracji we wnętrzu świątyni. Podob-
nie jak kamienne portale zewnętrzne 
i wewnętrzne. Wszystkie one, również 
widoki tego kompleksu architektonicz-
nego z zewnątrz, zasługują na dokładne 
obejrzenie i poznanie.

 
Tekst i zdjęcia Cezary Rudziński

str. 524 stycznia 2020Nasza GAZETA Wola i Bemowo Nr 1

Wędrówki z Naszą Gazetą

Czerwińsk nad Wisłą znowu miastem
Po 150 latach przerwy Czerwińsk nad Wisłą od 1 stycznia 2020 r. odzyskał status miasta. To niespełna 
1,1-tysięczne miasteczko położone na prawym brzegu rzeki między Modlinem i Płockiem, szczyci się 
jednym z najcenniejszych na Mazowszu zabytków romańsko-gotyckich: kościołem p.w. Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny z klasztorem zbudowanym przez kanoników regularnych św. Augustyna. 
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 MINI-
-informator

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

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 52
Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 99 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

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

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

do skracania, adiustowania oraz opatrywania 
własnym tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

Wolskie Centrum Kultury
w lutym:
• 01, 08, 15, 22, 29 lutego (soboty) 

w godz. 16.00 – 20.00 – Wieczor-
ki taneczne dla dorosłych. Przeboje 
od lat 60. O współczesnych – Dom 
Społeczny ul. Obozowa 85. Bilety 
12 zł

• 6 lutego (czwartek) w godz. 19.00 
– 20.30 – Ekosystem: Karna-
wał pszczół. Pokażemy narzędzia 
pszczelarzy i bartników oraz przy-
mierzymy ich stroje. W programie 
kurs stacjonarny zwijania wosko-
wych świec – WCK ul. Działdow-
ska 6. Zapisy, bilety 5 zł

• 7 lutego (piątek) godz. 18.00 – 
Dobranocka. Spektakl „Taneczna 
wyprawka Emilka”. Bajka interak-
tywna, angażująca dzieci do tańca, 
ubarwiona piosenkami. Plan żywy 
i lakowy – WCK ul. Działdowska 6. 
Bilety 10 zł dorośli, dzieci 5 zł

• 8 lutego (sobota) godz. 18.00 – Slow 
life: Zakochaj się w sobie – warsz-
taty z naturalnych kosmetyków. 
Dominować będą nuty i zapachy 
kwiatowe oraz drzewne - WCK ul. 
Działdowska 6. Zapisy, bilety 30 zł

• od 10 lutego do 14.02 w godz. 8.30 
– 16.30 – „Picasso Woli” – pół-
kolonie dla dzieci. W pracowniach 
plastycznych pod okiem artystów 
poznasz tajniki sztuk wizualnych. 
Zmierzysz się też z pracą na kole 
garncarskim i poznasz podstawy 
rzeźby z gliny – WCK ul. Dział-
dowska 6. Koszt 500 zł

• 4, 11 i 25 lutego (wtorki) w godz. 
14.00 – 15.30 – Pilates Po sąsiedz-
ku. Kameralny trening ruchowy dla 
osób w różnym wieku – Otwarta 
Kolonia ul. Górczewska 15. Zapisy 

• 7, 21, 28 lutego (piątki) w godz. 
11.45-13.00 – Zachowaj twarz – 
masaż i gimnastyka twarzy – Ro-
dzinna Młynarska ul. Młynarska 
35a. Zapisy

• 13 lutego (czwartek) godz. 18.00 – 
Żelazowa Wola czyli Dom Urodze-
nia Fryderyka Chopina od środka. 
Spotkanie varsavianistyczne i po-
dróżnicze prowadzone przez prze-
wodników – Otwarta Kolonia ul. 
Górczewska 15. Wstęp wolny

• 14 lutego (piątek) godz. 18.00 – Wa-
lentynkowy speed dating. Otwarta 
Kolonia otwiera serce dla singli. 
Zapraszamy osoby powyżej 18. 
roku życia – Otwarta Kolonia ul. 
Górczewska 15. Zapisy

• 22 lutego (sobota) w godz. 17.00 
– 21.00 – Rodzinny Festiwal Gier 
Planszowych. W programie: gry 
towarzyskie, logiczne, karciane, 
zręcznościowe – dla każdego coś 
miłego. Rodzinna Młynarska ul. 
Młynarska 35a. Wstęp wolny

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

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

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne
•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 

srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, ba-
gnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁA-
DZIN, TAPICERKI meblowej, 
samochodowej. Tel. 509 672 530, 
22 638 52 84, 505 593 654.

Horoskop
od 26 stycznia do 22 lutego 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Przed Tobą korzystny czas 
–  praktycznie  we  wszyst-
kich  dziedzinach  mo-

żesz  wiele  osiągnąć.  Zastanów  się, 
na  czym  Ci  najbardziej  zależy  i  za-
cznij  działać  –  nie  zwlekaj!  Posta-
raj się również osiągnąć równowagę 
w  relacji  z  partnerem  –  nie  zawsze 
musisz  być  najmądrzejszy  i  niezwy-
ciężony. Zdrowie – bez zarzutu. 

RYBY (19 II – 20 III)
W pracy zaskoczy Cię sta-
bilizacja,  na  którą  już  nie 
widziałaś  żadnej  szansy. 

Los Ci sprzyja, więc korzystaj z oka-
zji.  Ważne  byś  się  nadal  rozwijała, 
pracowała nad sobą – wysiłek przy-
niesie niezwykłe efekty. W uczuciach 
także poprawa – sytuacja będzie po-
woli  zmierzać w  oczekiwanym przez 
Ciebie kierunku. 

BARAN (21 III – 20 IV) 
Nastaw  się na  trudne dni. 
Działanie będzie Ci utrud-
niać  złe  samopoczucie. 

Wszystko  będzie  Cię  denerwować, 
więc  będziesz  agresywny,  niecierpli-
wy  i  skupiony  na  sobie.  Postaraj 
się  panować  nad  sobą  i  przeczekaj. 
Pomocna  może  być  koncentracja 
na  zadaniach  i  celach,  które  chcesz 
osiągnąć.

BYK (21 IV – 21 V) 
Najbliższe  tygodnie  będą 
sprzyjały  sprawom  finan-

sowym.  Spodziewaj  się  przypływu 
gotówki. Jeśli prowadzisz jakieś dzia-
łania związane z dużymi pieniędzmi, 
też  możesz  liczyć  na  to,  że  wkrótce 
zakończą  się  pozytywnie.  Jeśli  masz 
je w planach – nie zwlekaj. Twój do-
bry humor poprawi relacje z bliskimi 
i współpracownikami. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Będziesz  czuł  się  znako-
micie  i  kipiał  energią.  Nie 
zmarnuj  takiego  potencja-

łu. Możesz się zabrać za wszelkie za-
ległe ciężkie prace fizyczne, ale rów-
nież wiele innych spraw. Z łatwością 
poradzisz  sobie  ze wszystkim.  I  taka 
aktywność będzie Ci sprawiała wiel-
ką przyjemność. W nagrodę zafunduj 
sobie krótki urlop. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Masz  już  dosyć,  ale  nie-
stety to nie koniec trudno-
ści.  Żeby  przetrwać  cięż-

kie  czasy,  musisz  zadbać  o  siebie, 
swoje  zdrowie  i  stan  nerwów.  Bądź 
dla siebie dobry, staraj się odpocząć 
i  zregenerować  siły.  Unikaj  zmian, 
konfliktów i wszystkiego, co jest ryzy-
kowne. Twój stan może spowodować, 
że popełnisz poważne błędy. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Jeśli  jesteś  głodny  sukce-
sów  zawodowych,  to  los 
właśnie  zamierza  spełnić 

Twoje marzenia. Nie myśl jednak, że 
zadziała  jakaś  czarodziejska  różdż-
ka. Musisz skoncentrować się na celu 
i  zwiększyć  wysiłki.  Spodziewaj  się 
jednak  spektakularnych  sukcesów. 
Zdrowie – w normie, a sprawy uczu-
ciowe na razie muszą zejść na drugi 
plan. 

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
W  lutym  przybędzie  Ci  sił 
i  chęci  do  działania.  Zy-
skasz  pewność,  że  jesteś 
na właściwej ścieżce życia. 

Zabierz  się  za  zaniedbane  i  trudne 
sprawy,  które  odkładałaś  na  później 
–  teraz  przeprowadzisz  je  z  łatwo-
ścią. Bardzo realne jest, że otrzymasz 
propozycję  pracy.  Skorzystaj  z  niej, 
przyniesie  Ci  poprawę  sytuacji  ma-
terialnej. 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Przed  Tobą  dość  niebez-
pieczny  czas.  Będziesz  się 
cieszyć  dobrym  samopo-

czuciem i nadmiarem energii. Musisz 
jednak postępować bardzo rozsądnie 
i  rozważnie.  Każda  lekkomyślność 
może  spowodować  poważne  kłopo-
ty  i  długotrwałe  skutki.  Nie  możesz 
liczyć,  że  cokolwiek  Ci  się  upiecze 
– szczęście teraz jest z kimś innym. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Bardzo tego nie lubisz, ale 
w  najbliższym  czasie  po-

winieneś bardzo uważać w sprawach 
finansowych. Kontroluj wydatki i po-
staraj się ograniczyć niezaplanowane 
zakupy. W uczuciach możliwe gorące 
chwile  (w  związkach)  lub  burzliwy 
romans  (dla  samotnych).  Zadbaj 
o zdrowie: zrób zaległe badania i od-
wiedź lekarza. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Jeśli  marzysz  o  świętym 
spokoju,  to  najbliższe  dni 
Cię  rozczarują,  Wiele  bę-

dzie się działo, zwłaszcza zawodowo, 
ale  i  w  życiu  towarzyskim.  Będziesz 
musiał  się  zająć  wieloma  sprawa-
mi,  także  takimi,  których nie mogłeś 
zakończyć od lat. Na szczęście zdro-
wie  będzie Ci  dopisywać  i  podołasz 
wszystkim wyzwaniom. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
Przed  Tobą  sprzyjające 
dni.  Los  będzie  Cię  roz-
pieszczać  nowymi  propo-

zycjami  i możliwościami  zawodowy-
mi  i  większą  gotówką,  dzięki  której 
będziesz  mógł  poszaleć.  Sprawiając 
sobie  przyjemności,  nie  zapominaj 
o  sprawach  istotnych  i  część  fun-
duszy  zainwestuj  –  trafi  się  okazja. 
W uczuciach – gorące chwile i nowe 
podboje.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) powoduje choroby; 7) ukochana Gustawa w komedii A. Fredry „Śluby 
panieńskie”; 8) filet rulonik ze śledzia; 9) araukaria; 10) niewolnica Leoncia Gomeza; 
12) niecne usiłowania; 14) dawniej wielka beczka; 16) przyrząd do czyszczenia broni 
palnej; 19) napój alkoholowy podobny do koniaku, otrzymywany ze sfermentowanych 
winogron; 21) ilość substancji organizmów żywych; 22) gangster z Chicago; 23) dol-
nośląskie miasto z zabytkową akademią rycerską.

Pionowo: 1) rzymskie boginie przeznaczenia; 2) znak w postaci poziomego wężyka; 
3) biegły w mapach; 4) osoby z naszego grona; 5) młody byczek; 6) obszar zasilający 
morze; 11) kolor krwi; 13) nierozpuszczalne białko fibrylarne; 15) aktorska specjali-
zacja; 17) górnicze miasto portowe na Honsiu (Japonia); 18) suknia popa; 20) drugi 
syn Adama.
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