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W sobotę 10 września wspólnie 
z mieszkańcami Ursusa świętowaliśmy 
tegoroczne Pożegnanie Lata w parku 
Czechowickim.

Imprezę o wieloletniej tradycji 
otworzyła burmistrz dzielnicy Ursus 
Urszula Kierzkowska oraz zastępca 
burmistrza Kazimierz Sternik. Pierw-
szym wydarzeniem był konkurs na naj-

ładniejszy latawiec, który swoim cha-
rakterem skierowany był do najmłod-
szych mieszkańców dzielnicy.

Kulminacją imprezy były wspania-
łe występy artystów w czechowickiej 
muszli koncertowej. Jako pierwsza 
swój występ rozpoczęła lubiana przez 
mieszkańców Warszawy Halina Frąc-
kowiak. Zaraz po niej wystąpił zespół 

Piękni i Młodzi, a na zakończenie za-
grała gwiazda wieczoru zespół KOM-
BII. Atmosfera panująca na imprezie 
była wyjątkowa, a publiczność bawiła 
się doskonale domagając się po każ-
dym występie artystów bisów i wspól-
nego śpiewania.

Dziękujemy, że byliście razem 
z nami i zapraszamy serdecznie za rok.

Niedzielne wydarzenie „Uliczna 
Sztuka Uliczne Jedzenie 2” to kon-
tynuacja zeszłorocznego połączenia 
zawodów w gotowaniu swobodnym 
„Cooking Clash” oraz festiwalu Kul-
tury Hip-Hop, wzbogacona o elementy 
edukacji i spektakle teatralne dla dzie-
ci. Wydarzenie spotkało się z dużym 
zainteresowaniem oraz przyniosło moc 
wrażeń i pozytywnej energii.

Młodzi uczestnicy otrzymali propo-
zycję udziału w licznych warsztatach 
przygotowanych przez instruktorów 
Ośrodka Kultury Ochoty. Odbyły się 
między innymi warsztaty naukowe, 
małego inżyniera, plastyczne, arty-
styczne, taneczne, muzyczne, bębniar-
skie, ceramiczne oraz kulinarne.

Nie zabrakło pokazów gotowania 
i prezentacji dobrych nawyków żywie-
niowych. Podczas demonstracji kuchni 
hiszpańskiej przygotowano, wraz z pu-
blicznością, wspaniałą paellę w trzech 
wydaniach. Na odwiedzających cze-
kały przysmaki z różnych stron świata 
m.in.: kuchni polskiej, hiszpańskiej, 
meksykańskiej, bułgarskiej, tybetań-
skiej, tatarskiej i tajskiej. Korowód 

food trucków nakarmił wszystkich. 
Od godz. 11.00 uczestnicy wydarze-
nia byli też świadkami zmagań trzech 
drużyn pięcioosobowych w przygoto-
waniu nietuzinkowych dań. Drużyny 
przygotowały doskonałe dania street 
foodowe w tym między innymi: pul-
led pork quessadillas, churros z cze-
koladą, kanapki z mięsem z kaczki 
i marynowanym burakiem, won-tony 
z jagnięciną, tajską zupę z krewetkami 
czy langosze w trzech odsłonach. Wy-
dano ponad 900 porcji zgromadzonej 
widowni, która później mogła zagło-
sować na wybraną drużynę. Zwycięzcą 
okazał się Związek Kucharzy Amator-
skich, który otrzymał nagrodę zarówno 
profesjonalnego jury, jak i pierwsze 
miejsce w głosowaniu publiczności.

Atrakcją imprezy były zawody ta-
neczne w ramach DźwiękZłam, które 
przyciągnęły do parku rzesze tancerzy 
i widzów. Zwycięzcami kategorii bre-
akdance zostali „Create of Wax” z Wro-
cławia. Występy muzyczne zapewnili 
znany raper i poeta „Eldo” oraz zespół 
muzyczny „Funky Flava”.

Sprawy związane z nazewnic-
twem ulic często trafiają na forum 
rady Włoch. Na ostatniej sesji radni 
opiniowali dwa projekty uchwał rady 
Warszawy.

Pierwszy dotyczył ulic Slalom i Ba-
dylarskiej. Jak poinformowało biuro 
geodezji i katastru miasta w związku 
ze zmianą układu drogowego (na po-
graniczu Ursusa i Włoch) zaszła ko-
nieczność nadania nazwy nowo wybu-
dowanej ulicy i uporządkowania ulicy 
Badylarskiej pomiędzy al. Jerozolim-
skimi i ul. Salomejską.

Dla uporządkowania nazewnictwa 
ulic w tym rejonie zespół nazewnictwa 
miejskiego zaproponował nadanie no-
wej nazwy ulica Slalom (z banku nazw) 
całej nowo wybudowanej ulicy, w tym 
odciętemu odcinkowi ul. Badylarskiej, 
który został do niej włączony.

Jak poinformowano, nowo wybu-
dowana ulica powstała wraz z wybu-

dowaniem alei 4 Czerwca 1989 roku 
i alei Obrońców Warszawy oraz węzła 
drogowego na przecięciu tych ulic z Al. 
Jerozolimskimi o technicznej nazwie 
węzeł Salomea, jako droga umożliwia-
jąca dojazd do nieruchomości zlokali-
zowanych po południowo-zachodniej 
stronie węzła. Nowa ulica w środkowej 
części przejęła funkcję odcinka ul. Ba-
dylarskiej. Pozostały odcinek fragmen-
tu ul. Badylarskiej biegnącego po pół-
nocnej stronie ul. Salomejskiej stał się 
drogą podrzędną w stosunku do głów-
nego ciągu nowo wybudowanej ulicy.

Propozycję tę negatywnie zaopinio-
wała najpierw komisja oświaty, sportu 
i kultury, a potem cała rada Włoch.

Odnośnie drugiego projektu zwią-
zanego z nazewnictwem ulic Zapustnej, 
Tynkarskiej i Legnickiej też miano za-
strzeżenia. Wobec tego, że większość, 
bo 16 radnych wstrzymało się od głosu 
(a z pozostałych 2 było za i 2 prze-

ciw) nie podjęto w tej kwestii uchwały. 
Nadesłany projekt zgodnie z propo-
zycją zespołu nazewnictwa miejskie-
go proponował dotychczasowy jeden 
odcinek ul. Zapustnej zlokalizowany 
pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Le-
gnicką a ul. Tynkarską objąć nazwą 
ul. Tynkarskiej. Z kolei drugi odcinek 
ul. Zapustnej pomiędzy ul. Legnicką, 
a zjazdem z alei 4 Czerwca 1989 roku 
w kierunku ul. Poczty Gdańskiej miał-
by się nazywać ul. Legnicka.

Wiązałoby się to ze zniesieniem na-
zwy ul. Zapustnej na zlikwidowanym 
odcinku tej ulicy włączonym w pas 
drogowy alei 4 Czerwca 1989 r.

Warto przypomnieć, że po wybu-
dowaniu alei 4 Czerwca 1989 r. ul. Za-
pustna została przecięta na dwa od-
rębne, nie skomunikowane ze sobą 
odcinki: po wschodniej stronie alei 
i po północno-zachodniej stronie 
zjazdu z alei w kierunku ul. Poczty 
Gdańskiej. Północno-zachodni odcinek 
ul. Zapustnej biegnie od zjazdu z alei 
do skrzyżowania z ul. Legnicką i dalej 
pod wiaduktem do ul. Tynkarskiej.

(PON)

W poniedziałek 26 września 2016 r., 
o godz. 17.30, w Bibliotece Przy Zawi-
szy (Aleje Jerozolimskie 121/123) od-
będzie się spotkanie z Anną Kamińską, 
autorką biografii o kobiecie mieszka-
jącej w puszczy – Simonie Kossak. 
„Simona” autorstwa Anny Kamińskiej, 
to fascynujący portret buntowniczej pa-
sjonatki i silnej, nietuzinkowej kobiety, 
która poszła własną drogą, nie ogląda-

jąc się na oczekiwania rodziny i normy 
społeczne. Opowieść o odwadze bycia 
sobą, o bezkompromisowym szukaniu 
swojego miejsca w świecie i o zrzu-
caniu ciężaru wielkiego nazwiska. 
Spotkanie dofinansowane ze środków 
Instytutu Książki, zorganizowane w ra-
mach obchodu piątych urodzin Dysku-
syjnego Klubu Książki.

Na Ochocie

Uliczne Jedzenie 
i DźwiękZłam

We Włochach

Karuzela z ulicami

Spotkanie autorskie

W Ursusie

Pożegnanie lata
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Przed pozytywnym zaopiniowa-
niem pięciu projektów uchwał budże-
towych najwięcej wątpliwości radni 
mieli odnośnie propozycji zmniejsze-
nia planu dochodów dzielnicy w 2016 
roku o ponad 13 mln zł i przesunię-
cia z kwoty tej 12,7 mln zł na rok 
2017 oraz pozostałych 300 tys. zł 
do 2019 roku.

Przedstawiciele zarządu przekony-
wali, że powyższe zmiany są niezbędne 
i wynikają z realizacji zadań inwesty-
cyjnych. I choć największa, w kwo-
cie prawie 5,9 mln zł, związana jest 
z przesunięciem przetargu na ostatni 
etap przebudowy rowu U-1, to niestety 
nie wszystko inne idzie jak po maśle.

Jak przyznano z powodu braku 
uzgodnień, procedur wykupu gruntu, 
które prowadzi biuro gospodarki nie-
ruchomościami, zmniejszenia tego-
rocznych środków związane są także 
z takimi inwestycjami, jak m.in. mo-
dernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki, 

rozliczenia z inwestorem prywatnym 
za nabycie gruntu pod budowę ul. Sil-
nikowej (od ul. Szamoty do Placu 
Czerwca 1976 r.), czy wykup gruntu 
przy ul. Dzieci Warszawy. Ponadto bli-
sko 800 tys. zł przeniesione ma być 
na 2017 rok na budowę mieszkań ko-
munalnych przy ul. Zagłoby (na którą 
w tym roku podpisano umowę z wyko-
nawcą na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej) oraz przy 
ul. Orląt Lwowskich wraz z przedszko-
lem (gdzie projekt będzie wykonany 
w przyszłym roku). Ponad 134 tys. zł 
z tego roku na przyszły przesunięto 
na kontynuację budowy żłobka przy 
ul. Henryka Brodatego.

W związku z zakończeniem niektó-
rych zadań pojawiły się też oszczędno-
ści. Np. 400 tys. zł z budowy oświetle-
nia w ulicach: Hassa, Posagu 7 Panien, 
Magnackiej, Henryka Brodatego i płk. 
S. Dąbka, które postanowiono prze-
znaczyć na wykup gruntu pod budowę 
ul. Żywieckiej. Z kolei środki pozostałe 

po oddaniu do użytku pętli autobusowej 
przy ul. Orląt Lwowskich pójść mają 
na budowę dróg dojazdowych do wia-
duktu nad linią kolejową Warszawa 
– Katowice w ciągu trasy ekspresowej 
POW na wysokości ul. Orląt Lwow-
skich. W edukacji blisko półmilionowe 
zmniejszenie (z zakończonej budowy 
przedszkola w Parku Achera i prac 
przygotowawczych z budowy modu-
łowego przedszkola przy ul. Dzieci 
Warszawy) postanowiono przeznaczyć 
w tym roku na dofinansowanie mo-
dernizacji monitoringu w gimnazjum 
nr 131 przy ul. Drzymały oraz w przy-
szłym roku na dwa zadania. Jedno 
związane jest z adaptacją budynku 
na przedszkole przy ul. Wojciechow-
skiego. Nowym zaś będzie budowa no-
wego zespołu szkolno-przedszkolnego. 
Ponadto, jak się okazało, dodać trzeba 
200 tys. zł do wykupu gruntu przy 
ul. Traktorzystów 20 przeznaczonego 
na plac publiczny.

(PON)

W Ursusie

Zmniejszenie inwestycji TWÓJ JUBILER Z OCHOTY
 Oferuje:
 * Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta
 * Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje
 *  Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności 

– nowe korzystne warunki
  Pracownia Artystyczna Cezary Kania
  ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej)
  tel. 22 822-02-60
  Czynne: 800–1600 – dni powszednie

Kupię tanio 
uzbrojoną działkę budowlaną 

800 – 1000 m kw. 
(może być z domem do rozbiórki lub remontu)

w Warszawskim Powiecie Zachodnim 
(okolice Ożarowa, Ołtarzewa, Błonia, 

Babic, Izabelina lub Puszczy Kampinoskiej)
z dobrym dojazdem do Warszawy, 
chętnie częściowo zadrzewioną. 

Telefon 513 352 334

NASZA REDAKCJA
poszukuje do pracy:

3 dziennikarzy 3 handlowców   
3 kolporterów   

Zgłoszenia: 
rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Masz za Mało pieniędzy? 
Brakuje do pierwszego?

jeśli chcesz dorobić 
do pensji lub emerytury, 
zapraszam do wspólnego 

biznesu
zadzwoń pod numer 

503 197 584
spotkamy się i porozmawiamy
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Na wrześniowej sesji rady Włoch 
ważnym punktem obrad miało być 
podjęcie uchwały odnośnie odwołania 
Jerzego Kowaliszyna z funkcji zastęp-
cy burmistrza dzielnicy. Wniosek w tej 
sprawie złożyła grupa 8 radnych z róż-
nych ugrupowań. Głosowanie poprze-
dziły przerwy i narady.

Dociekliwi radni opozycji nieco 
dziwili się, że złożony w maju wniosek 
o odwołanie J. Kowaliszyna tak długo 
szedł, zanim trafił pod obrady. Pytali 
więc o okoliczności.

Wyjaśnień udzielił radzie Andrzej 
Pawlik, przewodniczący Stowarzy-
szenia Wspólnota Dzielnicy Włochy. 
Przypomniał, iż J. Kowaliszyn, pełnią-
cy funkcje zastępcy burmistrza Włoch 
w koalicyjnym zarządzie, utracił reko-
mendację WDW, przestał być jej prze-
wodniczącym i wystąpił z niego. Tym 
samym, podobnie jak wcześniej Ber-
nardeta Karczewska (zastępca burmi-
strza z PiS), nie uzyskał dalszej aproba-
ty do tego, aby nadal w nim pozostać.
Nieco zdegustowani tym radni, którzy 

nie ukrywali, że to oni wybierają zarząd 
dzielnicy, dali temu wyraz w tajnym 
głosowaniu. Spośród 20 głosujących 
za odwołaniem było 5, przeciw 8, jeden 
się wstrzymał. Ponadto oddano 6 gło-
sów nieważnych.

W tej sytuacji uchwały w sprawie 
odwołania Jerzego Kowaliszyna (jed-
nego z najdłużej sprawującego funkcję 
zastępcy burmistrza nie tylko we Wło-
chach, ale i w całej Warszawie) nie 
podjęto.

(PON)

Na ostatniej sesji rada Ursusa 
podjęła uchwałę w sprawie wystąpie-
nia do Rady Warszawy z wnioskiem 
o założenie z dniem 1 września 2017 
roku nowej szkoły podstawowej przy 
ul. Konińskiej. Od paru lat szkoła przy 
ul. Konińskiej jest filią podstawówki 
nr 4 przy ul. W. Sławka. Od tego roku 
szkolnego, po dwuletniej rozbudowie, 
która kosztowała 12 mln zł, znacznie 
się powiększyła. W szkolnym kom-
pleksie przybyło nowe skrzydło dy-
daktyczne z dodatkowymi 15 salami 
lekcyjnymi i zapleczem dla blisko 400 
dzieci w wieku od 9 do 13 lat oraz naj-
nowocześniejsza w dzielnicy szkolna 
hala sportowa z trybunami dla 200-oso-
bowej publiczności.

Po rozbudowie filii przy ul. Koniń-
skiej podstawówka nr 4 liczy prawie 
1900 uczniów. Dlatego też władze Ur-
susa, ze względu na wzrastającą liczbę 
nowych osiedli mieszkaniowych i de-
mografię dzielnicy oraz przepełnienie 
funkcjonujących szkół i przedszkoli, 
uznały za konieczne powołanie nowej 
szkoły podstawowej przy ul. Koniń-

skiej. To zapewnić ma lepsze warunki 
do realizacji polityki oświatowej pań-
stwa i założeń polityki edukacyjnej 
m.st. Warszawy na lata 2013-2020.

Stworzy też realne warunki dla 
podnoszenia efektów dydaktycznych 
i wychowawczych znajdujących się 
w okolicy przeciążonych szkół nr 4 
i nr14 przy ul. Sosnkowskiego.

Przyczyni się do poprawy warun-
ków rekreacji i wypoczynku w czasie 
poza lekcyjnym, przyniesie również 
poprawę bezpieczeństwa uczniów po-
przez zapewnienie im szkoły obwodo-
wej w niedalekim sąsiedztwie miejsca 
zamieszkania.

Nowo utworzona w tym rejonie 
szkoła, której działalność rozpoczęła-
by się od roku szkolnego 2016/2017, 
to wymierna korzyść dla otoczenia. 
To wzbogacenie bazy lokalowej i ka-
drowej do rozwoju zajęć pozalekcyj-
nych i międzyszkolnych, a także udo-
stępnienie mieszkańcom kolejnego 
zespołu obiektów sportowych i gim-
nastycznych.

(PON)

Wrześniową sesję rady Ursusa po-
dobnie jak sierpniową zdominowały 
sprawy budżetowe. W ramach zmian 
w wydatkach bieżących dokonano kil-
ku przeniesień. I tak np. 30 tys. zł 
dodano na remonty lokali użytkowych, 
ponad 29 tys. zł przeznaczono na do-
kumentację projektową na wykonanie 
remontu studni oligoceńskich, a za-
oszczędzone 100 tys. zł z dodatków 
mieszkaniowych i energetycznych 
przekazano do zespołu obsługi prawnej 
na opłaty sądowe związane z mieszka-
niowym zasobem komunalnym i regu-
lacją stanów prawnych nieruchomości.

Po przetargu wnioskowano 
o zmniejszenie tegorocznych wydat-
ków na I etap budowy EKO parku 
przy ul. Gierdziejewskiego o 26 tys. 
zł i przesunięcie na 2018 rok. O ponad 
1,5 mln zł zwiększono dotacje dla nie-
publicznych placówek oświatowych. 
Większość z tych środków, bo prawie 
1,1 mln zł pochodzące z biura edukacji 
miasta, przeznaczono dla przedszkoli. 
Pozostałe wygospodarowano z pro-
wadzenia publicznych podstawówek 
w Ursusie. Środki te mają pójść na do-

tacje dla podmiotów niepublicznych 
realizujących zadania wymagające sto-
sowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy.

Ponadto 100 tys. zł zaoszczędzone 
z oświatowych mediów postanowiono 
wykorzystać na nowe zadanie inwesty-
cyjne. Ma nim być kupno i wymiana 
dwóch wind towarowych w przedszko-
lu nr 343 przy ul. Warszawskiej. Jak 
przekonywał wiceburmistrz Wiesław 
Krzemień są wiekowe (z 1980 roku), 
mocno wyeksploatowane, wymagają 
kapitalnego remontu, który jest nie-
opłacalny, bo przekracza kwoty ich 
wymiany. To konieczność. Ze względu 
na bezpieczeństwo nie można z tym 
dłużej zwlekać. Windy te są niezbędne 
do funkcjonowania przedszkola. Słu-
żą bowiem do przewożenia pożywie-
nia dla dzieci z parteru na I piętro 
i produktów żywieniowych z piwnicy 
na parter. Brak sprawnych wind towa-
rowych spowoduje, że żywność będzie 
musiała być ręcznie przenoszona dla 
dzieci pomiędzy piętrami, co znacznie 
utrudni pracę.

(PON)

W soboty 3 i 10 września w par-
ku Szczęśliwickim odbyły się potań-
cówki, realizowane w ramach budżetu 
partycypacyjnego. Uczestnicy bawili 
się wyśmienicie, a tanecznym szaleń-
stwom nie było końca. Usłyszeliśmy 

największe polskie i światowe prze-
boje. Do tańca przygrywał na żywo 
zespół „Ty i ja”. Potańczyliśmy też 
w rytm muzyki mechanicznej odtwa-
rzanej przez DJ-a.

We Włochach

Nie odwołali wiceburmistrza

W Ursusie

Nowa podstawówka

W Ursusie

Wymienią wiekowe 
windy 

Na Ochocie

Potańcówki w parku 
Szczęśliwickim To miejsce czeka 

na Twoją reklamę
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 – Świętując dziś z Państwem roz-
strzygnięcie 33. edycji konkursu, pra-
gnę przede wszystkim wyrazić mój naj-
większy podziw i szacunek dla zaan-
gażowania i inwencji wszystkich tych, 
którzy czynią nasze miasto miejscem 
atrakcyjnym i przyjaznym. Wszystkim, 
biorącym udział w konkursie oraz pra-
cującym z tak znakomitymi wynikami 
nad jego organizacją, pragnę złożyć 
gratulacje oraz życzenia, by ich entu-
zjazm w tworzeniu Warszawy piękną 
w kwiatach i zieleni nigdy nie wygasał. 
– mówił Jarosław Jóźwiak, zastępca 
prezydenta m.st. Warszawy.

Jury nagrody prezydenckiej przy-
znało swoje wyróżnienia w trzech kate-
goriach: CZŁOWIEK, SĄSIEDZI oraz 
FIRMA/INSTYTUCJA, oraz specjalną 
Nagrodę im. Stefana Starzyńskiego 
za działania w szczególny sposób pro-
pagujące ideę konkursu.

A oto laureaci:
W kategorii CZŁOWIEK, przy-

znawanej za roślinność, którą można 
uprawiać indywidualnie na balkonie, 
parapecie, czy w ogródku przydomo-
wym: I miejsce zdobył Zygmunt Ga-
siuk (Żoliborz), II miejsce – Krystyna 
Lenartowicz (Żoliborz) a III – Teresa 
Jasińska (Praga Północ).

W kategorii SĄSIEDZI, przyzna-
wanej oddolnym inicjatywom sąsiedz-
kim i społecznym – za umiejętność 
komunikowania się i organizowa-
nia wśród sąsiadów: I miejsce zdo-
był ogród społecznościowy „Ogród 

na Paca” (Praga-Południe), II miejsce – 
Katarzyna Romańczuk (Śródmieście), 
III miejsce – ogród społecznościowy 
„Fort Bema” (Bemowo).

W kategorii FIRMA/INSTYTU-
CJA, za pasję właścicieli firm prywat-
nych, instytucji, spółdzielni i wspólnot, 
które wychodzą poza podstawowe roz-
wiązania estetyczne: I miejsce otrzyma-
ła restauracja „Pasta” (Praga-Południe), 
II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa 
„Dzieci Warszawy 25A i 25B” z Ursusa 
a III – Wspólnota Mieszkaniowa „Pod 
Koroną Alei Rzeczypospolitej 12” (Wi-
lanów).

Nagrodę im. Stefana Starzyńskie-
go otrzymała Spółdzielnia Budowlano-
Mieszkaniowa „Nowy Świat” (Śród-
mieście).

Swoje nagrody przyznało także 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. 
Komisja Zarządu Głównego TPW 
wybrała najpiękniejsze Balkony, log-
gie i okna, Ogródki przydomowe, 
Budynki i tereny ogólnodostępne, 
Inne formy zieleni miejskiej, Osiedla 
mieszkaniowe. Komisja przyznała też 
dwa wyróżnienia dodatkowe: Mister 
Kwiatów i Nagrodę Specjalną War-
szawską.

Nagrody TPW otrzymali: w kate-
gorii Balkony, loggie i okna: Małgo-
rzata i Włodzimierz Budniccy (Praga-
Południe), Anna Lewczuk (Praga-Pół-
noc) i Adam Szewczyk z Mokotowa.

Najpiękniejsze Ogródki przydo-
mowe stworzyli: Małgorzata Traczyk 
(Mokotów), Edward Grygo (Praga-Pół-
noc) i Joanna Staszewska z Ursusa.

W konkursie – Budynki i tereny 
ogólnodostępne zwyciężyli: Zespół 
Szkół Specjalnych nr 91 (Praga-Połu-
dnie), Przedszkole nr 18 (Targówek) 
i Centrum Pomocy Społecznej im. 
A. Tymowskiego ze Śródmieścia.

Inne formy zieleni miejskiej – 
tu najlepsi byli: Monika Chmielewska 
(Praga-Południe), restauracja Amigos 
(Praga-Południe) i restauracja Błękitny 
Zakątek (Ursynów).

Najładniejsze Osiedla mieszkanio-
we stworzyły: Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Przyczółek Grochowski” (Pra-
ga-Południe), Spółdzielnia Budowlano-
Mieszkaniowa Pracowników Kultury 
(Praga-Południe) i Wspólnota Mieszka-
niowa „Zielony Nugat III” z Ursynowa.

Mister-em Kwiatów zostali:Uni-
wersytet Warszawski, Biblioteka Uni-
wersytetu Warszawskiego (Śródmie-
ście) i indywidualnie – Marianna Grala 
(Włochy) i Henryk Myśliwiec z Ursu-
sa. Nagrodę Specjalną Warszawską 
otrzymał – Zarząd Oczyszczania Mia-
sta, Urząd Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy (Ursus) oraz Jadwiga Kamińska 
i Ewa Celińska (Ursus).

Magazyn „Zwykłe Życie” wyróżnił 
ogród społecznościowy Miejsca Ak-
tywności Społecznej „3 pokoje z kuch-
nią” (Białołęka).

Nagrody wręczone zostały naj-
lepszym spośród dwustu trzydziestu 
zgłoszeń, nadesłanych ze wszystkich 
dzielnic Warszawy. Galę konkursu 
w Nowym Teatrze prowadziła Joanna 
Drozda – aktorka filmowa i teatralna. 
O oprawę artystyczną zadbała War-
szawska Orkiestra Sentymentalna.

Od 28 sierpnia można obejrzeć 
wystawę zdjęć nagrodzonych obiek-
tów. Fotografie, wykonane przez Grze-
gorza Broniatowskiego, eksponowane 
są, do końca października 2016 r., 
na ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego 
UW przy Alejach Ujazdowskich 4.

Aplikacja Moja Komenda umożli-
wia wyszukanie każdego dzielnicowe-
go w Polsce. Aby to zrobić wystarczy 
wpisać np. adres zamieszkania, a apli-
kacja odnajdzie funkcjonariusza, który 
dba o nasz rejon zamieszkania oraz 
pokaże, w której jednostce on pracu-
je. Dzielnicowych możemy wyszukać 
także po ich imieniu lub nazwisku. 
Aby połączyć się z funkcjonariuszem 
wystarczy jedno kliknięcie. Wyszuki-
warka dzielnicowych działa w trybie 
offline. Użytkownik nie musi mieć do-
stępu do Internetu, aby odnaleźć swoje-
go dzielnicowego.

Aplikacja Moja komenda zawiera 
także bazę teleadresową wszystkich 
komend i komisariatów w Polsce. 
Dodano do niej dodatkowe jednostki, 

m.in. rewiry dzielnicowych oraz poste-
runki. Aplikacja została wyposażona 
w dwa tryby wyszukiwania informacji. 
Po włączeniu usług lokalizacyjnych 
w telefonie sama odnajdzie najbliższe 
policyjne obiekty. Po przejściu w tryb 
online wystarczy jedno kliknięcie, 
by wskazała trasę do najbliższej ko-
mendy lub komisariatu. Równie spraw-
nie połączy nas z dyżurnymi policjan-
tami z wybranej jednostki. Dodatkowo 
Moja komenda umożliwia wyszukanie 
po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie 
pocztowym.

Moja Komenda jest dostępna na te-
lefony z Android. Wersja na iOS zo-
stanie opublikowana w ciągu kilku 
najbliższych dni. Usługa jest bezpłatna.

Od 16 września na pl. Powstań-
ców Warszawy powrócił Targ Rybny. 
W każdy piątek w godz. 11–19 chętni 
mogą zakupić tam ryby i owoce mo-
rza, przetwory i rybne przysmaki oraz 
rzadko spotykane gatunki ryb. W tym 
roku Targ Rybny wystartował także 

z programem edukacyjnym „Bohater 
miesiąca”. Goście targu w każdym mie-
siącu od września do maja będą mogli 
dowiedzieć się więcej o tym, jak roz-
sądnie wybierać ryby i owoce morza 
na swój talerz.

Warszawa w kwiatach
28 sierpnia w Nowym Teatrze odbyła się gala finałowa 33. Konkursu 
Warszawa w kwiatach i zieleni. Nagrody przyznali organizatorzy 
konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy.

Kontakt z policją na wyciągnięcie ręki

Moja Komenda

Powrót Targu Rybnego 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło 
nową wersję aplikacji mobilnej Moja Komenda, dzięki której odnaj-
dziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszka-
nia. Aplikacja zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend 
i komisariatów w Polsce. Jest dostępna na telefony z Android. Wersja 
na iOS zostanie opublikowana w ciągu kilku najbliższych dni. Usłu-
ga jest bezpłatna, a użytkownik nie musi mieć dostępu do internetu, 
aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 
o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami i ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy wprowadziła 
wiele istotnych zmian w procesie re-
prywatyzacji. Miasto nie będzie już 
zwracało nieruchomości wykorzysty-
wanych i przeznaczonych na cele 
publiczne – szkół, przedszkoli, do-
mów opieki, placówek wychowaw-
czo-opiekuńczych, instytucji kultury, 
szkół wyższych, obiektów ochrony 
zdrowia, placów, promenad, parków 

oraz obiektów i urządzeń transportu 
publicznego.

– Nowe przepisy pozwoliły nam 
na wydanie decyzji odmownych. Dziś 
podpisaliśmy pierwszą z nich, doty-
czącą roszczeń do boiska IV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mic-
kiewicza przy ul. Saskiej 59. A w naj-
bliższych dniach wydamy kolejne, 
dzięki czemu od roszczeń zwrotowych 
w stolicy zostanie zwolnionych po-
nad 150 nieruchomości – mówi Wi-

told Pahl, wiceprezydent Warszawy 
odpowiadający za sprawy związane 
z reprywatyzacją.

Miasto nie będzie również zwra-
cało nieruchomości, na których 
zabudowę, odbudowę czy remont 
wydatkowano znaczne środki pu-
bliczne – np. budynków wybudo-
wanych w całości na gruntach ob-
jętych roszczeniem, gdzie wartość 
nakładów przewyższyła wartość 
zajętego gruntu, czy budynków od-
budowanych w całości lub znacznej 
części ze środków publicznych. Bę-
dzie mogło również wydać decyzję 
o odmowie ustanowienia prawa użyt-
kowania wieczystego w przypadku 
realizacji przez podmioty publiczno-
prawne celów publicznych, zbycia 
gruntu na rzecz osób trzecich, czy 
niemożności podziału nieruchomości 
ze względu na istniejący ład prze-
strzenny. W tym ostatnim przypadku 
nie będą zwracane podwórka, prze-
strzenie wewnątrzosiedlowe oraz te-
reny zielone.

Nowe przepisy pozwalają również 
na umorzenie tzw. spraw uśpionych, 
które toczyły się formalnie od lat 

powojennych – gdzie wnioskodawcy 
od czasu złożenia wniosku nie kon-
taktowali się w żaden sposób z or-
ganem prowadzącym postępowanie. 
Pozwoli to wreszcie na uregulowanie 
stanu prawnego ponad 2 tys. nieru-
chomości, przeprowadzenie koniecz-
nych remontów i ochronę lokatorów 
przed zakusami nabywców roszczeń.

Mała ustawa reprywatyzacyjna 
wprowadziła także zapisy obligujące 
sądy do bardziej wnikliwej analizy 

wniosków dotyczących ustanawia-
nia kuratorów. Teraz nie będzie już 
można ich ustanawiać wobec osób, 
których miejsca pobytu nie sposób 
ustalić, lub istnieją przesłanki, że 
od dawna nie żyją. 

Ponadto wszelkie umowy do-
tyczące sprzedaży praw i roszczeń 
zwrotowych trzeba będzie dokony-
wać bezpośrednio u notariusza a mia-
sto zyska możliwość ich pierwokupu, 
jeśli dotyczą gruntów miejskich.

Mała ustawa reprywatyzacyjna

Szkoły i przedszkola pozostaną w zasobach miasta
W sobotę, 17 września, weszła w życie tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna. Miasto może wreszcie zakończyć postępowania dotyczące tzw. śpiochów i nie będzie 
już zwracało nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne. W poniedziałek 19 września podpisano pierwszą decyzję w tej sprawie.
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„Miasto Szkła” to nie potoczna, 
lecz oficjalna nazwa nadana Krosnu 
2 czerwca 2012 roku wraz z otwarciem 
w nim Centrum Dziedzictwa Szkła. 
Pierwszego w Polsce obiektu turystycz-
no-kulturalnego, który w sposób inte-

raktywny przedstawia hutnictwo szkła 
i twórczość w tym tworzywie. W ten 
sposób dołączyło ono do idei i rodziny 
Miast Szkła – Glass Cities, do której 
należą m.in. wenecka wyspa Murano, 
hiszpańskie Toledo i niemiecki Zwie-
sel. Utrwalając znaczenie szkła dla jego 
gospodarki, mieszkańców oraz współ-
czesnej turystyki.

Piękne tradycje
To niespełna 50-tysięczne miasto 

na Podkarpaciu, o kilkuwiekowej bo-
gatej historii, nazywane w przeszłości 
Małym Krakowem – po łacinie Parva 
Cracovia, niegdyś słynęło z dobrego 
średniowiecznego rzemiosła, zwłasz-
cza tkactwa płócien i wyrobu barcha-
nów oraz handlu winem z pobliskimi 
Węgrami. Później, w połowie wie-
ku XIX, stało się kolebką polskiego 
i światowego (!) przemysłu naftowego. 
To przecież w pobliskiej Bóbrce po-
wstała pierwsza na świecie kopalnia 
wydobywająca ropę naftową, nazywa-
ną wówczas olejem skalnym. W sa-
mym Krośnie zaś, w 1856 r., również 
pierwsza na naszym globie, spółka po-
szukiwania i wydobywania ropy.

Działał też wynalazca lampy naf-
towej Ignacy Łukasiewicz, aptekarz 
który odegrał pionierską rolę w desty-
lacji ropy. Co na kilka dziesięcioleci, 
aż do czasu wykorzystywania w tym 
celu gazu, a później epoki elektrycz-

ności, zmieniło sposób oświetlania 
domów, fabryk i ulic. Od roku 1923 
natomiast, gdy w Krośnie rozpoczęto 
budowę pierwszej w mieście huty szkła 
użytkowego i gospodarczego, która już 
w styczniu następnego roku dostarczyła 

na rynek pierwsze, wykonywane ręcz-
nie wyroby, zaczęła się tu epoka tego 
tworzywa i jego produkcji o znaczeniu 
nie tylko krajowym.

Już w 1513 roku
Przy czym tradycje wytwarzania 

szkła i wyrobów z niego w mieście 
położonym w widłach Wisłoka i Lu-
batówki, były wówczas już o ponad 
4 wieki starsze! Rzemiosło szklane ist-
niało tu bowiem co najmniej na począt-
ku XVI wieku. Księgi miejskie po raz 
pierwszy rzemieślników tego fachu – 
Wilgę i Maroskoleta wymieniły w roku 
1513. Przypomnę, że bardzo twarde 
szkliwo szklane powstaje w sposób 
naturalny w trakcie erupcji wulkanów. 
Jako obsydian wykorzystywane było 
do produkcji narzędzi już przez ludzi 
epoki paleolitu, czyli około 2 mln lat 
temu. Współcześnie zaś służy do wy-
twarzania przez artystów pamiątek dla 
turystów.

Dawnych wspomnień czar…
Z wykopalisk wiadomo, że wyroby 

ze szkła powstawały już w Mezopo-
tamii i starożytnym Egipcie. W Euro-
pie wytwarzali je m.in. Wenecjanie, 
ale także inne nacje, także w odle-
głych od tego nadadriatyckiego mia-
sta miejscach. M.in. w Krośnie. Szkło 
– przypomnę – powstaje w procesie 
topienia w wysokiej temperaturze pia-

sku kwarcowego z dodatkiem innych 
składników, głównie węglanów: sodu 
i wapnia. Tu nad Wisłokiem, dzięki 
hutnikom szkła, których warunki pracy 
i płace przyciągnęły do nowej huty 
z innych miejscowości kraju a nawet 
zagranicy, szybko uzyskano wysoką 
jakość ręcznie formowanych i dekoro-
wanych wyrobów.

Znalazły one najwyższe uznanie – 
Złoty medal na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu w 1929 r. – już 
w piątym roku produkcji! Niemiec-
cy okupanci wykorzystywali podczas 
wojny tutejsze szkło na swoje potrzeby. 
A wycofując się we wrześniu 1944 r. 
wywieźli co się dało i zakład zrujnowa-
li. Został on jednak szybko odbudowa-
ny, produkcję wznowił już w styczniu 
1945 r. Później w Krośnie powstawały 
kolejne zakłady. Huta Szkła Technicz-
nego „Polanka” stopniowo automaty-
zowana i inne, m.in. Zakład Włókna 
Szklanego. W szczytowym okresie roz-
woju Krośnieńskie Huty Szkła zatrud-
niały blisko 7 tys. pracowników.

Centrum Dziedzictwa Szkła
Były największym przedsiębior-

stwem tej branży w kraju i jednym 
z największych w Europie. Działała 
przy nim szkoła zasadnicza i technikum 
szklarskie. A dzięki wysokiej jakości 
wyrobów i nowoczesnemu wzornic-
twu, krośnieńskie szkło miało wysoką 
markę na rynku krajowym i międzyna-
rodowym. To już częściowo przeszłość, 
bo przemiany ustrojowe okazały się dla 
KHS zabójcze. Znalazły się one w sta-
nie upadłości, co nie oznacza, że cał-
kowicie zaprzestano produkcji. Rów-
nocześnie zaczęły powstawać, i trwa 
to nadal, małe huty, studia i warsztaty 
produkcji szkła zarówno użytkowego 
jak i dekoracyjnego. Wszystkiego tego 
dowiedziałem się z lektury krośnień-
skich wydawnictw Centrum Dziedzic-
twa Szkła dofinansowanych, podobnie 
jak realizacja jego projektu, z fundu-
szy Unii Europejskiej. Chociaż z ich 
mniejszościowym udziałem: około 
9,2 mln zł, w 23,7 mln zł jego ogól-
nej wartości. Okazały się to pieniądze 
świetnie zainwestowane, o czym może 
przekonać się każdy zwiedzający tę 
placówkę. Na krośnieńskiej Starówce, 
dosłownie kilkadziesiąt kroków od za-
bytkowego rynku, wzniesiono, a ściślej 
wbudowano w skarpę, czterokondy-
gnacyjny budynek.

Każdy może 
formować szkło

Zwiedzający mogą nie tylko ob-
serwować pracę hutników szkła, ale 
również, pod ich opieką, próbować 

naśladować. Co prawda już samo wy-
dmuchanie, nawet nieforemnych szkla-
nych baniek z płynnego surowca o tej 
temperaturze, jest trudną sztuką. Ale 
możliwość uczestniczenia w procesie 
tworzenia wyrobów szklanych, roz-
mów z hutnikami, dotykania narzędzi 
itp., jest wielką atrakcją.

A także oglądanie, jak z wielo-
barwnych szklanych prętów powstają 
przy pomocy palników gazowych oraz 
dzięki umiejętnościom rzemieślników, 
niewielkie wyroby sprzedawane póź-
niej w sklepie z pamiątkami: żabki, 
ryby i inne zwierzątka itp. Szalenie in-
teresujące są również różnorodne, go-
towe wyroby szklane z hut działających 
w regionie, wystawione na wyższych 
piętrach.

Można tu oglądać niezliczone na-
czynia szklane oraz egzemplarze szkła 
użytkowego, a także artystycznego. Jak 
również często zmieniane ekspozycje 
czasowe. Bywają one historyczne, 
ze zbiorów muzealnych i warsztatów 
artystów, ale również takie, na których 
poszczególne eksponaty można kupić. 
Część ekspozycji znajduje się w tzw. 
piwnicach przedprożnych pod przeciw-
ległą, zachodnią pierzeją rynku. Jest 
to siedem piwnic w amfiladzie, w któ-
rych kolejno znajdują się ekspozycje 
tematyczne.

Piękno szkła
Jest tu sala z makietą gazowego 

pieca hutniczego oraz eksponatami 
związanymi z produkcją szklarską, jak 
formy, prasa szklarska itp. W innej, 

atrakcyjnej ekspozycji, można obej-
rzeć „Światowe marki”: szkło użytko-
we i artystyczne wytwarzane w miej-
scowych hutach dla najsłynniejszych 
światowych producentów szkła. Dwie 
ostatnie piwnice poświęcono na pre-
zentację wyłącznie dzieł artystycznych, 

wykonanych przez najwybitniejszych 
twórców.

To w zasadzie koniec programu 
zwiedzania CDS. Ale nie możliwości 
poznawania wyrobów szklanych w in-
nych miejscach Krosna. Najbogatszą 
w Europie kolekcję lamp naftowych, 
oczywiście ze szklanymi kloszami, po-
siada bowiem tutejsze Muzeum Pod-
karpacie. A oprócz niej ekspozycję 
„Szkło Podkarpackie”. Sporo cieka-
wych eksponatów szklanych i szklane-
go dziedzictwa regionu obejrzeć można 
w Muzeum Rzemiosła. Ale aby je móc 
podziwiać, nie zawsze trzeba wchodzić 
do muzeów. W kilku częściach mia-
sta stoją bowiem, pod gołym niebem, 
szklane instalacje przestrzenne. Kro-

sno robi bowiem wiele, aby potwier-
dzić, że naprawdę jest Miastem Szkła. 
To tworzywo stało się jego wizytówką 
oraz, trzeba przyznać, bardzo udanym 
i silnym, magnesem przyciągającym 
tu turystów.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wedrówki z Naszą Gazetą

Krosno: Miasto Szkła

Anna German to fenomen pol-
skiej piosenki, przeszło trzydzieści lat 
po jej śmierci ta muzyka jest wciąż 
słuchana, wciąż fascynuje i to nie tyl-
ko w Polsce. W Rosji jest chyba na-
wet bardziej popularna niż w Polsce 
i dotyczy to chyba nie tylko Rosji, 
ale i innych krajów dawnego Związku 
Radzieckiego. W Polsce przez moment 
odrobinę zapomniana, ale udało się jej 
pamięć ponownie ożywić. Dlatego ten 
festiwal jest potrzebny. Na tle innych 
przedsięwzięć wyróżnia go to, że nie 
tylko w nazwie jest międzynarodowy. 
Zgodnie z założeniami ma się odbywać 
na przemian w Warszawie i Moskwie, 
stolicach krajów, gdzie Anna German 
była (i jest!) najpopularniejsza. Pierw-
sza edycja odbyła się w Warszawie, 

druga, która była wielkim sukcesem, 
w Moskwie, a w tym roku festiwal wra-
ca znów do Warszawy. Organizatorzy 
liczą, że będzie on równie udany, jak 
zeszłoroczny i jesteśmy przekonani, że 
tak właśnie się stanie.

Teraz przed nami eliminacje. Mło-
dzi wykonawcy w wieku od 18 do 28 
lat, dla których może być to pierwszy 
krok do wielkiej kariery, mogą zgłaszać 
się jeszcze do 26 września. Eliminacje 
odbędą się 29 września w Rosyjskim 
Ośrodku Nauki i Kultury. Należy przy-
gotować dwie piosenki z repertuaru 
Anny German, które, co jest uwagą 
raczej dla uczestników spoza Polski, 
można wykonać zarówno po polsku, 
jak i po rosyjsku. Można wystąpić 
z własnym zespołem, ale oceniany bę-

dzie tylko wokalista. Na stronie festi-
walu chętni do wzięcia w nim udziału 
znajdą nieskomplikowany formularz, 
który wypełnia się online. Link do nie-
go podajemy poniżej, może uda nam 
się kogoś zachęcić do wzięcia w nim 
udziału: www.festiwalpiosenki.pl/ for-
mularz zgłoszeniowy.

Finał odbędzie się Teatrze Polskim 
14 listopada. Oprócz uczestników wy-
łonionych podczas naszych krajowych 
eliminacji, wezmą w nim udział młodzi 
wokaliści z Rosji, Białorusi, a nawet 
z Chin. Zapowiada się wielka muzycz-
na uczta dla miłośników Anny German. 
I na co liczymy pewnie najbardziej, 
być może objawi się nowy muzyczny 
talent, może nawet na jej miarę?

Festiwal Anny German
Herbatka z Seniorem na Ma-

riensztacie to inicjatywa skierowana 
do mieszkańców Warszawy, a zwłasz-
cza do Seniorów. Ideą imprezy jest za-
proszenie do spędzania wrześniowych 
niedziel w urokliwej atmosferze Rynku 
Mariensztackiego.

Pragniemy stworzyć miejsce przy-
jazne seniorom, w którym przy herbat-
ce będą mogli porozmawiać, dzielić się 
swoimi doświadczeniami z młodymi 
i przekazać im swoją bezcenną wiedzę.

Będzie to także platforma, na której 
seniorzy inspirować się będą wzajem-
nie do aktywności sportowej, eduka-
cyjnej i kulturalnej, wymieniać się po-
mysłami na spędzanie wolnego czasu 
oraz uzyskają informacje związane 
ze zdrowiem.

Ofertę dla seniorów przedstawią in-
stytucje warszawskie, centra pomocy, 
domy kultury i kluby, biura podróży 
i inne. Na stoiskach ustawionych wo-
kół rynku kupić będzie można świeże 
warzywa i owoce, napić się prawdzi-
wej gorącej czekolady, odnaleźć smaki 
dzieciństwa: chałwy, oscypka, pajdy 
ze smalcem oraz waty cukrowej czy 
prawdziwych lodów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
na Rynek Mariensztatu w niedzielę 
25 września w godzinach 10.00 – 
17.00 do spędzenia czasu wśród uj-
mujących swą historią kamienic war-
szawskiego Mariensztatu. W ramach 
poczęstunku zapraszamy na herbatkę 
z ciasteczkiem.

Herbatka z Seniorem
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Od 26 września do 2 października 
starsi mieszkańcy stolicy będą mogli 
uczestniczyć w ponad 130 wydarzeniach. 
Wycieczki, wykłady, koncerty, aqua ae-
robik, gimnastyka chińska, czy też bez-
płatne badania – to tylko część propozycji 
skierowanych do seniorów.

Warszawa przez tydzień świętuje 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. 
W tym roku muzea, kina, teatry, biblioteki 
publiczne, ośrodki sportu i rekreacji, pod-
mioty prywatne oraz organizacje pozarzą-
dowe przygotowały dla seniorów z okazji 
ich święta specjalną ofertę. Przez cały 
tydzień będzie można uczestniczyć w wy-
kładach, warsztatach, projekcjach filmo-
wych, wycieczkach, przedstawieniach, 
koncertach i wystawach w kilkudziesię-
ciu miejscach w Warszawie. Na część 
wydarzeń obowiązują zapisy.

W trakcie Warszawskiego Tygodnia 
Seniora każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zainteresowani historią Warszawy będą 
mogli uczestniczyć w wycieczkach i spa-
cerach tematycznych z przewodnikiem, 
m.in. po Pałacu Króla Jana III w Wilano-
wie, poznać czar dawnych kawiarni czy 
Kolejowe Odolany, spacerując po tere-
nach dawnej drogi warszawsko-wiedeń-
skiej. Będzie można również bezpłatnie 
zwiedzić Centrum Sztuki Współczesnej, 
Muzeum Warszawskiej Pragi, Bibliotekę 
Uniwersytecką, Centrum Nauki Koper-
nik, czy na co dzień niedostępne Centrum 
Bezpieczeństwa m.st. Warszawy. Kolejna 
ciekawa inicjatywa to Wzorcowe Miesz-
kanie Seniora na Bielanach z możliwo-
ściami, jakie oferują projektanci i produ-
cenci wyposażenia, aby pozostać jak naj-
dłużej aktywnym i niezależnym w swoim 
mieszkaniu. Pałac Kultury i Nauki w wy-
brane dni zaprasza na Taras Widokowy 
i wystawę historycznych eksponatów.

Warszawskie kina i teatry uczestni-
czące w Warszawskim Tygodniu Seniora 

przygotowały specjalną ofertę – tańsze 
bilety na seanse filmowe i przedstawienia 
teatralne.

Osoby lubiące aktywność fizyczną 
również znajdą coś dla siebie. Ośrodki 
sportu i rekreacji proponują m.in. bezpłat-
ne zajęcia z aqua aerobiku, gimnastyki, 
nordic walking. Korzystanie z basenu bę-
dzie kosztowało symboliczną złotówkę. 
A w Muzeum Narodowym będzie można 
uczestniczyć w warsztatach qigongu, czy-
li prozdrowotnej gimnastyki chińskiej.

Przez cały tydzień w wybranych miej-
scach będą bezpłatne badania. Każdego 
dnia w innej dzielnicy będzie można 
spotkać się ze specjalistami i sprawdzić 
poziom tkanki tłuszczowej, glukozy oraz 
zmierzyć ciśnienie, zbadać słuch i skon-
sultować wybór aparatu słuchowego.

Warto wybrać się również na wykła-
dy, m.in. o żywieniu w chorobach me-
tabolicznych, e-bankowości, bezpieczeń-
stwie w sieci oraz na warsztaty językowe, 
komputerowe, decoupage, czy ćwiczenia 
pamięci.

W czasie Warszawskiego Tygodnia 
Seniora samotni seniorzy będą mieli 
szansę znaleźć swoją drugą połowę w re-
stauracji AiOLI inspired by MINI przy 
pl. Konstytucji 5, która zorganizuje tzw. 
„szybkie” randki i dancing międzypo-
koleniowy.

Warszawski Tydzień Seniora zakończy 
się 2 października tradycyjnie piknikiem 
w Ogrodzie Saskim organizowanym przez 
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. 
W alejkach parkowych instytucje miejskie, 
firmy i organizacje pozarządowe przedsta-
wią swoją ofertę skierowaną do seniorów. 
Oprócz bezpłatnych badań i konsultacji, 
będzie działał plenerowy punkt cyfrowe-
go wsparcia seniora, w którym doradcy 
udzielą porad dotyczących obsługi tabletu 
lub smartfonu. Podczas dancingu, do tańca 
zachęcać będzie DJ Vika.

Warszawski Tydzień 
Seniora 2016

To będzie wyjątkowy weekend. Dla 
tysięcy dzieci, którym możemy dać 
w prezencie pyszny obiad i dla wszyst-
kich tych, którzy zdecydują się to zrobić. 
Piątek-sobota 23-24 września to dwa dni 
akcji Podziel się Posiłkiem. W prawie 
3000 sklepach w całej Polsce wolonta-
riusze z uśmiechem przyjmą dary od ku-
pujących. Lista sklepów jest dostępna 
na www.podzielsieposilkiem.pl.

Ogólnopolska zbiórka żywności Po-
dziel się Posiłkiem zorganizowana zo-
stanie w 456 miejscowościach w całej 
Polsce. Celem tej akcji, jak co roku, 
jest wsparcie dzieci i ich rodzin. Zebra-
na żywność trafi najpierw do magazy-
nów banków żywności, gdzie zostanie 
błyskawicznie posortowana, zważo-
na i policzona, a następnie przekazana 
sprawdzonym lokalnym organizacjom, 

które na co dzień zajmują się dożywia-
niem dzieci. – Początek roku szkolnego 
to bardzo trudny okres. Wielu rodziców 
właśnie wtedy staje przed dramatycz-
nym wyborem: kupić przybory do szkoły 
i ubrania na jesień, czy jedzenie dla 
dzieci. Dlatego, co roku organizujemy 
zbiórkę żywności Podziel się Posiłkiem. 
Liczymy na to, że dzięki temu będzie 
można przygotować milion posiłków 
dla dzieci. Zachęcamy do przekazywa-
nia oleju, płatków śniadaniowych, mleka 
UHT oraz przetworów mięsnych, wa-
rzywnych i owocowych, czyli produktów 
z długą datą przydatności do spożycia – 
prosi Marek Borowski, prezes Federacji 
Polskich Banków Żywności.

Życie wielu polskich rodzin jest za-
leżne właśnie od tej akcji. Przez 13 lat, 
w ramach programu Podziel się Posił-
kiem udało się przekazać już ponad 16 
milionów ciepłych posiłków!

Pomóc można również online. Za-
praszamy na charytatywni.allegro.pl. 
Za 5, 10, 15 i 50 zł można kupić potrze-
bującym dzieciom paczkę z jedzeniem. 
Każda paczka to odpowiednio 3, 6, 7 lub 
15 posiłków dla dzieci.

Więcej informacji o programie Po-
dziel się Posiłkiem znajdziesz na: www.
podzielsieposilkiem.pl.

Podziel się posiłkiem



•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 
WYWÓZ I UTYLIZACJA zbędnych 
przedmiotów, mebli z mieszkań 
i piwnic. Tel. 607 663 330

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

•  ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI 
i inne rzeczy. Tel. 22 663 39 19, 
509 548 582

•  KUPIĘ MONETY, BANKNOTY, 
militaria, znaczki, zegarki, srebra,  
platery, inne starocie.  
Tel. 502 510 493, 515 821 777

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

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA 
+ składanie mebli. Tel. 503 150 991

Ośrodek Kultury „ARSUS”
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

ul. Traktorzystów 14
Tel. 22 478 34 54

Obchody XXV Dni Seniora
•  1 października (sobota) godz. 16.00 

– K. S. „Promyk” ul. W. Sławka 2 – 
Wieczorek inauguracyjny z wyborem 
Seniora Roku, konkursami i zabawą 
taneczną

•  3 października (poniedziałek) godz. 
15.30 – K. S. „Ursus” ul. Sosnkow-
skiego 16 – „Żyjmy zdrowo” – kon-
kurs kulinarny na najsmaczniejsze sa-
łatki i surówki warzywno-nabiałowe

•  4 października (wtorek) godz. 15.00 – 
K. S. „Ursus” ul. Sosnkowskiego 16 
– Wybór Seniora Roku oraz koncert 
zespołu wokalnego „Leszczyna” pt. 
„Barwy jesieni”

•  4 października (wtorek) godz. 18.00 
– D. K. „Miś” ul. Zagłoby 17 K. S. 
„Wesoła Chata” – „Być seniorem 
świetna sprawa” – występ zespołu 
satyrycznego „Misiaki” z K. S. „We-
soła Chata”

•  5 października (środa) godz. 17.00 
– D. K. „Miś” ul. Zagłoby 17 K. S. 
„Wesoła Chata” – „Senior w akcji” 
– wystawa fotograficzna przedstawia-
jąca działalność i dokonania K. S. 
„Wesoła Chata”

•  6 października (czwartek) godz. 11.00 
– Ośrodek Kultury „Arsus” ul. Trak-
torzystów 14 – Wykład inauguracyjny 
JM Rektora Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego prof. N. med. 
Marka Krawczyka z okazji rozpoczę-
cia Roku Akademickiego Towarzy-
stwa Uniwersytetu Trzeciego wieku 
w Ursusie

•  6 października (czwartek) godz. 18.00 
– Ośrodek Kultury „Arsus” ul. Trak-
torzystów 14 – Uroczysta inauguracja 
obchodów 25. Dni Seniora w Dzielni-
cy Ursus oraz koncert galowy zespołu 
„ODEON BAND” 9 muzyka retro)

•  7 października (piątek) godz. 17.00 
– Kino cyfrowe „Ursus” ul. Trakto-
rzystów 14 – Kino Retro – projekcja 
filmu „Połów szczęścia w Jemenie” 
(komediodramat/romans, prod. An-
glia. Bilety 5 zł

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69

we wrześniu:
•  24 września (sobota) w godz. 15.00 

– 20.00 – Skwer przy ul. Baśniowej – 
Familijna impreza plenerowa z cyklu 
„Dzień bajki”. W programie m. inny-
mi: „Eunika w krainie cyrku” – wido-
wisko teatralne oparte na motywach 
powieści „Alicja w krainie czarów”, 
„Bajkowe tańce połamańce” – pro-
gram artystyczny.

•  25 września (niedziela) godz. 18.00 – 
Z cyklu „Wieczory bardów” – recital 
„Piosenki o miłości i wędrowaniu”. 
W programie utwory: Cohena, Sta-
chury, K. K. Baczyńskiego, Wysoc-
kiego, Simona&Garfunkela oraz pio-
senki autorskie Sławomira Zygmun-
ta. Ceny biletów: w przedsprzedaży 
20 zł, w dniu koncertu 25 zł

•  30 września (piątek) godz. 19.00 
– W ramach Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego „Faktor Berliński” zapra-
szamy na jeden z pierwszych filmów 
mistrza kina Fredricha Wilhelma 
Murnaua „Zamek Vogelod”. Wstęp 
wolny
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Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Ochoty, 
Ursusa i Włoch”
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 – 106 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 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-
Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

Ogłoszenia  drobne
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) chory pod opieką lekarza, 7) urządzenie, 8) cecha osoby lub rzeczy 
odróżniająca ją spośród innych, 9) sojusznik, 10) bez liku, co niemiara, 12) sza-
leniec, 14) ostre zapalenie migdałków i gardła, 16) śledczy lub domowy, 19) kan-
ciarz, 21) wyznaje nierówność ras, 22) dziecko znalezione, 23) stan najwyższej 
szczęśliwości w buddyzmie.

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

Horoskop
od 23 września do 5 października 2016 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Wkrótce czeka Cię nawał 
pracy i obowiązków i jeżeli 
nie załatwisz czegoś teraz, 

będziesz musiał to odłożyć na długo. 
Nawet jeśli jesteś zmęczony, nie możesz 
sobie pozwolić na luz. Musisz wytrzy-
mać. Na szczęście bliska Ci osoba nie 
zawiedzie i wesprze Cię w trudnych 
chwilach. Zdrowie w normie. Finanse 
coraz lepsze.

RYBY (19 II – 20 III)
Tym razem los wynagro-
dzi Ci odejście lata. Uda 
Ci się wreszcie zrealizować 

pomysł, który już bardzo długo czeka 
na materializację. A za tym pójdą zna-
czące gratyfikacje finansowe. Wszystko 
to sprawi, ze urosną Ci skrzydła i nawet 
kiepska pogoda nie będzie w stanie 
popsuć Ci humoru. Zdrowie także bez 
zarzutu.

BARAN (21 III – 20 IV)
Uparłeś się na coś i za nic 
nie chcesz odpuścić. Niestety 
nie uda Ci się osiągnąć celu. 

Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej 
dla Ciebie. Pomyśl o planie awaryjnym. 
Czasem warto nadłożyć drogi, żeby omi-
nąć przeszkodę i oszczędzić swoje siły 
i nerwy. Finanse w odpływie, ale nie 
na długo. Na serio zadbaj o swoje zdro-
wie, zwłaszcza o stan nerwów.

BYK (21 IV – 21 V)
Przysłowie mówi: raz 
na wozie, raz pod wozem. 
Powinieneś ciągle sobie po-

wtarzać, że urodziłeś się po to, żeby 
pomnażać pieniądze. Przychodzi Ci 
to przecież dość łatwo, tylko nie mo-
żesz wciąż o tym zapominać i skupiać 
się na przeszkodach zamiast na celu. 
Rozejrzyj się za jakimś współpracow-
nikiem. Zdrowie dobre.

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Jeśli potrzebujesz rady, kie-
ruj się raczej rozsądkiem niż 
emocjami. Chyba, że pra-

gniesz całkowitej zmiany swojego ży-
cia. W sprawach zdrowia powinieneś 
chyba przemyśleć związek pomiędzy 
samopoczuciem a prowadzonym przez 
Ciebie trybem życia. Wnioski nasuwają 
się same. Finanse dość dobre.

RAK (21 VI – 22 VII)
Uda Ci się sfinalizować ja-
kiś projekt, na którym Ci 
bardzo zależy, a już straciłeś 

nadzieję, że to możliwe. Znajdziesz też 
sposób, żeby zadbać o siebie, co niemal 
natychmiast poprawi Ci nastrój. Także 
w uczuciach zaskoczy Cię jakaś miła, 
nieco zakręcona niespodzianka. A w fi-
nansach – znaczna poprawa.

LEW (23 VII – 22 VIII)
Uwagi krytyczne ze stro-
ny otoczenia przyjmujesz 
z trudnością. Zanim ryk-

niesz, zastanów się, czy któreś z nich 
nie są trafne, a odpowiadając na za-
czepki, najpierw pomyśl, dopiero wtedy 
powiedz. Jedno jest pewne – jesteś zbyt 
zaganiany, żeby przewodzić innym. Żeby 
być przywódcą i wizjonerem potrzebne 
są siły. Musisz więc coś zmienić.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Powinnaś zadbać o swój wy-
gląd – może wybierzesz się 
do fryzjera i kosmetyczki – 

a także o zdrowie – sprawdź, czy masz 
aktualne wszystkie badania. Zrezygnuj 
ze znajomości, które przysparzają Ci 
zmartwień. Wymarzona podwyżka bę-
dzie dla Ciebie zaskoczeniem – nie 
spełni Twoich oczekiwań ani jej wyso-
kość, ani termin przyznania.

WAGA (23 IX – 23 X)
Nie załamuj się. Czekają 
Cię co prawda gorsze chwi-
le, ale jak zwykle dasz sobie 

radę. Powinnaś za to ulżyć swoim ner-
wom i skupić się wyłącznie na istotnych 
problemach, a z większą pobłażliwością 
patrzeć na mankamenty ludzi i świata. 
W uczuciach – chwilowy zastój, nato-
miast na kondycję fizyczną nie będziesz 
mogła narzekać.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Opanowanie nie jest Twoją 
specjalnością, a w najbliż-
szych dniach będzie wielo-

krotnie wystawiane na próbę. Postaraj 
się jednak zachować dystans i z wyro-
zumiałością patrzeć na słabości innych 
– zarówno współpracowników, jak 
i najbliższych czy przyjaciół. Finanse 
– bez większych zmian.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Trudno zmienić zły nastrój, 
ale chociaż spróbuj. Może 
jakieś jesienne porządki po-

mogą Ci stanąć na nogi? Chwytaj się 
wszystkich sposobów, żeby nie pogrą-
żyć się w marazmie i zniechęceniu, 
a powoli wszystko wróci do normy. 
Do spraw zawodowych nie będziesz 
miał głowy. Zdrowie – bez fajerwerków, 
ale za to finanse lepsze.

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

jest poważna. Jeżeli nie uświadomisz 
sobie, że Twoje kłopoty zdrowotne wy-
nikają z tego, jak postępujesz, to bę-
dziesz cierpiał bez końca. W sprawach 
zawodowych chwilowy zastój. A grożą 
Ci także konflikty z bliskimi. 




