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W sierpniu br. zakończyła się trwa-
jąca blisko 2 lata rozbudowa budynku 
szkolnego przy ul. Konińskiej 2. W ra-
mach inwestycji na terenie placówki 
wybudowano halę gimnastyczną oraz 
nowe skrzydło dydaktyczne szkoły 
wraz z zapleczem. Realizacja rozbu-
dowy pozwoliła utworzyć kilkaset no-

wych miejsc dla najmłodszych uczniów 
południowej części dzielnicy, ponadto 
placówka zyskała pierwszą w Ursu-
sie pełnowymiarową, nowoczesną halę 
sportową z trybunami.

– Inwestycja przebiegła sprawnie, 
zgodnie z planem. Wraz z nowym 

skrzydłem budynku oddajemy 375 no-
wych miejsc w szkole podstawowej. 
Dzięki temu znacznie poprawi się kom-
fort nauki uczniów i pracy nauczycie-
li, część oddziałów będzie pracować 
w systemie jednozmianowym – powie-
działa Urszula Kierzkowska burmistrz 
dzielnicy Ursus.

Tuż po zakończeniu Igrzysk Olim-
pijskich rada Ochoty jednogłośnie 
przyjęła stanowisko, w którym gra-
tuluje pani Anicie Włodarczyk zdo-
bytego w Rio de Janeiro złotego me-
dalu olimpijskiego w rzucie młotem 
i zarazem wyraża zaniepokojenie, że 
zawodniczka musi trenować w fatal-
nych warunkach. Stadion i zaplecze 
sportowe klubu RKS „Skra” Warszawa 
jest w opłakanym stanie, a sytuacja fi-
nansowa klubu jest bardzo trudna.

Klub sportowy RKS „Skra” przez 
lata był „kuźnią” polskich talentów 
sportowych, powinien stać się wizy-
tówką dzielnicy i miasta oraz służyć 
swojemu wielosekcyjnemu przezna-
czeniu zarówno dla sportowców jak 
i dla mieszkańców Warszawy.

Rada Ochoty jest zdania, że dzię-
ki zrealizowaniu konkretnych działań 
mających na celu pomoc RKS „Skra”, 
klub ten wychowa jeszcze wielu pol-
skich olimpijczyków.

Rada Ochoty zwraca się do Rady 
m.st. Warszawy o podjęcie konkret-
nych działań, mających na celu bu-
dowę nowego stadionu lekkoatletycz-
nego wraz z zapleczem sportowym 
oraz modernizację infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej, przeznaczonej dla 
mieszkańców. Rada zwraca się także 
o doprowadzenie do uporządkowania 
wszelkich spraw związanych z własno-
ścią i dzierżawą nieruchomości.

Jak podkreślono w uzasadnieniu 
– Klub RKS „Skra”, który pamięta 
najwspanialszy okres w historii pol-

skiej lekkoatletyki, na dzień dzisiejszy, 
posiada dwie sekcje: rugby i lekko-
atletyczną zrzeszające około 200 za-
wodników. Z obiektów korzystają 
takie kluby jak: Gwardia Warszawa, 
Legia Warszawa, Polonia Warszawa, 
Orzeł Warszawa, Warszawianka oraz 
warszawskie wyższe uczelnie (Szkoła 
Główna Handlu i Prawa, Akademia 
Medyczna, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego, Uniwersytet i Wyższa 
Szkoła Edukacji w Sporcie).

Na terenie klubu odbywają się lek-
cje wychowania fizycznego uczniów 
VII LO im. J. Słowackiego i Szkoły 
Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskie-
go. Planowana jest także Warszawska 
Olimpiada Młodzieży (czwórbój lekko-
atletyczny) oraz biegi przełajowe.

Na stadionie Skry odbywają się 
Międzynarodowe Testy Sprawności Fi-
zycznej dla warszawskiej młodzieży. 
Obiekty służą także osobom prywat-
nym, dbającym o sprawność fizyczną, 
z całej Warszawy. Prowadzone są za-
jęcia otwarte Nordic Walking jak rów-
nież „Ścieżki Nike”. Mieszkańcy mogą 
z nich korzystać nieodpłatnie.

Aktualnie m.st. Warszawa jest wła-
ścicielem nieruchomości, na której 
znajduje się obiekt „Skry”, lecz nie 
jest jej posiadaczem. Właścicielem tej 
nieruchomości jest Klub RKS „Skra”, 
który złożył wniosek w sprawie za-
warcia umowy dzierżawy. Trwają roz-
mowy dotyczące podpisania umowy 
dzierżawy.

(PON)

Po analizie pierwszego półrocza 
urealniono plan przychodów i kosztów 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ursusie. 
Szacowane przychody własne na 2016 
rok wynieść mają 5,4 mln zł. Wzrost 
planu o 500 tys. zł to, jak się pochwa-
lono, zasługa wysokiej jakości świad-
czonych usług. Zadbana baza sportowa, 
wyremontowane nowoczesne sauny, 

wysoki poziom nauki pływania zaowo-
cowały zwiększoną ilością klientów.

Część z dodatkowych środków 
(300 tys. zł) postanowiono przeznaczyć 
na zwiększenie wynagrodzeń, a resztę 
(200 tys. zł) na dofinansowanie inwe-
stycji związanej z budową zaplecza 
kortów tenisowych.

(PON)

W podjętych przez radę sierpnio-
wych uchwałach budżetowych po-
zytywnie zaopiniowano propozycję 
zwiększenia wydatków bieżących o 1,2 
mln zł na dotacje dla oświatowych 
placówek niepublicznych. Z tego 406 
tys. zł przeznaczone będzie dla tych 
realizujących zadania wymagające sto-
sowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci oraz prawie 
344 tys. zł dla przedszkoli.

Przekazane do dyspozycji dzielnicy 
środki pochodzić mają z rezerwy Biura 
Edukacji miasta.

Ponadto wnioskowano o przyzna-
nie z funduszy unijnych 407 tys. zł 

na realizację trzech projektów. Pierw-
szy za blisko 26 tys. zł pn. „Razem 
możemy lepiej” prowadzony w ramach 
programu Erasmus Plus Akcja KA1 
Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej 
przewiduje uczestnictwo nauczycieli 
VII LO im. J. Słowackiego w kursach 
i szkoleniach w wybranych krajach eu-
ropejskich. Celem ich jest podniesienie 
atrakcyjności efektywności nauczania 
języków obcych poprzez opracowanie 
i wdrażanie innowacji edukacyjnych 
i technik aktywizujących.

Drugi projekt, pn. „Wizyty studyj-
ne” (za 21,6 tys. zł) w ramach progra-
mu Fundusz Stypendialny i Szkole-

niowy, zakłada wymianę doświadczeń 
nauczycieli polskich z CKU nr 2 i euro-
pejskich w nauczaniu osób dorosłych.

Projekt „Inclusive teaching w przed-
szkolach na Ochocie” dotyczy reali-
zacji dodatkowej oferty edukacyjnej 
i specjalistycznej w placówkach nr 100, 
101, 312 i 315 o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci 
w zakresie stwierdzonych deficytów 
oraz doskonaleniu umiejętności i kom-
petencji zawodowych pedagogów. 
Na realizację jego przeznaczono ponad 
400 tys. zł, gdyż dodatkowo w ra-
mach nowego zadania inwestycyjnego 
zakupione będą dwa zestawy do terapii 
SI oraz kabina do terapii sensorycznej 
z wyposażeniem.

(PON)

Przy ul. Korotyńskiego zakończy-
ła się przebudowa boiska. To projekt 
w ramach budżetu partycypacyjnego 
2016. Był zniszczony asfalt, a jest czer-

wona nawierzchnia syntetyczna, nowe 
bramki, kosze i piłkochwyty. Zyskało 
także otoczenie boiska, gdzie pojawiły 
się krzewy, alejki i ławki. Tylko grać!

Na Ochocie

Złota Anita 
i zniszczona „SKRA”

Sukcesy OSiR-u

Na Ochocie

Więcej na oświatę

W nowo wybudowanym skrzydle filii SP 4 przy ul. Konińskiej 2 odbyła się oficjalna inauguracja roku 
szkolnego 2016/2017 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Do dyspozycji uczniów oddano 15 nowych sal 
lekcyjnych, 2 świetlice, pokój nauczycielski, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne, administra-
cyjne i gospodarcze oraz nowoczesną, pełnowymiarową halę sportową z trybunami.

Boisko na Rakowcu

W Ursusie

Inauguracja roku szkolnego
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Choć od burzowej nawałnicy, która 
przeszła nad Warszawą w ostatnią nie-
dzielę czerwca, upłynęło sporo czasu, 
to jeszcze długo potem na Ochocie likwi-
dowano jej skutki. To też wiele koszto-
wało. Dlatego na sierpniowej sesji rada 
dzielnicy wnioskowała do władz miasta 
o dodatkowe 457,7 tys. zł na szkody 
naprawcze.

Z przedstawionych wyliczeń wynika, 
że blisko 54 tys. zł kosztowało usuwa-
nie drzew i karp, wywóz obłamanych 
gałęzi, sprzątanie i udrażnianie chod-
ników na terenach zieleni przyulicznej 
przy ulicach: Asnyka, Akademickiej, 
Lelechowskiej, Mianowskiego, Moch-
nackiego, Nowogrodzkiej, Oczki, Pa-
steura, Rodomskiej, Sękocińskiej, Da-
lekiej, Uniwersyteckiej, Wawelskiej, 
Winnickiej, Geodetów, Korotyńskiego, 
Opaczewskiej i Urbanistów.

Na udrażnianie ulic i chodników oraz 
usuwanie gałęzi, przy pomocy podnośni-
ka, na terenach administrowanych przez 
Zakład Gospodarki Nieruchomościami 
m.in. przy ul. Baśniowej, Racławickiej, 

Al. Jerozolimskich, Majewskiego, Pa-
wińskiego, Grzeszczyka, Częstochow-
skiej, Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 
Siemieńskiego, Nowogrodzkiej, Grójec-
kiej, Niemcewicza, Dunajeckiej wydano 
96 tys. zł. Dodatkowo 9,7 tys. zł prze-
znaczono na likwidację szkód na tere-
nie siłowni na skwerze Grotowskiego 
i na placach zabaw, które wymagały na-
prawy nawierzchni i wymiany zniszczo-
nych zabawek.

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne 
wyrządziły też wiele szkód w ochockich 
parkach. Ponad 49, 1 tys. zł przezna-
czono na usuwanie zniszczonych drzew 
i karp, na cięcia pielęgnacyjne i tech-
niczne drzew, na wymianę zniszczonych 
ławek oraz na naprawę alejek i sprzątanie 
w parkach: Szczęśliwickim, Malickiego 
(co do którego z powodu zaniedbań radni 
mieli zastrzeżenia), Korotyńskiego, Ma-
rii Skłodowskiej-Curie oraz na skwerach 
i zieleńcach na terenie dzielnicy.

Duże szkody czerwcowa nawałni-
ca wyrządziła także w ochockich pla-
cówkach oświatowych. Straty były 

duże, a na ich likwidację wydatkowano 
249 tys. zł. Ucierpiały zwłaszcza przed-
szkola. W tym nr 66 przy ul. Grójeckiej 
(za zieleniakiem) usunięcie powalonych 
drzew, remont placu zabaw, wymianę 
zniszczonych ławek, zabawek i ogro-
dzenia kosztowało 110 tys. zł. Z kolei 
w przedszkolu nr 248 przy ul. Dicken-
sa remontu wymagał dach, a wymiany 
uszkodzona zjeżdżalnia (za 80 tys. zł). 
Na 42 tys. zł oszacowano szkody w szko-
łach zawodowych. Wymiany uszkodzo-
nych elementów dachu potrzebował bu-
dynek Zespołu Szkół dawnej Kolejówki 
przy ul. Szczęśliwickiej 56 a odtworze-
nia – zniszczona nawierzchnia sportowa 
Zespół Szkół nr 4 przy ul. Szczęśliwic-
kiej 46. Wymiany poderwanej papy wy-
magał budynek VII LO im. J. Słowackie-
go przy ul. Wawelskiej. Naprawiono też 
uszkodzony płot w szkole nr 175 przy 
ul. Trzech Budrysów oraz ogrodzenie 
podstawówki nr 264 przy ul. Skorochód 
– Majewskiego.

(PON)

Na lipcowej sesji radni pozytywnie 
zaopiniowali zaproponowane przez za-
rząd zmiany w tegorocznym załączniku 
budżetowym dzielnicy.

Głównie dotyczyły one wydatków 
majątkowych. Po rozstrzygnięciu przetar-
gów i podpisaniu umów zgodnie z harmo-
nogramem prac złożonym przez wyko-
nawców władze dzielnicy wnioskowały 
o zmniejszenie planu dochodów o ponad 
1,7 mln zł. Zmiany te dotyczą trzech za-
dań inwestycyjnych. I tak z zaplanowa-
nych na 2016 rok 1,3 mln zł na roz-
budowę przedszkola przy ul. Balbinki, 
w tym roku, roboty mają być wykonane 
za ok. 348 tys. zł. Dlatego też pozostałe 
994 tys. zł postulowano przesunąć na 2018 
rok, na ukończenie prac (które w sumie 
kosztować mają ponad 6,7 mln zł). 

W tym roku, tylko w niespełna poło-
wie (na kwotę 201 tys. zł), uda się wydat-
kować środki na adaptację budynku przy 
ul. Wojciechowskiego, na przedszkole. 
W związku z tym, wystąpiono o ich 
zmniejszenie i przeniesienie pozostałych 
ponad 266 tys. zł na kontynuowanie robót 
w 2017 roku, które w sumie kosztować 
mają ponad 1,8 mln zł.

Największym zadaniem oświatowym, 
na kwotę ponad 31,6 mln zł, jest budowa 
zespołu szkolno- przedszkolnego przy 
ul. Dzieci Warszawy. W tym roku zapla-
nowano nań ponad 12,1 mln zł. Niestety, 
jak wynika z harmonogramu prac, uda 
się je wykonać zaledwie za 1,8 mln zł. 
Dlatego też niezbędne stało się zmniej-
szenie wartości tego zadania w 2016 
roku o ponad 10,3 mln zł i przesunięcie 

kwoty tej na 2017 rok. Z kolei, w ramach 
zamówień publicznych, wyłoniono też 
wykonawcę, który podejmie się zadania 
związanego z zagospodarowaniem skwe-
ru z miejscem pamięci przy ul. Wojcie-
chowskiego u zbiegu z ul. Orląt Lwow-
skich. Ponieważ prace te kosztować mają 
ok. 228 tys. zł (czyli o 141 tys. zł mniej 
niż planowano), więc zaoszczędzone 
środki będą zwrócone do Biura Ochrony 
Środowiska miasta.

Dokonano też drobnych przeniesień 
na kwotę 14,1 tys. zł w wydatkach bie-
żących. Środki te, z utrzymania urzędu 
i obsługi prawnej, przeznaczono na opła-
ty sądowe i koszty postępowań egzeku-
cyjnych oraz na dozór i sprzątanie lokalu 
użytkowego.

(PON)

Głównym powodem zwołania śród-
wakacyjnej sesji rady Włoch była pilna 
potrzeba zaopiniowania projektu uchwały 
rady Warszawy dotyczącej nazewnictwa.

Zgodnie z propozycją Biura Geodezji 
i Katastru miasta chodziło o nadanie na-
zwy ulica Wiktoryn odcinkowi ulicy bez 
nazwy zlokalizowanej na przedłużeniu 
ul. Wiktoryn do ul. Budki Szczęśliwickie.

Rada Włoch podobnie, jak już uprzed-
nio to uczyniły Zespół Nazewnictwa 
Miejskiego i Komisja ds. Nazewnictwa 
Miejskiego rady m.st. Warszawy, także 

pozytywnie zaopiniowała tę propozycję.
Jak się okazało, przedłożony do ak-

ceptacji, projekt uchwały wynikał z po-
trzeby objęcia nazwą „Wiktoryn” nowo-
wybudowanego odcinka ulicy stano-
wiącego naturalne przedłużenie obecnej 
ul. Wiktoryn do ul. Budki Szczęśliwickie. 
W uzasadnieniu przypomniano, że nazwa 
„Wiktoryn” została nadana uchwałą rady 
Warszawy ze stycznia 2015 roku frag-
mentowi wcześniejszej ul. Włodarzew-
skiej, usytuowanej po północnej stronie 
ul. Popularnej. Zaaprobowano wówczas 

nadanie nazwy ulica Wiktoryn na odcinku 
od ul. Popularnej do ul. Budki Szczęśli-
wickie. Jednakże z powodu występowania 
w terenie tylko fragmentu tego odcinka 
ul. Włodarzewskiej, możliwe było jedynie 
nadanie nazwy temu istniejącemu frag-
mentowi. Dopiero obecnie po wybudowa-
niu w 2016 roku połączenia ul. Wiktoryn 
z ul. Budki Szczęśliwickie, zasadne jest 
przedłużenie nazwy zgodnie z pierwot-
nym założeniem.

(PON)

Na Ochocie

Usuwanie skutków nawałnicy

W Ursusie

Wyłonili wykonawców inwestycji

We Włochach

Przedłużenie ulicy Wiktoryn

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

Laboratorium ITA – TEST S.C. oferuje badania wody pitnej 
według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 wraz z późn. zm.). 

Oferujemy analizy mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia, wchodzące w zakres 
monitoringu kontrolnego i przeglądowego. W ramach kompleksowej obsługi klienta w zakresie badań wody, pobieramy 
próbki oraz transportujemy je do Laboratorium. Oprócz akredytacji PCA (AB1478) posiadamy zatwierdzenie badań wody  
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność naszych badań.

www.itatest.pl     Itatest@itatest.pl     22 837 28 20     22 877 36 00
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Na lipcowej sesji rada Ursusa więk-
szością głosów (przy 2 wstrzymujących) 
negatywnie zaopiniowała sprawozdanie 
z działalności dzielnicowego Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami 
za 2015 rok.

Jak przypomniano, zgodnie z uchwa-
łą miasta z dniem 31 grudnia 2015 roku, 
ZGN Ursus uległ likwidacji. Natomiast 
w oparciu o zarządzenie z grudnia ub. 
roku w sprawie wyznaczenia jego likwi-
datora 30 czerwca 2016 roku zakończył 
się proces przejmowania przez urząd 
Ursusa mienia, należności i zobowiązań 
likwidowanej jednostki.

Zaprezentowane radnym na komi-
sji sprawozdanie z działalności ZGN 
Ursus za 2015 rok, sporządzone przez 
byłą główną księgową ZGN (która od 1 
stycznia 2016 roku jest pracownikiem 
urzędu) jak i likwidatora, obejmuje 
omówienie wykonania zadań i zobo-
wiązań byłego ZGN, związanych z za-
rządzaniem lokalami tworzącymi zasób 

m.st. Warszawy (mieszkaniowy, lokale 
użytkowe) oraz powierzonym zasobem 
nieruchomości i gospodarki finansowej 
jednostki.

Jak poinformowano w czerwcu br., 
nie zatwierdził go zarząd dzielnicy wo-
bec niespójności i wykluczających się 
danych finansowych lub ich pomijania, 
zawyżonych wielkości powierzchni te-
renów zielonych i utwardzonych, ad-
ministrowanych dotychczas przez ZGN 
w stosunku do inwentaryzacji przepro-
wadzonej w listopadzie ub. roku przez 
urząd, co wynikało z analizy porów-
nawczej.

Uzasadniono to tym, że m.in.:
– w roku obrotowym zadłużenie 

najemców ogółem wzrosło do roku 
poprzedniego i znacznie przewyższało 
dochody jednostki, której główne źródło 
stanowią wpływy z najmu lokali miesz-
kalnych i użytkowych

– w kolejnym roku tj. 2015 stwier-
dzono nieskuteczność działań windy-

kacyjnych: przy zmniejszającym się 
zasobie lokalowym nastąpił znaczny 
wzrost zadłużenia najemców lokali 
mieszkalnych oraz utrzymywał się wy-
soki poziom zadłużenia z najmu lokali 
użytkowych przy ich niewielkiej ilości

– koszty utrzymania nieruchomo-
ści przewyższały wpływy z czynszów 
(dot. budynków o nieuregulowanym 
stanie prawnym, będących własnością 
osób fizycznych i budynków będących 
w 100 proc. własnością m.st. Warszawy)

– znacznie wzrosły koszty utrzyma-
nia jednostki w 2015 roku w stosunku 
do roku poprzedniego

– stwierdzono znaczne rozbieżności 
w danych finansowych kierowanych 
do biur miasta, w tym audytora gene-
ralnego i wydziałów urzędu dzielnicy 
z tych samych obszarów działania ZGN 
Ursus jak również w danych dotyczących 
wielkości administrowanych powierzch-
ni terenów zielonych i utwardzonych.

(PON)

Największe poparcie w III edycji 
budżetu obywatelskiego (853 głosów), 
otrzymał projekt obszaru Ursus Południe 
„Powiększenie bazy sportowej, ogól-
nodostępnej poprzez adaptację terenu 
nieużytku na terenie OSIR Ursus”. Jego 
wykonanie oszacowano na kwotę 122 
000 zł. Na tym terenie powstanie wie-
lofunkcyjne boisko sportowe. Pozostałe 
zwycięskie projekty dla ww. obszaru to: 
szafki na podręczniki szkolne z liczbą 
głosów 823, boisko plażowe na stadio-
nie OSIR z liczbą głosów 734, miejskie 
regały książkowe – mobilne biblioteki 
z liczbą głosów 694, łąka kwietna w par-
ku Czechowickim z liczbą głosów 610, 
tor rowerowy dla każdego i skatepark 
– Ursus Południowy z liczbą głosów 
532, wybudowanie zadaszenia trybuny 
stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkow-
skiego 3 z liczbą głosów 470, poranki 

muzyczne dla dzieci w Domu Kultury 
„Kolorowa” z liczbą głosów 374, warsz-
taty dla młodzieży i dorosłych z zakresu 
finansów osobistych z liczbą głosów 
314. Kwota przeznaczona na realizacje 
projektów obszaru Ursus Południe wy-
nosi 752 916,30 zł.

Na obszarze Ursus Północ najwięk-
sze poparcie otrzymał projekt „Wyzna-
czenie naziemnych przejść dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulic Orłów Piastow-
skich, Bony, Rakuszanki, Listopado-
wej”. Mieszkańcy oddali 783 głosów 
na realizację tego projektu. Z tego ob-
szaru zostaną zrealizowane jeszcze trzy 
projekty: usprawnienie ruchu rowero-
wego z ilością głosów 395, tor rowero-
wy dla każdego i skatepark, warsztaty 
dla młodzieży i dorosłych z zakresu 
finansów osobistych otrzymały tę samą 
liczbę głosów mieszkańców – 342.

Dużą stratą dla dzielnicy była utrata 
domu kultury na Rakowcu. Aby uzupeł-
nić ten niedobór kulturalnej placówki 
w tym rejonie Ochoty, na ostatniej sesji 
rady dzielnicy, wnioskowano do Rady 
Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie 
utworzenie nowego miejsca aktywności 
lokalnej. Ta samorządowa instytucja kul-
tury funkcjonować ma w oparciu o dzia-
łalność Klubu Osiedlowego Surma, bę-
dącego filią Ośrodka Kultury Ochoty. 
Jak przypomniano, ta właśnie placówka, 
przy ul Białobrzeskiej od 22 lat prowa-
dzona przez Grażynę Gnatkowską, jest 
najstarszym miejscem aktywności lokal-
nej w Warszawie, które systemowo i dłu-
gofalowo pracowało nad budowaniem 

wspólnoty lokalnej. W oparciu o Surmę, 
zgodnie z prezydenckim programem 
wzmacniania wspólnoty lokalnej na lata 
2015-2020, Ochota z dniem 1 lipca br. 
tworzy MAL w rejonie Rakowca, które 
będzie służyć mieszkańcom do realizacji 
różnego rodzaju projektów sąsiedzkich, 
przy wsparciu animatorów społecznych. 
Na rozpoczęcie i prowadzenie tegorocz-
nej działalności statutowej, instytucji tej 
przyznano 100 tys. zł. Część z tych 
środków przeznaczona będzie na ada-
ptację 300 m kw. lokalu, w dawnym 
pawilonie handlowym Pod Skrzydłami 
przy ul. Grójeckiej 109, który otworzyć 
ma swe podwoje w styczniu przyszłego 
roku.

Z powodu konieczności dostosowa-
nia nazewnictwa ulic do zmienionego 
układu komunikacyjnego w rejonie ulic 
Poczty Gdańskiej i Zapustnej, radni Ur-
susa podjęli uchwałę w sprawie nadania 
nowemu odcinkowi nazwy ulica Poczty 
Gdańskiej. Po wybudowaniu bowiem 
w 2013 roku Alei 4 Czerwca 1989 roku 
oraz zjazdu z tej arterii do ul. Pocz-
ty Gdańskiej, zjazd został włączony 
w główny ciąg ul. Poczty Gdańskiej, 
a dotychczasowy odcinek północny tej 
ulicy stał się drogą podrzędną. Dlatego 
też zespół nazewnictwa miejskiego i ko-
misja ds. nazewnictwa miejskiego Rady 

Warszawy zaproponowały objęcie tej 
ulicy nazwą Poczty Gdańskiej.

Rada Ursusa pozytywnie zaopi-
niowała także projekt nadania nazwy 
ul. Poczty Gdańskiej ulicy bez nazwy 
zlokalizowanej pomiędzy ulicą Pocz-
ty Gdańskiej, a Aleją 4 Czerwca 1989 
roku. Jest to bowiem zgodne z wolą 
mieszkańców, aby budynki usytuowa-
ne przy tej ulicy otrzymały adresy 
od ul. Poczty Gdańskiej. Dzięki temu 
stan prawny i stan faktyczny ul. Poczty 
Gdańskiej będą odpowiadały sobie.

(PON)

W Ursusie

Negatywnie o sprawozdaniu ZGN

Budżet partycypacyjny w Ursusie

Zwycięskie projekty
Dzięki tysiącom głosów mieszkańców zostaną zrealizowane projekty 
zmieniające nasze miasto i naszą dzielnicę. Znamy już wyniki głosowania 
na projekty w ramach trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego. W dziel-
nicy Ursus zostanie zrealizowanych 13 z 47 zgłoszonych projektów.

Na Ochocie

MAL dla Rakowca

W Ursusie

Adresy od ul. Poczty Gdańskiej
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– Cieszę się z tego, że przez cztery ko-
lejne lata znów będziemy współpracowali 
z naszym sprawdzonym partnerem Next-
bike Polska. W przyszłym roku Veturilo 
czekają poważne zmiany. Pojawi się 100 
nowych wypożyczalni, w tym 10 z rowe-
rami elektrycznymi i na ulice wyjedzie 
o 1500 rowerów więcej. Co ważne- będą 
to zupełnie nowe rowery i terminale – 
mówi Jacek Wojciechowicz, wiceprezy-
dent Warszawy.

Obecnie z rowerów miejskich korzy-
sta już ponad 420 tysięcy osób, a rowery 
są wypożyczane średnio co 10 sekund. 
W ciągu 4 lat użytkownicy skorzystali 
z nich blisko 8 milionów razy. Aż dwie 
trzecie warszawiaków wysoko ocenia 
Veturilo. System działa 
od 2012 r. – dotychczaso-
wa umowa z operatorem 
wygasa z końcem 2016 r.

– Czas, jaki upłynął 
od momentu urucho-
mienia Veturilo, to lata 
świetlne na płaszczyźnie 
rozwoju technologii. War-
szawski Rower Publiczny 
był flagowym projektem 
i wzorem do naśladowa-
nia dla polskich i zagra-
nicznych systemów – wi-
zytowali go choćby goście 
z Barcelony, Budapesztu 
czy Madrytu. Cieszy nas 
również, że w dużej mierze sukces rowe-
rów miejskich był inspiracją do myślenia 
i planowania car-sharingu. W przyszłym 
roku w Warszawie wykonamy prawdziwy 
skok technologiczny, zapewniając użyt-
kownikom m.in. ekrany dotykowe, pa-
nele płatnicze, umożliwiające płatność 
kartą czy rozbudowaną aplikację mobil-
ną. Veturilo będzie w ścisłej czołówce 
największych i najnowocześniejszych 
sieci wypożyczalni w Europie. Do tego 

dojdzie, pierwsze w Polsce i jedno 
z pierwszych na świecie, wdrożenie ro-
werów elektrycznych – mówi Tomasz 
Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska, 
operatora Veturilo. – Ostatnie lata za-
pewniły nam niezbędne doświadczenie, 
które jest bezcennym kapitałem w kon-
tekście zarządzania tak zaawansowanym 
projektem – dodaje.

100 nowych stacji
Nowa umowa będzie obowiązywała 

na lata 2017-2020. Użytkowników czeka-
ją zmiany. Liczba stacji wzrośnie do 300, 
a rowerów do 4455.

Nowe wypożyczalnie staną przede 
wszystkim w Śródmieściu, Pradze 

i na Woli. Stacje będą tutaj rozmiesz-
czone gęściej, średnio co około 200 m. 
Więcej stacji pojawi się również na Mo-
kotowie, Pradze-Południe czy Targówku, 
odległość między nimi będzie wynosiła 
średnio około 500 m. Kilka nowych sta-
cji trafi do dzielnic położonych dalej 
od centrum – m.in. na Białołękę, Bielany 
i Bemowo.

System będzie mógł zostać rozbudo-
wany o kolejne stacje, oczywiście w mia-

rę dostępnych środków (w tym z budże-
tów dzielnicowych).

Nowa aplikacja i rowery 
elektryczne

Nowinką będą rowery elektryczne. 
Pojawią się w 10 dedykowanych stacjach 
w rejonie Powiśla i Traktu Królewskiego. 
Rozwijana będzie sieć rowerków dziecię-
cych – 6 specjalnych stacji, na których 
będzie można wypożyczyć mniejszy ro-
wer dla swojego dziecka pojawi się w po-
bliżu parków. Do 45 zwiększy się liczba 
dostępnych tandemów.

Rowery zostaną wyposażone w dodat-
kowy hamulec ręczny, wyższą i wygod-
niejszą kierownicę dopasowaną do osób 

o większym wzroście, 
dzwonek obrotowy wsu-
wany na kierownicę, ba-
gażnik przedni i szerokie 
siodełko. Sztyca siodełka 
będzie wyposażona w po-
działkę, pozwalającą dopa-
sować wysokość do wzro-
stu. Na rowerze zostanie 
umieszczony również kod 
QR umożliwiający szybkie 
wypożyczenie bez korzy-
stania z terminali.

Nowy system będzie 
znacznie wygodniejszy dla 
użytkowników. Terminale 
będą wyposażone w no-

woczesne, kolorowe wyświetlacze z ekra-
nem dotykowym i obsługą płatności zbli-
żeniowych oraz w uniwersalną pompkę 
rowerową. Wprowadzona zostanie moż-
liwość wypożyczania i zwrotu rowerów 
za pomocą aplikacji mobilnej. Każdy 
stojak będzie miał diodę, sygnalizującą 
czy dany rower jest sprawny i można go 
wypożyczyć. Z nowych rowerów i stacji 
warszawiacy będą mogli korzystać już 
od 1 marca 2017 r.

– Warszawa bardzo aktywnie uczest-
niczy w pozyskiwaniu środków europej-
skich. Dzięki nim budujemy II linię metra, 
zmodernizowaliśmy tabor komunikacji 
miejskiej, wybudowaliśmy parkingi P+R, 
liczne drogi i most im. Marii Skłodow-
skiej-Curie, zrewitalizowaliśmy teatry, 
muzea i szpitale, powstało Centrum Na-
uki Kopernik oraz oczyszczalnia „Czaj-
ka”, jedna z najnowocześniejszych w tym 
regionie Europy. Łącznie pozyskaliśmy 
już ponad 11 mld zł środków z funduszy 
europejskich – mówi Michał Olszewski, 
wiceprezydent Warszawy.

Na Polu Mokotowskim, nieopodal 
zbiornika wodnego (od strony ul. S. Ba-
torego i J. i J. Rostafińskich), powstanie 
miasteczko namiotowe, gdzie mieszkań-
cy będą mogli zapoznać się z projektami 
współfinansowanymi ze środków UE. 
Prezentacje, warsztaty, pokazy i anima-
cje przygotowało aż 40 instytucji, w tym: 
Tramwaje Warszawskie, Metro Warszaw-
skie, Centrum Nauki Kopernik, Instytut 
Biologii Doświadczalnej PAN im. M. 
Nenckiego, Światowe Centrum Słuchu, 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu, 
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna 
Warszawa”, Teatr Powszechny oraz Pań-
stwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. Najciekawsze projekty, zre-
alizowane w stolicy ze środków unijnych, 
zostaną zaprezentowane na specjalnej 
wystawie fotograficznej.

Ponadto, w ramach „europejskie-
go miasteczka obywatelskiego”, bę-
dzie można liczyć na darmowe porady 
i profesjonalne, indywidualne wsparcie 
doświadczonych ekspertów, konsultan-

tów i prawników z takich instytucji, jak 
Europejskie Centrum Konsumenckie, 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 
Koalicja Infolinii, Centrum Praw Ko-
biet, Rzecznik Praw Pacjenta, Fundacja 
ITAKA, czy Krajowe Centrum ds. AIDS. 
Informacji i konsultacji będą udzielali 
również pracownicy Punktu Informacji 
Europejskiej Europe Direct – Warszawa.

O oprawę sceniczną zadbały urzędy 
dzielnic Bemowo, Bielany, Mokotów, 
Praga-Północ i Ursynów. Wystąpią liczne 
zespoły dziecięce i młodzieżowe, będą 
pokazy, animacje, quizy oraz konkursy 
z nagrodami (do wygrania m.in. bezpłat-
ne wejściówki do zoo). Najmłodsi uczest-
nicy, w sobotę, 10 września, będą mogli 
wziąć udział w grze miejskiej „Plan dla 
Europy”.

Nie zabraknie innych dodatkowych 
atrakcji. Przez cały weekend będzie 
można się wybrać w niezwykłą podróż 
Europejskim Tramwajem Promocyjnym 
– zaśpiewać z zespołem,,Mazowsze” i zo-
baczyć „Kopernika na kółkach”. Będzie 
można zwiedzić zabytkowe piwnice Sta-
rego Miasta, obejrzeć spektakle Teatru 
Małego Widza oraz udać się na spacer 
z przewodnikiem po parku Muzeum Pa-
łacu w Wilanowie. Szczegółowy program 
imprezy oraz plan miasteczka znajduje 
się na stronie: http://www.europedirect.
um.warszawa.pl/. Impreza plenerowa 
„Europa zmienia Warszawę” jest orga-
nizowana przez Punkt Informacji Eu-
ropejskiej Europe Direct – Warszawa, 
prowadzony przez Biuro Funduszy Euro-
pejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzę-
du m.st. Warszawy i współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej.

„Cieszymy się, że miesiąc po wpro-
wadzeniu samolotu Bombardier CS 
100 do floty Swiss International Air 
Lines, możemy witać ten piękny 
i nowoczesny samolot na naszym lot-
nisku. Fakt, że Warszawa jest jedną 
z pierwszych europejskich stolic, do któ-
rych CS100 lata z Zurychu świadczy 
o tym, że jesteśmy ważnym partnerem 
dla linii Swiss” – powiedział Grzegorz 
Michorek, zastępca dyrektora Biura 
Handlowego Lotniska Chopina w War-
szawie.

„Jesteśmy bardzo dumni z tego, że 
nasza flota powiększyła się o najnow-
szy typ maszyn, a przede wszystkim 
z faktu, że nowe samoloty latają re-
gularnie do Warszawy” – podkreśliła 
Iris Malich, dyrektor Swiss International 
Air Lines na Niemcy, Austrię i Europę 
Środkowowschodnią. „Oprócz wyso-
kiej jakości usług do jakiej są przyzwy-
czajeni pasażerowie SWISS, jesteśmy 
w stanie zaoferować im większy komfort 
i cichszą kabinę. Wyniki eksplo-
atacyjne tego nowego kanadyjskie-
go samolotu były bardzo pozytywne, 
a naszym pasażerom od razu przypadł 
do gustu” dodała.

 „SWISS operuje na trasie do War-
szawy trzy razy dziennie, jest to bar-
dzo ważne połączenie między Polską 
a Szwajcarią, zarówno dla osób podróżu-
jących służbowo, jak i turystów. Nowy 

typ samolotu SWISS ma również mniej-
szy wpływ na środowisko naturalne, 
przy jednoczesnym zapewnieniu kom-
fortu pasażerów”, powiedziała I. Malich.

„Cieszymy się, że nasz najnow-
szy samolot BOMBARDIER CS 100 
rozpoczął regularne loty do Warszawy 

w barwach Szwajcarskich Linii Lot-
niczych. Samoloty C-Series to obec-
nie najnowocześniejsze na świecie 
samoloty regionalne średniej pojem-
ności, charakteryzujące się wysokim 

komfortem podróżowania oraz ekono-
mią przewozów. Są też bardzo ciche 
i spełniają wszystkie najnowsze nor-
my w zakresie ochrony środowiska” 
– podkreślił Janusz Kućmin, General-
ny Przedstawiciel firmy Bombardier 
na Polskę. Andrej Motyl, Ambasador 

Szwajcarii zaznaczył: „Każde więzy, 
które łączą Szwajcarię z Polską, są 
ważne – tak samo te ekonomiczne jak 
i kulturalne. Cieszę się, że Lotnisko 
Chopina zostało wybrane jako jedno 

z pierwszych, do którego SWISS lata 
nowym modelem samolotu.”

Stephen de Boer, Ambasador Ka-
nady w swoim wystąpieniu powie-
dział: „To ważne wydarzenie zarówno 
dla Kanady, jak i Polski. Nowoczesna 
technologia, zastosowana w tym modelu 

samolotu, łączy standardy kanadyjskie 
i polskie. Okazja taka jak ta jest możli-
wością zaprezentowania tej technologii.”

SWISS oferuje już swoim pasaże-
rom, na trasie Warszawa-Zurych, 3 po-
łączenia dziennie, planowo wszystkie 
będą obsługiwane przez maszyny typu 
CS100.

Swiss International Air Lines 
(SWISS) otrzymał pierwszego no-
wego Bombardiera CS100 na począt-
ku lipca 2016 roku. Przewoźnik jest 
pierwszym klientem i operatorem za-
projektowanego na nowo samolotu 
C Series. CS100 wykonał pierwszy ko-
mercyjny rejs dla SWISS 15 lipca.

Charakterystyka 
samolotu

W konfiguracji opracowanej dla 
SWISS-a, Bombardier CS100 ma 125 fo-
teli. We wnętrzu kabiny znajdują się duże 
okna, które dostarczają do środka wię-
cej światła, dzięki czemu dają poczucie 
większej przestrzeni. Innowacyjne fotele 
projektu firmy ZIM są wyposażone w in-
dywidualne stoliki, zapewniają optymal-
ny komfort i więcej przestrzeni na nogi. 
Schowki nad fotelami pomieszczą wię-
cej bagaży podręcznych. Najnowocze-
śniejsza wersja kabiny i ergonomiczna 
kuchnia pokładowa – zaprojektowa-
ne w bliskiej współpracy ze SWISS-
em – powstały z myślą o potrzebach 
i oczekiwaniach zarówno załogi, jak 
i pasażerów.

Nowe rowery i terminale
Przez kolejne cztery lata za obsługę systemu Veturilo ponownie będzie odpowiadała spółka Nextbike 
Polska. W czwartek, 25 sierpnia podpisano umowę w tej sprawie. Z nowych rowerów i terminali będzie 
można korzystać już od 1 marca 2017 r.

Europa zmienia 
Warszawę
W najbliższy weekend, 10-11 września, w godz. 10.00-18.00 zapra-
szamy wszystkich mieszkańców na Pole Mokotowskie, na wielki, 
rodzinny piknik „Europa zmienia Warszawę”. To już siódma edycja 
imprezy, podczas której zaprezentujemy, w jaki sposób członkostwo 
w Unii Europejskiej wpłynęło i wpływa na rozwój naszego miasta.

Lotnisko Chopina wita Bombardiera
We wtorek, 30 sierpnia br. odbyło się oficjalne powitanie samolotu CS100 Swiss International Air Lines (SWISS). Wydarzeniu towarzyszył 
tradycyjny salut wodny. Warszawa jest jedną z pierwszych europejskich stolic, do których CS100 lata z Zurychu.
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Islandia jest fascynującym krajem, 
w którym można zobaczyć prawdzi-
wy wulkan, gejzer i lodowiec oraz 
największe wodospady Europy, wyką-
pać się w termalnym źródle, podziwiać 
wieloryby i maskonury, a wszystko 
to w otoczeniu wspaniałej przyrody. 
Zimą potrafi być tu cieplej niż w Pol-
sce. W średniowieczu wierzono, że 
krater wulkanu Hekla jest wejściem 
do piekła.

W rejonie dzisiejszego Rejkiawi-
ku w 875 roku osiedlił się Ingólfur 
Anarson, uciekając przed jednoczącym 
ziemie Norwegii królem Haraldem 
Pięknowłosym. Dziś w samej stolicy 
i wokół żyje ponad połowa z 330 tysię-
cy mieszkańców wyspy. Stąd wywodzi 
się Björk (po islandzku brzoza), znana 
piosenkarka i aktorka filmowa. W mu-
zeach można oglądać zaskakująco cie-
kawe ekspozycje: od kolekcji sztuki 
nordyckiej i islandzkiej, przez Muzeum 
Sag aż po jedyne chyba w świecie mu-
zeum fallusów.

Rejkiawik i Złoty Krąg
Zasłużoną sławą cieszy się nocne 

życie w Rejkjawiku. W pubach posłu-
chać można muzyki w wykonaniu to-
powych gwiazd, a w weekendy miesz-
kańcy Rejkiawiku i przyjeżdżający 
tu często specjalnie w tym celu młodzi 
ludzie wyruszają w sławny już rund-
tur – całonocną wędrówkę po pubach 
i nocnych lokalach. Mimo sporej ilości 
wypijanego alkoholu trwająca do rana 
zabawa jest zwykle spokojna.

Miasto ma szeroko rozrzucone 
przedmieścia z niewielkich domków 
oraz niewielkie centrum, które można 
zwiedzać na piechotę. Warto zacząć 
od nowego ratusza, gdzie jest infor-
macja turystyczna i wielka plastyczna 
mapa wyspy. Z wieży dominującego 
ponad miastem protestanckiego kościo-
ła Hallgrimskirkja widać jak na dłoni 
całe miasto i zatokę. 

Przy porcie w pobliskim Hafnar-
fjördur jest stylizowana na karczmę wi-
kingów restauracja Fjörkurain, w której 
można zjeść różne islandzkie przysma-
ki: wędzonego maskonura, zgniłego 
rekina, czy jądra tryka w serwatce.

Z Rejkiawiku trzeba wybrać się 
na wycieczkę po tzw. Złotym Krę-
gu, żeby obejrzeć słynne gejzery, 
a zwłaszcza tryskający co kilka minut 
gorącą wodą gejzer Strokkur (Masel-
niczka), najpiękniejszy chyba islandz-
ki wodospad Gullfoss (Złoty Wodo-
spad), historyczną siedzibę islandz-
kich biskupów w Skalholt oraz sławną 
Równinę Parlamentarną Thingvellir, 
gdzie od 930 roku nad największym 
jeziorem na wyspie odbywały się po-

siedzenia Althingu – najstarszego par-
lamentu Europy.

Rajska kąpiel w Błękitnej 
Lagunie

Na Islandii jest mnóstwo źródeł 
z termalną wodą mineralną. Najsłyn-
niejszym kąpieliskiem i uzdrowiskiem, 
a zarazem jedną z największych atrak-
cji turystycznych Islandii jest Błękitna 
Laguna (Bláa Lónið) otoczona polami 

czarnej lawy bazaltowej. Jej nasycona 
minerałami gorąca woda w kolorze tur-
kusowym ma potwierdzone właściwości 
dermatologiczne, a piękny kolor nada-
je jej wysoka zawartość krzemionki. 
Oprócz kąpieli, w ciepłej wodzie (37-39 
st. C) można posmarować się pełnym 
minerałów, odmładzającym białym bło-
tem oraz wypocić się w naturalnej sau-
nie, ogrzewanej gorącym powietrzem 
wydobywającym się z głębi Ziemi. 
W sąsiedztwie laguny można zwiedzić 
wystawę geologiczną, z zainscenizowa-
nym trzęsieniem ziemi. Zdjęcia i filmy 
na: www.bluelagoon.com

Równina Parlamentarna
Do otoczonej przez trzy lodowce 

Thórsmörk (Puszczy Thora) można 
dojechać tylko samochodem z napę-
dem na cztery koła. Tylko tak można 
pokonać szeroko rozlane lodowcowe 
rzeki. Wygląda to dość groźnie, ale 
zwykle kończy się dobrze, a nagrodą 
jest spacer w kamiennym krajobrazie 
wśród najbujniejszych lasów na wy-
spie. Wprawdzie bardziej przypomina-
ją rachityczne mazowieckie laski, ale 
w tamtym klimacie to prawie puszcza.

Dla mieszkańców Islandii żadne 
miejsce nie jest tak święte jak Thin-
gvellir – Równina Parlamentarna nad 
największym w kraju jeziorem Thin-
gvellirvatn. To tutaj w roku 930 po-
wstał Althing, najstarszy parlament Eu-
ropy, w roku 1000 uchwalono przyjęcie 
religii chrześcijańskiej, a 17 czerwca 
1944 roku proklamowano niepodle-
głość Republiki Islandii.

W bazaltowym wąwozie o stro-
mych ścianach jest oznaczone flagą na-
rodową miejsce, gdzie urzędował prze-
wodniczący zgromadzenia i głosiciel 
prawa. Skała Prawa miała znakomitą 
akustykę. Głosiciel prawa recytował 
z pamięci przez kilka dni obowiązu-
jące prawo, a jego głos roznosił się 
daleko, do tysięcy zebranych na polach 
Thingvellir.

Sprawowano tu także sądy. Nie 
było więzień, więc przestępców skazy-
wano na karę grzywny, wygnanie z wy-
spy lub śmierć. Mężczyzn zrzucano 
ze skały, a kobiety topiono w płynącej 
nieopodal rzece. Działo się to wśród 

pól czarnej lawy sznurowej porośniętej 
zieloną trawą, z błękitną wodą jeziora 
aż po horyzont. Cały ten teren pokryty 
jest długimi szczelinami zwanymi gjá. 
Jest to pęknięcie skorupy ziemskiej 
na styku płyt tektonicznych Europy 
i Ameryki.

Wodospady i gejzery
Słowo gejzer pochodzi z języka 

islandzkiego i znaczy: tryskający wodą. 
Wielki Geysir jeszcze nie tak dawno 
regularnie wyrzucał gorącą wodę i kłę-
by pary na wysokość 80 metrów. Dziś 
jest mało aktywny. Latem Islandczycy 
organizują wybuchy gejzeru, wlewa-
jąc mu do gardzieli wiadra mydlin. 
Za to jego sąsiad, Strokkur, wybucha 
regularnie co kilka minut.

Zaledwie kilka kilometrów dalej 
jest Gulfoss, jeden z najbardziej ma-
lowniczych wodospadów Islandii. Ka-
skady spienionej wody spadają z dwóch 
progów. Ziemia aż drży od uderzeń 
mas wody o dno kanionu, a welon 
wodnego pyłu widoczny jest z daleka. 
Ale Islandia to także kraina wodo-
spadów zasilanych przez topniejące 
lodowce. Górskie rzeki niosą zwy-
kle wiele wody i z dużą siłą drążą 
skaliste kaniony. Efektowny Skoga-
foss (foss to po islandsku wodospad) 
ma 60 metrów wysokości, Detifoss 
niesie najwięcej wody a Svartifoss – 
jeden z najpiękniejszych islandzkich 
wodospadów, spada z progu wspaniale 
ukształtowanych słupów bazaltowych.

Wrzące błoto
Na Islandii jest około 200 wulka-

nów, z czego 30 wybuchało w czasach 
historycznych, czyli w ciągu ostatnich 
1100 lat. Najtragiczniejsza była pół-
roczna erupcja wulkanu szczelinowego 
Laki w 1783 roku. Lawa pokryła po-
wierzchnię prawie sześciuset km kwa-
dratowych.

Koło Myvatn, Jeziora Komarów, 
w rejonach aktywnych geotermicznie 
zbudowano nawet elektrownię wy-
korzystującą gorącą wodę z wnętrza 
ziemi. W okolicy w wielu miejscach 
na powierzchnię wydobywa się bul-
goczące błoto, a zbocza ożywających 
co parę lat kraterów pokrywa świeża 
lawa, spod której wydostają się opary 
związków siarki. W kraterach i skal-
nych szczelinach wciąż coś syczy i bul-
gocze.

Oczka kipiącej niebieskiej mazi 
o konsystencji rzadkiego cementu 
to słynne wulkany błotne. Trzeba zwra-
cać uwagę na znaki ostrzegawcze i stą-
pać tylko po brązowej ziemi. Fałszywy 

krok grozi wpadnięciem do gotującego 
się błota.

Lodowe góry i maskonury
Na spotkanie z lodem najlepiej 

wybrać się do Laguny Jökulsárlón 
do której spływa lodowy jęzor Vatna-
jökull – największego lodowca Europy 
(prawie 8,5 tysiąca kilometrów kwa-
dratowych powierzchni). Laguna przy-
pomina Grenlandię. Bryły lodu wiel-
kości kilkupiętrowego bloku odrywają 
się od czoła lodowca, ale nie mogąc 
spłynąć do morza dryfują po zatoce. 
Pływa się pomiędzy nimi łodziami, 
podziwiając fantastyczne kształty i ko-
lory. Urodę laguny docenili filmowcy 
kręcąc mrożące krew w żyłach sceny 
do dwóch filmów z Jamesem Bondem. 
Wyjątkowo smakuje tu whisky z dodat-
kiem liczącego ponad tysiąc lat lodu.

Stada maskonurów, ptaków przypo-
minających papugi, żyją na stromych 
nadmorskich klifach. Nie są bojaźliwe 
i łatwo dają się fotografować. Najła-
twiej obserwować je na nadmorskim 
klifie w rezerwacie Dyrholaey koło 
Vik. Kto lubi większe zwierzęta, może 
wybrać się stateczkiem na obserwacje 
wielorybów i delfinów koło Akureyri 
lub Husaviku na północy wyspy.

Islandia dla aktywnych
Wielu turystów przyjeżdża na Is-

landię specjalnie po to, żeby objechać 
ją rowerem, przedzierać się przez pu-
stynny interior pieszo, na końskim 
grzbiecie albo terenowym samocho-
dem, uprawiać kajakarstwo lub rafting 
na wartkich lodowcowych rzekach 
lub łowić w potokach taaaakie łososie 
i pstrągi.

Treking w interiorze, a zwłaszcza 
na lodowcach wymaga dobrego przy-
gotowania i odpowiedniego ekwipun-
ku. Tutaj możemy liczyć tylko na sie-
bie. Popularne są wędrówki w rejonie 
Thorsmörk (Puszczy Thora w kotlinie 
otoczonej trzema lodowcami) oraz 
Landmannalaugar (krainy kolorowych 
skał i gorących źródeł), w termalnym 

rejonie Krisuvik, a także w okolicy 
Jeziora Komarów (Myvatn). Jednym 
z najciekawszych jest szlak wzdłuż 
zachodniego brzegu rzeki Jokulsa 
a Fjörum; od wodospadu Detifoss po-
przez skalne rezerwaty Hljodaklettar 
(Echo skał) do kanionu Asbyrgi.

Niezłym sposobem zwiedzania Is-
landii jest rower. Można przyjechać 
z własnym pojazdem lub wypożyczyć 
na miejscu. Rower jest też dobrym roz-
wiązaniem przy zwiedzaniu najwięk-
szych miast: Rejkiawiku i Akureyri.

Śliczne konie islandzkie trafiły 
na wyspę z pierwszymi osadnikami 
przed tysiącem z górą lat. Żyje ich 
tu około 70 tysięcy. Mają minimalne 
wymagania co do paszy i opieki. Są 
niewielkie (około 140 cm wysokości), 
łagodne, silne i jako jedyne kuce eu-
ropejskie potrafią poruszać się 5 ro-
dzajami chodów. Słyną z umiejętności 
poruszania się chodem, który polega 
na tym, że zwierzę jednocześnie unosi 
obie nogi po tej samej stronie ciała 
(jak wielbłąd!). Taki chód ułatwia mu 
wędrówkę po kamienistym terenie i po-
lach zastygłej lawy. Dla zachowania 
czystości rasy żaden koń, który opuści 
wyspę, nie może tu wrócić. Stadniny 
rozsiane są po całym kraju, a agencje 
turystyczne proponują wycieczki kon-
ne nawet tym, którzy nigdy wcześniej 
nie dosiadali koni. Wrażenia po kilku-
dniowej wycieczce na końskim grzbie-
cie są niezapomniane.

Islandzkie rzeki i jeziora pełne są 
ryb, głównie łososi i pstrągów. Czę-
stym gościem bywał tu Ernest Hemin-
gway. Sezon wędkarski trwa od kwiet-
nia do września. Najokazalsze łososie 
można złowić w rzekach Laxá i Rangá. 
W jeziorze Thinvallavatn łowiono na-
wet 15-kilogramowe okazy. Na węd-
kowanie trzeba wykupić pozwolenia. 
Ich ceny są niewygórowane jeśli chodzi 
np. o pstrągi. Na łososie są dużo droż-
sze i należy zgłosić się wcześniej, aby 
niejako zarezerwować sobie miejsce, 
gdyż są limity wędkujących w danej 
rzece. Na północy i zachodzie wyspy 
jest wiele miasteczek i wiosek rybac-
kich, gdzie można wybrać się na połów 
z rybakami, a następnie upiec złowione 
ryby na ognisku.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wedrówki z Naszą Gazetą

Islandia – wyspa trzech żywiołów
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Wraz z końcem września tra-
cą ważność hologramy naklejone 
na kartach miejskich. Od 1 paździer-
nika, prawo do korzystania z ulg 
w ramach Karty warszawiaka oraz 
młodego warszawiaka będzie po-
twierdzał jedynie elektroniczny zapis 
na Warszawskiej Karcie Miejskiej 
czyli tzw. e-hologram.

Osoby, które mieszkają w War-
szawie i rozliczyły podatek dochodo-
wy od osób fizycznych za 2015 rok 
w stołecznym urzędzie skarbowym, 
mogą wgrać e-hologram na kartę, 
bezpośrednio w biletomatach. To naj-
lepszy i najszybszy sposób. Nie trze-
ba mieć przy sobie żadnych do-
kumentów a sama czynność trwa 
zaledwie kilka sekund (film instruk-
tażowy: https://www.youtube.com/
watch?v=3EH3TGmlxvM). Obecnie 
można to zrobić w 615 urządzeniach 
stacjonarnych oraz w 1332 mobil-
nych, znajdujących się we wszyst-
kich autobusach MZA.

A we wrześniu lista urządzeń 
z powyższą opcją wydłuży się o ko-
lejnych 36 biletomatów na stacjach 
II linii metra.

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które 
mieszkają i rozliczają podatek do-
chodowy od osób fizycznych (PIT) 
w Warszawie, mogą otrzymać Kartę 
warszawiaka, a dzieci osób rozlicza-
jących się w stołecznym urzędzie 
skarbowym – Kartę młodego warsza-
wiaka (pełny wykaz uprawnionych 
znajduje się na stronie: http://www.
ztm.waw.pl/?c=618&l=1). Karty 
działają na bazie Warszawskiej Karty 
Miejskiej i innych elektronicznych 
nośników – aby je otrzymać, należy 
wypełnić specjalny wniosek. Posia-
dacze Karty warszawiaka lub Karty 
młodego warszawiaka płacą mniej 
za bilety długookresowe, mogą rów-
nież korzystać z innych ulg, zniżek 
i preferencji (katalog ofert na stronie: 
http://karta.um.warszawa.pl/katalog).

Bez Canaletta nie byłoby Warsza-
wy. Przesada? Nie do końca.

Kiedy opadł wojenny kurz i od-
słonił miasto w gruzach, szybko oka-
zało się, że jego odbudowa byłaby 
niemożliwa bez pełnych detali pejza-
ży włoskiego artysty…

Wystarczy nieco wyobraźni, 
by,w miejscach uwiecznionych pędz-
lem Canaletta, dostrzec obraz daw-
nej stolicy. Karety i dorożki na war-
szawskich ulicach, mieszczańskie 
stroje, pudrowane peruki, stogi siana 
w miejscu kiosków ruchu. Zamiast 
kolumny Zygmunta... taka sama 
kolumna, tylko kilka metrów dalej. 
Po spacerze śladami Canaletta, już 
nigdy nie spojrzycie na Warszawę jak 
na zwykłe, współczesne miasto.

Zamek Królewski w Warszawie, 
przy współpracy z AudioTrip, przy-
gotował dla turystów, odwiedzają-
cych stolicę, wyjątkowy audioprze-
wodnik. Do jego stworzenia posłu-
żyły, znajdujące się w zamkowej 
kolekcji, obrazy włoskiego malarza, 
Bernarda Bellotta. Nie jest to jed-
nak typowy przewodnik, lecz barwna 

opowieść o pełnym życia mieście, 
malarzu i jego pasji, wzbogacona in-
trygującymi ciekawostkami o osiem-
nastowiecznych zwyczajach, techno-
logii i modzie.

Co należy zrobić? Wystarczy za-
instalować w swoim smartfonie dar-
mową aplikację AudioTrip, dostęp-
ną w Sklepie Play oraz AppStore, 
wyszukać w katalogu trasę „Spacer 
śladami Mistrza Bernarda Bellotta, 
zwanego Canalettem” i ją pobrać. 
Wędrówka rozpoczyna się na No-
wym Świecie, od historii związa-
nej z kościołem Świętego Krzyża, 
a następnie lektor prowadzi ślada-
mi słynnego malarza w głąb Stare-
go Miasta. AudioTrip posługuje się 
technologią GPS, dzięki czemu raz 
pobrana trasa, nie wymaga dostępu 
do Internetu. Przewodnik odtwarzany 
jest automatycznie, gdy zwiedzają-
cy dotrze do odpowiedniego punktu, 
a jego wielką zaletą jest to, że zawar-
te w nim materiały można zachować 
po zakończeniu spaceru.

Aplikacja dostępna jest od 18 sier- 
pnia 2016 r. 

Audioprzewodnik na telefony komórkowe

Śladami Mistrza

E-hologram w biletomacie
Naklejone na karty miejskie hologramy są ważne tylko do końca 
września. Od października uprawnienia do zniżek w ramach Karty 
warszawiaka będzie potwierdzał jedynie e-hologram. Przypominamy, 
że można go wgrać w niemal wszystkich biletomatach. Nie należy 
tego odkładać na „ostatnią chwilę”.

Koncerty Chopinowskie organi-
zowane są w Łazienkach Królew-
skich od połowy maja do końca 
września (nieprzerwanie od 1959 
roku). W każdą niedzielę występy 
wybitnych pianistów odbywają się 
dwukrotnie: o godzinie 12.00 i 16.00.

Dla każdego z pianistów występ 
w tak szczególnej scenerii jest wiel-

ką nobilitacją i wyrazem uznania. 
Publiczność, zawsze licznie przyby-
wająca pod monument natchnionego 
kompozytora, jest z roku na rok co-
raz lepiej muzycznie wyedukowana. 
Ogromna w tym zasługa Koncertów 
Chopinowskich, które świetnie wpi-
sują się w popularyzację sztuki wyż-
szej, w sposób współczesny i otwarty. 
Warto się o tym przekonać.

Mieszkańcy Warszawy i przy-
byli goście będą mogli wysłuchać 
jeszcze we wrześniu sześciu kon-
certów.11 września, o godzinie 
12.00 zagra Mika Okumura (z Ja-
ponii), o 16.00-Edwin Szwajkowski, 
18 września o 12.00-Aleksandra Bo-
browska i o 16.00-Piotr Latoszyński, 
natomiast 25 września o 12.00 usły-
szymy koncert w wykonaniu Marii 
Koreckiej-Szyszkowskiej, a o 16.00 
zagra Krzysztof Książek.

Zefirek 0943/09 w schronisku jest 
już 7 lat i nic nie zapowiada, aby w naj-
bliższym czasie miało się to zmienić. 

Nikt o niego nie pyta, nikt nie dzwoni. 
A Zefirek coraz gorzej znosi pobyt 
w schronisku i gaśnie. Ożywia się tylko 

na spacerach, staje się wtedy zupełnie 
innym psem. W boksie smutny, przy-
gaszony wpada w depresję. Po spacerze 
serce się łamie na widok Zefirka, który 
zapiera się wszystkimi łapami, aby tyl-
ko nie iść z powrotem do klatki. On 
tak rozpaczliwie pragnie towarzystwa. 
Znosi cierpliwie wszystko, także zabie-
gi pielęgnacyjne, włączając kąpiel. Ten 
pies PILNIE potrzebuje domu. Może 
zamieszkać w bloku, najlepiej na par-
terze lub bloku z windą, albo w domu 
z ogrodem. Jednak ze względu na jego 
krótką sierść nie powinien mieszkać 
na zewnątrz. Zefirek to emocjonalny 
kochany łasuch, dla którego najlepszą 
nagrodą jest przebywanie blisko czło-
wieka i posiadanie go na wyłączność. 
Zefirek nie jest agresywny w stosunku 
do innych psów.

Kontakt w sprawie adopcji:
Dobrawa 792 950 950,
Justyna 783 003 754,
Krysia 509 506 302

– Na początek będzie to od 300 
do 500 niskoemisyjnych samochodów, 
dostępnych dla wszystkich posiadają-
cych prawo jazdy i zarejestrowanych 
w systemie. Takie systemy działają 
z powodzeniem już w kilkudziesięciu 
miastach Europy. Teraz czas na War-
szawę – mówi Jacek Wojciechowicz, 
wiceprezydent Warszawy.

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął 
właśnie poszukiwania firmy, której 
udzieli koncesji na obsługę systemu 
publicznych aut.

Czym jest carsharing?
Usługa będzie polegała na bezob-

sługowym, krótkoterminowym wy-
pożyczaniu samochodów. Aby sko-
rzystać z pojazdu, trzeba będzie się 
zarejestrować w systemie (potwier-
dzając posiadanie prawa jazdy) 
i znaleźć lub zarezerwować wolny 
pojazd. Wypożyczanie będzie maksy-
malnie proste – za pomocą aplikacji 
mobilnej, strony www lub infolinii. 
Samochody nie będą zaparkowane 
na dedykowanych stacjach, można 
je będzie wypożyczyć i oddać w do-
wolnym legalnym miejscu parkin-
gowym, na obszarze centrum miasta 
(obejmującym co najmniej dzielnice 
Mokotów, Ochota, Praga Południe, 
Praga Północ, Śródmieście, Wola 
i Żoliborz). Korzystając z auta, moż-
na się będzie poruszać także poza tą 
strefą.

Opłata za wypożyczenie będzie 
skalkulowana tak, by było ono kon-

kurencyjne w porównaniu do spo-
radycznego korzystania z własnego 
auta. Ostateczna stawka zostanie 
określona w negocjacjach pomiędzy 
miastem a firmami zainteresowanymi 
prowadzeniem systemu. Co ważne, 
będzie to jedyna opłata jaką ponosi 
użytkownik – nie trzeba będzie płacić 
za benzynę czy parkowanie w strefie 
płatnego parkowania, odpadną też 
koszty typowe dla utrzymania wła-
snego auta: serwis, ubezpieczenie, 
utrata wartości pojazdu itd. Dla osób 
korzystających z auta sporadycznie, 
kilka razy w miesiącu, wypożyczenie 
miejskiego samochodu będzie więc 
bardzo opłacalną alternatywą.

Po co carsharing?
Podstawowym celem wprowadze-

nia publicznych aut jest paradoksal-
nie… zmniejszenie liczby samocho-
dów w centrum miasta. Już dziś jest 
ich w Warszawie ponad 600 na 1000 
mieszkańców a liczba ta z każdym 
rokiem rośnie. W Berlinie, gdzie car-
sharing działa z powodzeniem od lat, 
samochodów jest niemal 2 razy mniej 
a ich liczba stale maleje.

Dlaczego tak się dzieje? Moż-
liwość wypożyczenia samochodu, 
na przystępnych warunkach, może 
zachęcić osoby korzystające z auta 
sporadycznie do zmiany przyzwy-
czajeń. Jeden samochód publiczny 
może zastąpić dziesięć prywatnych 
samochodów – tak stało się w wie-
lu miastach Europy. Ich właściciele, 
korzystający dotąd z własnych po-

jazdów kilka razy w miesiącu, decy-
dują się na sprzedaż auta – ponieważ 
koszty jego utrzymania są wyższe 
niż okresowy wydatek na wypoży-
czenie miejskiego samochodu. Inni 
rezygnują z zakupu drugiego samo-
chodu dla rodziny i zamiast tego 
korzystają z carsharingu. System jest 
też atrakcyjną ofertą dla tych firm, 
które muszą korzystać z auta w cen-
trum a nie chcą ponosić związanych 
z tym kosztów.

Liczba samochodów w Warszawie 
z roku na rok rośnie, za to ruch sa-
mochodowy (zwłaszcza w centrum) 
pozostaje na zbliżonym poziomie – 
to tylko ok. 1/3 wszystkich podróży. 
To oznacza, że coraz więcej aut jest 
używanych rzadko – na co dzień 
zajmują one za to miejsca posto-
jowe na ulicach. Każde takie auto 
potrzebuje ok. 15 m kw. przestrzeni, 
którą w centrum można wykorzystać 
znacznie lepiej. Jeżeli część właści-
cieli zdecyduje się na wymianę wła-
snego auta na miejskie – pozostali 
łatwiej znajdą wolne miejsce posto-
jowe.

Skorzystamy już w 2017 r.
Firmy zainteresowane prowa-

dzeniem systemu mają teraz 45 dni 
na zgłoszenie się do negocjacji. 
Po ich zakończeniu, prawdopodobnie 
na początku 2017 r., planowane jest 
podpisanie umowy z koncesjonariu-
szem. Z publicznych samochodów 
będzie więc można skorzystać już 
w przyszłym roku.

Samochody do wynajęcia
Carsharing, czyli miejska wypożyczalnia samochodów, w przyszłym roku pojawi się w Warszawie. System 
ma dać mieszkańcom stolicy alternatywę dla posiadania własnego samochodu.

Ostatnie koncerty

Zefirek szuka domu

 Zamawianie ogłoszeń
tel./fax: 22 877 25 66, 22 877 25 67 

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl



•  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

•  JESIENNY WYPOCZYNEK 
DLA SENIORA w Krynicy Morskiej.
Turnus 7 dniowy już od 549 zł/os.,  

turnus 14 dniowy już od 1 099 zł/os. 
Cena obejmuje zakwaterowanie, 
pełne wyżywienie oraz zabiegi 
rehabilitacyjne. Zapisy: 
ul. Marszałkowska 81 lok. 25  
Tel. 22 834 95 29

•  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

zaprasza na zajęcia:
•  Dziecięcy teatr „Już za chwilę” dla 

dzieci klas IV – V szkoły podstawowej. 
Zajęcia we wtorki w godz. 16.00 – 
18.00. Odpłatność 100 zł. Prowadzący 
Radosław Mazur tel. 788 141 205

•  Młodzieżowy teatr „MIR” (warsztaty, 
zajęcia plenerowe, spektakle) młodzież 
od 14 do 26 lat. Zajęcia we wtorki 
w godz. 18.10 – 20.10. Prowadzący 
Radosław Mazur tel. 788 141 205

•  Warsztaty dramatopisarskie dla mło-
dzieży i dorosłych. Zajęcia we wtorki 
w godz. 17.30 – 19.00. Pierwsze zajęcia 
gratis. Prowadząca Justyna Ścibor tel. 
606 856 393

Ogłasza nabór i zapisy na sezon 
2016/2017 do:
•  Klub Plastyka (dzieci, młodzież, doro-

śli) instruktor G. Kostawska
•  Klub Literacki „Metafora” (młodzież 

i dorośli) instruktor A. Rykowska
•  Młodzieżowa Grupa Musicalowa (mło-

dzież) instruktor A. Kałużna
•  Zespołowe zajęcia baletowe (dzieci 

6-12 lat) instruktor A. Mizielska
•  Zajęcia Tai Chi (młodzież i dorośli) 

instruktor M. Nosal
Szczegółowe informacje i zapisy prowa-
dzi sekretariat OK „Arsus” w godz. 9.00 
– 19.00 tel. 22 478 34 54

Teatr Capitol
we wrześniu:
•  11 września (niedziela) godz. 18.00 – 

„Di, Viv i Rose”
•  11 września (niedziela) godz. 19.00 – 

„Kiedy kota nie ma….”
•  13 września (wtorek) godz. 19.00 – 

„Zdobyć, Utrzymać, Porzucić 2. Roz-
stania i powroty”

•  14 września (środa) godz. 19.00 – „Klub 
Mężusiów”

•  15 września (czwartek) godz. 19.00 – 
„Między łóżkami”

•  16 września (piątek) godz. 19.00 – „Kli-
makterium…i już”

•  16 września (piątek) godz. 19.30 – 
„Przekręt (nie) doskonały”

•  17 września (sobota) godz. 15.00 – 
„Kiedy kota nie ma….”

•  17 września (sobota) godz. 19.30 – 
„Kiedy kota nie ma…”

•  17 września (sobota) godz. 19.30 – „Kli-
makterium 2”

•  18 września (niedziela) godz. 18.00 – 
„Klimakterium 2”

•  18 września (niedziela) godz. 19.00 – 
„Dajcie mi tenora!”

•  19 września (poniedziałek) godz. 19.00 
– Kabaret Moralnego Niepokoju

•  20 września (wtorek) godz. 19.00 – 
„Pikantni”

•  22 września (czwartek) godz. 19.00 – 
„Pikantni”

•  23 września (piątek) godz. 19.00 – „daj-
cie mi tenora!”

•  23 września (piątek) godz. 19.30 – „Ha-
waje, czyli przygody siostry Jane”

•  24 września (sobota) godz. 11.00 – 
„Dr Dolittle i jego zwierzęta”

•  24 września (sobota) godz. 19.00 – „Ha-
waje, czyli przygody siostry Jane”

•  25 września (niedziela) godz. 15.00 – 
„Przekręt (nie) doskonały”

•  25 września (niedziela) godz. 19.00 – 
„Pomalu, a jeszcze raz”

•  25 września (niedziela) godz. 19.30 – 
„Przekręt (nie) doskonały”

•  26 września (poniedziałek) godz. 19.00 
– „Dajcie mi tenora!”

•  28 września (środa) godz. 19.00 – „Dzi-
kie żądze”

•  30 września (piątek) godz. 10.00 – 
„Dr Dolittle i jego zwierzęta”
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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 12 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) polowa lub gazowa; 7) dawny trzykonny zaprzęg rosyjski; 8) koński 
wyścig; 9) podstawowa część statku; 10) strateg wojskowy; 12) panowanie; rządzenie 
16) banderola; 19) okamgnienie; 21) kobieta unikająca uciech życiowych, pokutnicz-
ka; 22) szkoła średnia; 23) sportowe półbuty.

Pionowo: 1) pieje o świcie; 2) kpi z uznanych wartości; 3) tusz; 4) agresja; 5) zwykle 
za krótka do podziału; 6) drobny odłamek, kapka czegoś; 11) metafora, przenośnia; 
13) Andrzej, aktor i reżyser; 15) intensywna wiosną; 17) „miara” wódki; 18) główne 
ćwiczenia jogi; 20) zapora.

Horoskop
od 9 do 22 września 2016 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Teraz decyduje się Twoja za-
wodowa przyszłość. Postaw 
na to, co pewne, stabilne 

i bezpieczne. A jeżeli spotka Cię niemiłe, 
zaskakujące wydarzenie, nie trać wiary 
w to, że los prowadzi Cię do najlepszego 
dla Ciebie rozwiązania. Bo tak właśnie 
jest. W pracy i w uczuciach Twój sukces 
związany jest przede wszystkim z odcię-
ciem się od przeszłości.

RYBY (19 II – 20 III)
Początek roku szkolnego jest 
dla Ciebie korzystny: dla no-
wych wyzwań, rozwoju zawo-

dowego i osobistego. Otworzą się przed 
Tobą nowe możliwości. Jeśli chcesz coś 
zmienić w swoim życiu, to właśnie te-
raz jest na to właściwe „pięć minut”. 
Gwiazdy Ci sprzyjają, tylko nie zwlekaj 
z podejmowaniem konkretnych decyzji. 
Zdrowie w porządku, a w sprawach ser-
cowych – gorąco.

BARAN (21 III – 20 IV)
W sprawach zawodowych jak 
zwykle staniesz na wysokości 
zadania, ale tylko wtedy gdy 

uda Ci się ograniczyć nawał obowiązków, 
które spontanicznie bierzesz na siebie.
Niestety, swoje długoterminowe cele bę-
dziesz musiał odłożyć na później. Przy-
gotuj się na przeszkody, być może także 
finansowe. A sprawy sercowe pozostaw 
losowi i gwiazdom. Korzystna forma fi-
zyczna.

BYK (21 IV – 21 V)
Czas na życie towarzyskie 
i nowe znajomości. Będziesz 
przyciągać ludzi. Nieko-

rzystnym efektem tej sytuacji mogą być 
kłopoty z oddzieleniem życia zawodowe-
go od prywatnego, co często prowadzi 
do pewnych komplikacji. W sferze uczuć 
gwiazdy szykują Ci sprawdzian trwałości 
i sensowności związku. Jedno jest pewne 
– będziesz wiedział na czym stoisz i czy 
warto inwestować w tę relację.

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Gorsza forma fizyczna nie 
powstrzyma Cię przed wy-
konaniem tego, do czego się 

zobowiązałeś. Satysfakcja z własnej kon-
sekwencji nieco osłodzi Ci konieczność 
poświęcenia się sprawom, które Cię nie 
fascynują. W sprawach sercowych przyda 
się nieco dystansu – spójrz na związek 
i partnera z innej perspektywy i upewnij 
się, że to jest właśnie to, czego pragniesz.

RAK (21 VI – 22 VII)
W pracy skup się na swo-
ich obowiązkach, nie daj się 
wciągnąć w intrygi i uważaj 

na ukrytych wrogów – jeśli będzie trzeba, 
nie wahaj się i atakuj. Natomiast w uczu-
ciach raczej postaw na przeciwdziałanie 
ciemnym chmurom i konfliktom. Jeśli po-
stawisz na zdrowy rozsądek, uda Ci się 
opanować sytuację. Uważaj na finanse. 
Zdrowie – w normie.

LEW (23 VII – 22 VIII)
O tym, co czeka Cię w naj-
bliższych dniach, zadecydu-
jesz Ty sam. Tak więc przede 

wszystkim nie podejmuj nieprzemyślanych 
decyzji. Kieruj się tym, czego jesteś pe-
wien. W sprawach sercowych także wszyst-
ko może się zdarzyć. Romans, pogłębie-
nie relacji, rozstanie – decyduj. Gwiazdy 
otworzyły przed Tobą wszystkie drzwi. 
O zdrowie i formę powinieneś zadbać.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Możesz spać spokojnie – los 
nie szykuje dla Ciebie nie-
korzystnych niespodzianek. 

W pracy wszystko bedzie przebiegać po-
myślnie. Możesz się spodziewać ciekawej 
propozycji zawodowej. W uczuciach – 
lekkie ożywienie, czekają też na Ciebie 
udane spotkania towarzyskie. Jedyna 
rysa na tym kryształowym obrazie, nieste-
ty dotyczy finansów – ich stan będzie sta-
bilny, ale nie podejmuj żadnego ryzyka.

WAGA (23 IX – 23 X)
Czeka Cię nowe życie, ale 
jeszcze musisz uzbroić się 
w cierpliwość. Jeszcze nie 

jest odpowiedni czas. Nie spiesz się więc. 
Najpierw musisz zmienić swój sposób 
myślenia. Przemyśl więc wszystko i ob-
serwuj, co i jak myślisz o ważnych dla sie-
bie sprawach. Dotyczy to również uczuć. 
Czas na wielkie porządki. Możesz zacząć 
od szczerej rozmowy z partnerem. Zdro-
wie niestabilne.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Najbliższe dni przyniosą do-
brą, przyjazną atmosferę. 
Rozpłyną się w niej nieporo-

zumienia, konflikty, wspomnienia kłótni, 
pretensje i zranienia. Dotyczy to zarów-
no spraw zawodowych, jak i sercowych. 
Spokój, który się pojawi, umożliwi Ci 
sfinalizowanie spraw ważnych dla Twoich 
finansów i rozwoju zawodowego, a także 
odnowienie relacji lub nawiązanie nowej.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Oszczędnie – tak powinieneś 
teraz postępować. Nie trwoń 
energii w pracy – zajmij się 

tylko tym, co wymaga natychmiastowej 
interwencji. Taka sama strategia będzie 
korzystna w sprawach sercowych. Upór 
partnera nie daje Ci perspektywy na suk-
ces. Musisz chyba poczekać na lepsze 
czasy, żeby osiągnąć coś więcej. I staraj 
się ograniczyć wydatki.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
W pracy pojawi się oka-
zja, żeby udowodnić swoją 
przydatność, niezawodność 

i kompetencję. Oznacza to oczywiście 
więcej obowiązków, ale warto będzie. 
W uczuciach może Cię zaskoczyć burzli-
wy romans albo chęć wyjazdu na koniec 
świata w pogoni za ukochaną osobą. Jeśli 
nie – zrób więcej miejsca dla swojego 
partnera. Miły przypływ gotówki. Uważaj 
na zaziębienia.




