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Rozpoczęto realizację kolejnego 
projektu z budżetu partycypacyjnego 
na 2016 rok w dzielnicy Ursus. Uroczy-
ste otwarcie projektu „Świat w Obiek-
tywie” odbyło się 11 października br. 
w Domu Kultury „Miś”.

Projekt polega na teoretycznym 
i praktycznym przygotowaniu do ro-
bienia fotografii oraz tworzeniu z nich 
wystaw i prezentacji multimedialnych. 

Skierowany jest przede wszystkim 
do dzieci, młodzieży i seniorów. Sekcja 
fotograficzna będzie działać w Domu 
Kultury „Miś”, gdzie będzie można 
korzystać z komputerów z odpowied-
nim oprogramowaniem i z wysokiej 
klasy sprzętu fotograficznego. Od 21 
października do 16 grudnia, w piątki 
o godz.17.00 będą odbywały się warsz-
taty fotograficzne prowadzone przez 

fotografika Mariusza Marcysiaka. 
Warsztaty są bezpłatne i będą odbywać 
się w Domu Kultury „Miś”.

Wielkie podziękowania należą się 
seniorom z Klubu „Wesoła Chata”, 
a szczególnie paniom Jadwidze Wężyk 
i Genowefie Furmaniak, za ogromne 
zaangażowanie w propagowanie tego 
projektu.

BK

Na październikowej sesji rada Ursusa 
większością 21 głosów (przy 2 wstrzymu-
jących) pozytywnie zaopiniowała wstępny 
projekt budżetu dzielnicy na 2017 rok.

Burmistrz Urszula Kierzkowska z za-
dowoleniem poinformowała, że dzielnica 
będzie miała do dyspozycji więcej środków, 
bo blisko 246 mln zł, czyli 115 proc. tego 
co w 2016 roku. Zapewniła, że ursuski za-
łącznik budżetowy jest zgodny z potrzeba-
mi zgłoszonymi przez wydziały i jednostki 
budżetowe. Powiedziała się, że nieco więcej 
niż poprzednio dostanie kultura oraz sport. 
Priorytetem będzie oświata, na którą prze-
znaczono 130 mln zł. Na resztę wydatków 
pozostanie 116 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie docho-
dy zaplanowane przez Ursus do realizacji 

sięgać mają 40 mln zł. Ponad 35,9 mln zł 
dotyczy bieżących, pochodzących głównie 
z podatków, opłat oraz z mienia (ponad 
8 mln zł). Dochody majątkowe oszacowano 
na 4,1 mln zł, w tym ze sprzedaży nieru-
chomości (2,8 mln zł) oraz z nieruchomości 
gruntowych (ponad 1 mln zł). Dodatkowo 
przychody własne zakładu budżetowego 
świadczącego usługi w obiektach sporto-
wych oszacowano na 5,6 mln zł.

Przyszłoroczne wydatki bieżące Ursusa 
zaplanowano na prawie 175 mln zł. Będą 
więc o 8 mln zł większe niż w 2016 roku. 
Rekordowe 71 mln zł mają osiągnąć wy-
datki majątkowe. Dynamicznie rozwijającą 
się dzielnicę czeka więc kolejny tłusty rok.

(PON)

Na październikowej sesji rada 
Ochoty oprócz załącznika budżetowe-
go dzielnicy na 2017 rok pozytywnie 
zaopiniowała także trzy inne projekty 
budżetowe.

W jednej z uchwał z zadowole-
niem przyjęła informację o przyzna-
niu z rezerwy miasta dodatkowych 
7,5 mln zł dla ochockiej oświa-
ty. Z tych środków większość, 
bo 7 mln zł przeznaczona ma być 
na dotacje dla niepublicznych placó-
wek. Pozostałe zaś blisko 0,5 mln zł 
wykorzystane zostanie w edukacyj-
nej opiece wychowawczej na wy-
nagrodzenia dla pracowników, m.in. 
świetlic, poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, burs, internatu i placó-
wek pozaszkolnych.

Także w drugim projekcie wydat-
ków bieżących rada zaakceptowała 
ponad 770 tys. zł przyznane z biura 
edukacji na zwiększenie dotacji dla 
placówek niepublicznych.

Tym samym Ochota w tym roku 
dzięki otrzymaniu dodatkowych ponad 
12,3 mln zł z miasta po raz pierwszy 
sama nie musiała łatać dziury w budże-
cie oświaty z własnych środków.

Dodatkowo pozyskane 870 tys. zł 
ze sprzedaży nieruchomości przy 
ul. Siemieńskiego 3 i 3A postanowiono 
podzielić. Kwotę 370 tys. zł przekaza-
no na zwiększenie wydatków w gospo-
darce mieszkaniowej, w tym 250 tys. zł 
na remonty pustostanów. Kolejne 
160 tys. zł przeznaczono na utrzyma-
nie obiektów sportowo-rekreacyjnych 
oraz 100 tys. zł na działalność kultural-
ną – koncerty, festiwale organizowane 
przez Ochocki Ośrodek Kultury, a tak-
że 50 tys. zł na pielęgnację terenów 
zieleni.

Zaoszczędzone z modernizacji 
targowiska przy ul. Banacha środki 
w kwocie 630 tys. zł dodano ZGN 
do rozliczeń ze wspólnotami mieszka-
niowymi.

Kołłątaj poczeka na halę
Ochoccy radni nie byli zadowo-

leni z propozycji zmniejszenia tego-
rocznych wydatków inwestycyjnych 
dzielnicy o blisko 5,5 mln zł. W tym 
nie do wykonania, ale do przeniesienia 
na przyszły rok okazały się wydatki 
na zadania z zakresu edukacji za ponad 
4,2 mln zł.

Zmniejszenia dotyczyły kilku bu-
dów: sali sportowej przy VII LO im. 
J. Słowackiego, hali dydaktycznej 
do obsługi i diagnostyki samochodowej 
w Zespole Szkół Samochodowych i Li-
cealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 
przy dawnej „Kolejówce”, internatu 
przy XIV L0 im. S. Staszica.

Niemniej radni najbardziej zbulwer-
sowani byli informacją o nieudanym 
przetargu na wyłonienie wykonawcy 
oraz o potrzebie dofinansowania kwotą 
1 mln zł (w celu dostosowania warto-
ści) inwestycji polegającej na budowie 
sali gimnastycznej przy XXI LO im. 
H. Kołłątaja. Z tego bowiem powodu 
mimo, że po 11 latach wreszcie jest 
gotowy projekt, zakończenie tej inwe-
stycji znów przedłuży się o rok.

(PON)

Do władz Ursusa o wsparcie swych 
działań zgłosiło się Stowarzyszenie Głos 
Mieszkańców Gminy Michałowice. Przy-
była na dzielnicową komisję rady reprezen-
tująca je radna Michałowic poinformowała, 
że liczy ono około 100 osób i zebrało około 
600 podpisów przeciwnych mającej po-
wstać nowej inwestycji w postaci centrum 
handlowego.

Są obawy, że inwestor na zakupionych 
3 lata temu 24 ha chce wybudować nie 
żadną tam galerię (choć takiej w Michało-
wicach rzeczywiście jeszcze nie ma), lecz 
park handlowy przypominający Wólkę Ko-
sowską Bis. Zaprezentowane w projekcie 
niektóre parametry np. wysokość 20 m, jak 
i zagęszczenie, zaniepokoiły mieszkańców.

Władze gminy są podobno za tą in-
westycją. Dlatego w tym celu poczynio-
no zmiany w studium zagospodarowania 
przestrzennego. I choć niedawno uchwaliła 
je rada Michałowic, to z powodu zgłoszo-
nych uwag odnośnie procedowania, które 
było bardzo szybkie, zakwestionował je wo-
jewoda. Jak poinformowano, zaszła podob-
no potrzeba zbadania chłonności rynku. 

Mają się też odbyć konsultacje społeczne. 
Sprawa odnośnie tego, co powstanie w ra-
mach nowej inwestycji w Michałowicach, 
nie jest jeszcze przesądzona. A ponieważ 
zlokalizowana ma być u zbiegu Al. Jerozo-
limskich, ul. Regulskiej i przystanku WKD, 
zaledwie kilometr od Ursusa, więc o tym 
postanowiono powiadomić sąsiadów.

Przybyli na sesję michałowiczanie nie 
kryli obaw wynikających z takiej inwesty-
cji jak Wólka Kosowska Bis. Oprócz kło-
potów komunikacyjnych (zakorkowaniem 
ulic, utrudnień z dojazdem) związanych 
z obsługą parku handlowego, poruszano 
też sprawy bezpieczeństwa. To wzbudziło 
czujność radnych Ursusa.

Aby nie było zbyt późno na działania, 
zobowiązano zarząd dzielnicy do zainte-
resowania się sprawą budowy po sąsiedz-
ku parku handlowego w Michałowicach. 
Na to dano mu 2 tygodnie. Radni ponownie 
mają zająć się tym problemem na komisji 
25 października. Nie ukrywano zarazem, 
że w razie potrzeby rada Ursusa podejmie 
stosowne stanowisko w tym zakresie.

(PON)

W Ursusie

Budżet na miarę potrzeb

Na Ochocie

Więcej dla oświaty

Nie chcą giganta handlowego

W Ursusie
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Ochoccy radni przed sesją Rady 
Warszawy długo debatowali nad pro-
jektem budżetu dzielnicy na 2017 rok. 
Ogółem wynieść ma ponad 296 mln zł. 
I choć z zestawienia porównawczego 
z budżetem na 2016 rok (wynoszącego 
251,8 mln zł) wynika, że jest wyższy 
na poziomie 117,6 proc. to pozytywnie 
nie zaopiniowała go żadna z komisji 
rady. Podobał się podobno tylko klu-
bowi PO.

Ludzie czekają na podwyżki
Aby wyjść z tej patowej sytuacji 

na budżetowej sesji rady Ochoty gru-
pa radnych rządzącej koalicji zgłosi-
ła wniosek o dołączenie do projektu 
uchwały korekty. Modyfikacja składała 
się z dwóch paragrafów.

W pierwszym zaproponowano 
zmniejszenia rzędu 570 tys. zł. W znacz-
nej mierze ograniczenia dotyczyłyby 
wydatków urzędu o 300 tys. zł, m.in. 
z zakresu remontów bieżących w bu-
dynkach, zakupu usług, obsługi kance-
laryjnej. A także zmniejszenia wydat-
ków w kulturze o 100 tys. zł (na przed-
sięwzięcia artystyczne), w kulturze 
fizycznej i sporcie o 50 tys. zł (na im-
prezy rekreacyjno-sportowe), w drogo-
wnictwie o 50 tys. zł (na remonty) oraz 
o 70 tys. zł na wspieranie inicjatyw 
społecznych.

Jak wyjaśniła radna Katarzyna 
Czarnomorska-Stołecka, cięcia te są 
niezbędne po to, aby mieć dodatko-
we środki na podwyżki wynagrodzeń. 
Potrzeba 400 tys. zł dla pracowników 
bibliotek, którzy czekają na to od 8 
lat, a także 170 tys. zł dla osób zatrud-
nionych w obiektach sportowo-rekre-
acyjnych. W drugim paragrafie korekty 
wnioskowano o zwiększenie wydatków 
bieżących o 13 mln 227 tys. zł.

Większość z tych środków, bo po-
nad 11,3 mln zł niezbędne jest na za-
łatanie edukacyjnej dziury. Ze wstęp-
nych wyliczeń wynika, że na wyna-
grodzenia potrzeba 7 mln 160 tys. zł 
oraz ponad 4 mln 171 tys. zł na dota-
cje dla oświatowych placówek niepu-
blicznych.

Ponadto zabezpieczyć trzeba 
1,3 mln zł na funkcjonowanie przejęte-
go przez zarząd gospodarowania nieru-
chomościami targowiska „Zieleniak”. 
A także 596 tys. zł dla ośrodka pomo-
cy społecznej na usługi opiekuńcze. 
Przez to bowiem, że nie uwzględniono 
rzeczywistych i niezbędnych na nie 
wydatków, z powodu zaniżenia środ-
ków realizowane mogłyby być tylko 
w I półroczu 2017 roku.

Za wniesionym wnioskiem głoso-
wali wszyscy radni, jednak ochocki 
załącznik do wstępnego projektu bu-
dżetu miasta wraz z korektą pozytywnie 
zaopiniowała jedynie koalicyjna więk-
szość. To znaczy 14 radnych z Platfor-
my Obywatelskiej, Ochockiej Wspól-
noty Samorządowej i Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Przeciwnych było 
6 radnych Prawa i Sprawiedliwości, 
których zdaniem budżet jest zły i do ni-
czego. Nie zabezpiecza obligatoryjnych 
wydatków na to, co konieczne i obo-
wiązkowe. Według opozycji władze 
miasta przydzieliły dzielnicy zbyt mało 
pieniędzy, przez co zarząd miał małe 
możliwości ich wydatkowania. Przeciw 
było też dwoje Ochocian. A to dlatego, 
że nie poparto wniosku ich radnej, któ-
ra bezskutecznie zabiegała o 6 mln zł 
na modernizację III Ogrodu Jordanow-
skiego przy ul. Wawelskiej.

Większe wydatki, mniejsze 
dochody

Jak wynika z zestawienia po-
równawczego budżetu na 2017 rok 
z tegorocznym, przyszłoroczne wydatki 
Ochoty sięgać mają ponad 296 mln zł, 
czyli będą o 44,4 mln zł większe 
od tych z 2016 roku. Bieżące wynieść 
mają 270,5 mln zł (czyli o 33,3 mln zł 
więcej niż poprzednio), a majątkowe 
25,7 mln zł (czyli o 11,1 mln zł więcej). 
Przyjęty projekt przewiduje, że tra-
dycyjnie już najwięcej, bo 136 mln zł 
(wzrost o 4,5 mln zł) w przyszłorocz-
nym budżecie przeznaczone zostanie 
na oświatę i wychowanie.

Ze szczegółowego zestawienia 
wynika, że na gospodarkę mieszka-

niową przyznano prawie 42 mln zł 
(o 1,5 mln zł mniej), na administra-
cję publiczną 22,6 mln zł (0,5 mln zł 
więcej), na edukacyjną opiekę wy-
chowawczą blisko 17 mln zł (prawie 
4 mln zł więcej), na pomoc społecz-
ną 11,3 mln zł (6,4 mln zł mniej), 
na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska prawie 10 mln zł (3 razy 
więcej niż było), na kulturę 8,7 mln zł 
(o 0,5 mln zł mniej), na kulturę fi-
zyczną i sport 6,8 mln zł (1,3 mln zł 
więcej), na drogownictwo 6,1 mln zł 
(o 3,5 mln zł więcej), na ochronę zdro-
wia 1,4 mln zł.

Po raz pierwszy w projekcie budże-
tu wyszczególniony został dział „ro-
dzina” z kwotą 31,5 mln zł. Większość 
z tych środków, bo około 23,7 mln zł, 
przeznaczona ma być na program 500 
+ oraz 7,6 mln zł na świadczenia, m.in.: 
rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki ubezpieczeniowe.

Jeśli chodzi o dochody realizowane 
przez dzielnicę na 2017 rok to burmistrz 
Katarzyna Łęgiewicz nie ukrywała, że 
przyjęto limit niższy niż w 2016 roku.

Ochota zaplanowała je w wysokości 
133 mln 782 tys. zł, czyli o 12,5 mln zł 
mniejszej. Większość z nich pochodzić 
ma z dochodów bieżących. Te sięgać 
powinny prawie 129,5 mln zł, czyli 
o 1,8 mln zł więcej niż uprzednio. 
Składać się na nie mają m.in. wpływy 
z podatków i opłat lokalnych, szaco-
wane na ponad 35 mln zł oraz z do-
chodów z mienia 67,7 mln zł, w tym 
blisko 36 mln zł z opłat za użytkowanie 
wieczyste.

Za to znacznie, bo do 23 proc. 
tegorocznych skurczą się dochody ma-
jątkowe. Zaplanowano je na 4,3 mln zł 
wobec 18,6 mln zł w roku 2016. Jak 
wyjaśniono, przyczyną tak dużego 
spadku jest m.in. wstrzymana sprze-
daż lokali mieszkalnych i niskie zain-
teresowanie przekształceniem prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności.

W poszukiwaniu dochodów pani 
burmistrz zapowiedziała przygotowy-
wany przez ZGN program moderniza-
cji lokali użytkowych. Wszystko po to, 
aby uatrakcyjnić ich najem i dzierżawę 
oraz czerpać z tego więcej korzyści.

(PON)

Na przyszły rok zapisano 23 zada-
nia inwestycyjne na kwotę 25,7 mln zł. 
Najwięcej, bo 14,4 mln zł, przeznaczo-
no na te z zakresu edukacji. Do głów-
nych inwestycji należeć będą: budo-
wa sali gimnastycznej przy XXI LO 
im. H. Kołłątaja oraz przy VII LO 
im. J. Słowackiego, a także internatu 
przy XIV LO im. S. Staszica oraz hali 
dydaktycznej do obsługi i diagnostyki 
samochodowej w Zespole Szkół Sa-
mochodowych i Licealnych nr 1 przy 
ul. Szczęśliwickiej (d. Kolejówki).

Na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska pójść ma blisko 
7 mln zł. Większość, bo 6 mln zł prze-
znaczona będzie na budowę parku Za-
chodniego, 700 tys. zł na modernizację 
parku Malickiego (obejmującą budo-
wę boiska wielofunkcyjnego o poli-
uretanowej nawierzchni), a 100 tys. zł 
na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej budowy studni oligoceńskiej 
w rejonie ulic: Rokosowska – Często-
chowska.

Ponad 4,1 mln zł przyznano na in-
westycje drogowe. Do zaplanowanych 
należą budowa ulic: Maszynowej 
(o dł. 284 m), Przy Parku (o dł. 530 m), 
a także przebudowa ul. Włodarzew-
skiej (od Usypiskowej do Al. Jerozo-
limskich) i modernizacje ulic: Skarżyń-
skiego (od Opaczewskiej do Dickensa) 
i Archiwalnej (od Pawińskiego do Sko-
rochód-Majewskiego).

Ponadto opracowana ma być doku-
mentacja projektowa budowy al. Bo-
haterów Września od ul. Opaczewskiej 
do Drawskiej wraz ze skrzyżowaniem 
z ul. Opaczewską. A także zainstalowa-
ne ledowe oświetlenie na ul. Ondraszka 
i na ul. Altowej.

Zmodernizowana ma być też hala 
sportowa OSiR-u przy ul Nowowiej-
skiej za 1,2 mln zł.

Budżet obywatelski
W ramach budżetu partycypa-

cyjnego na 2017 rok zaplanowano 
7 zadań inwestycyjnych za ponad 

245 tys. zł. Należeć do nich będą re-
alizacje projektów takich jak: „Wieża 
dla jerzyków na Rakowcu w parku 
przy ul. Grzeszczyka”, „Wiata rowe-
rowa i stojaki dla 20 rowerów pomię-
dzy blokami przy ul. Żwirki i Wigury 
od numeru 43 do 45”, „Odnowienie 
chodnika, wymiana ławek, dodanie 
latarni i uzupełnienie zieleni przy 
ul. Opaczewskiej między ul. Szczęśli-
wicką, a ul. Grójecką”, „Modernizacja 
boiska betonowego dla dzieci pomię-
dzy budynkami przy ul. Racławickiej 
152 i 154” oraz „Urządzenie w 15 
gimnazjum przy ul. Siemieńskiego 
ogólnodostępnej sali ćwiczeń sporto-
wych”.

W ramach dwóch projektów zaku-
pionych zostanie też 5 zestawów defi-
brylatorów, które zainstalowane zosta-
ną w OKO przy ul. Grójeckiej, w Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Grójeckiej 
77 oraz w placówkach OSiR: w hali 
przy ul. Nowowiejskiej, na pływalni 
przy ul. Rokosowskiej oraz na basenie 
przy ul. Usypiskowej.

(PON)

Na Ochocie

Budżet z korektą

Zadania inwestycyjne

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

Policjanci z Ochoty w trakcie wy-
konywania czynności służbowych za-
bezpieczyli rower. Do chwili obecnej 
nie ustalono jego właściciela. Prosimy 
o kontakt użytkownika jednośladu z Ko-
mendą Rejonową Policji Warszawa III.

Jednoślad został zabezpieczony 
13 października w trakcie czynności 
wykonywanych przez funkcjonariuszy 

z wydziału do walki z przestępczością 
przeciwko mieniu.

Prosimy o kontakt właściciela ro-
weru, pod numerem telefonu (22) 603 
93 29 lub 22 603 93 50. Właściciel 
roweru powinien przedstawić doku-
mentację potwierdzającą fakt nabycia 
roweru lub podać jego cechy identy-
fikujące.

Szukamy właściciela 
roweru

KRONIKA KRYMINALNA



Kierując się potrzebami miesz-
kańców w 2017 roku zaplanowano 
do wykonania 14 zadań inwestycyj-
nych. Pomimo niedawnego oddania 
do użytku (przed terminem) nowego 
przedszkola w parku Achera i zakoń-
czonej rozbudowy szkoły przy ul. Ko-
nińskiej, ze względu na rosnącą liczbę 
dzieci priorytetowymi inwestycjami 
w dzielnicy nadal pozostają obiek-
ty oświatowe. Przeznaczono na nie 
ponad 37mln zł. W głównej mierze 
dotyczą one budowy nowej placówki 
szkolno-przedszkolnej przy ul. Dzie-
ci Warszawy, na co zarezerwowano 
30,5 mln zł.

Jak poinformowano, w tym nowo-
czesnym kompleksie oświatowo-spor-
towo-rekreacyjnym będzie m.in. pod-
stawówka dla 1000 uczniów z dwiema 
salami gimnastycznymi i dwoma bo-
iskami. Planowany termin zakończenia 
tej realizacji to 2018 rok, podobnie 
jak i budowy żłobka przy ul. Henryka 
Pobożnego (na co w przyszłym roku 
przeznaczono 5,3 mln zł) oraz rozbu-

dowy o 3 oddziały przedszkola nr 200 
przy ul. Balbinki (na co w 2017 roku 
wyasygnowano 4 mln 750 tys. zł). Nie-
co wcześniej, bo już w przyszłym roku 
gotowe będzie nowe cztero-oddziałowe 
przedszkole w zaadaptowanym budyn-
ku po sklepie meblowym przy ul. Woj-
ciechowskiego 13, na co w budżecie 
zabezpieczono prawie 1,8 mln zł.

W najbliższych latach 2018-2019 
w Ursusie do użytku oddane zostaną 
też dwa budynki komunalne. Na ich 
budowę w przyszłym roku przezna-
czono 10 mln zł. Pierwszy stanie przy 
ul. Zagłoby w miejscu Domu Kul-
tury „Miś”, a drugi, z przedszkolem 
w parterze, przy ul. Orląt Lwowskich 
na opuszczonych ogródkach działko-
wych naprzeciwko Sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej.

Przyszłorocznym głównym zada-
niem z drogownictwa będzie budowa 
dróg dojazdowych do wiaduktu w cią-
gu trasy ekspresowej POW nad linią 
kolejową Warszawa – Katowice z wy-
datkami 9,9 mln zł.

Natomiast z zakresu ochrony środo-
wiska kontynuowane będą prace przy 
budowie i modernizacji kolektora desz-
czowego i rowu U-1 wzdłuż Al. Je-
rozolimskich (za 1 mln 750 tys. zł) 
oraz budowa nowatorskiego eko-parku 
na obszarze 3,3 ha wzdłuż ul. Gierdzie-
jewskiego, na co w 2017 roku zaplano-
wano 6 mln zł.

W przyszłym roku planowana 
jest też realizacja dwóch projektów 
(za 300 tys. zł) pn. „Tor rowerowy 
dla każdego pumptrack i skatepark 
Warszawa Ursus Północny oraz Ursus 
Południowy”.

Jednym z nielicznych dochodowych 
dzielnicowych ośrodków sportu i rekre-
acji jest ten ursusowski przy ul. Sosn-
kowskiego. Aby dalej mógł zaspakajać 
potrzeby mieszkańców, rozwijać się 
i zarabiać, wymaga rozbudowy i moder-
nizacji. W tym celu w przyszłym roku 
na sportowe inwestycje przeznaczono 
513 tys. zł. Z tych środków na stadionie 
OSiR-u wybudowane ma być zadasze-
nie trybuny oraz wykonane boisko pla-
żowe. Zrealizowany będzie też projekt 
powiększenia bazy sportowej ogólno-
dostępnej poprzez adaptację terenu nie-
użytku na terenie OSiR Ursus.

(PON)
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W sobotę 22 października 
w godz. 11–19 w Klubokawiarni 
Medyka przy ul. Oczki 1A odbędzie 
się Festiwal Pierogów Świata. 

Dla każdego znajdzie się coś 
miłego. Gwarantujemy, że każdy 
smakosz będzie usatysfakcjono-
wany i opuści imprezę szczęśliwy, 
z pełnym brzuchem. 

Spróbujcie tradycyjnych, domo-
wych polskich pierogów z sezono-
wymi farszami, indyjskich samos, 
chińskich baobao, tybetańskich 
momo, włoskich calzone i gruziń-
skich chinkali! 

Zapraszamy na niezwykłą, pie-
rogową ucztę – zachęcają organi-
zatorzy.

W Ursusie

Boom inwestycyjny 

Festiwal Pierogów Świata
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Jeszcze tylko do 26 października 
br. można zwiedzać wystawę plene-
rową: „1956: Polska – Węgry. Histo-
ria i Pamięć” na Dziedzińcu Wielkim 
Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Wystawa jest efektem wspólnych 
działań Instytutu Pamięci Narodowej, 
Komitetu Pamięci Narodowej i Wę-
gierskiego Instytutu Kultury w War-
szawie, realizowanych w związ-
ku z przypadającą w tym roku 60. 
rocznicą wydarzeń 1956 r. w Polsce 
i na Węgrzech. Główny przekaz eks-
pozycji podporządkowany jest idei 
walki o wolność i prawdę oraz so-
lidarności między narodem polskim 
i węgierskim, dzięki czemu możli-
we stało się ukazanie uniwersalnego 
dążenia do wolności ludzi żyjących 
w systemie komunistycznym. Jest 
to również okazja do przedstawienia 
losów dwóch narodów, które pomi-
mo różnej historii podczas II wojny 
światowej, znalazły się po tej samej 
stronie żelaznej kurtyny, oraz losów 

ludzi, którzy pomimo trudnej sytuacji 
umieli walczyć o wolność i nieść so-
bie wzajemnie pomoc.

Polski wymiar roku 1956 jest 
akcentowany równolegle, począw-
szy od antykomunistycznej rewolty 
mieszkańców Poznania w 1956 r. Dla-
tego też wśród prezentowanych foto-
grafii zobaczyć można m.in. unikato-
we ujęcia kolumn Armii Radzieckiej, 
zbliżającej się do Warszawy z baz 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
w październiku 1956 r. – zarejestro-
wane po kryjomu przez operatorów 
Polskiej Kroniki Filmowej.

W 1956 roku dzieje obu narodów, 
złączonych wielowiekową przyjaźnią, 
splotły się ze sobą nierozerwalnie. 
Na wieść o wydarzeniach w Polsce 
w październiku 1956 r., budapesztań-
scy studenci rozpoczęli demonstrację 
pod hasłem solidarności z Polakami, 
gromadząc się przy pomniku gen. Jó-
zefa Bema – bohatera obu narodów. 
Manifestacja dała początek rewolucji, 

w wyniku której rozpadła się komuni-
styczna dyktatura. Na wieść o drugiej 
interwencji Związku Radzieckiego 
na Węgrzech, która położyła kres po-
wstaniu, Polacy zareagowali natych-
miast i zdali egzamin z solidarności, 
oddając krew, zbierając pieniądze czy 
przesyłając medykamenty.

Wystawa przedstawia dzieje Po-
laków i Węgrów naprzemiennie 
i dowodzi, że wspólna historia obu 
narodów jest żywa do dziś. Pamięć 
o rewolucji trwa w Polsce, a Węgrzy 
wciąż pamiętają o wsparciu ze strony 
Polaków. Stąd też działania poświę-
cone ukazaniu wspólnoty historii obu 
państw odbywają się pod wspólnym 
hasłem „1956. Polacy i Węgrzy. Ra-
zem pamiętamy”.

Wystawę zwiedzać można do 26 
października br., bezpłatnie w godzi-
nach otwarcia Zamku (poniedz. – so-
boty: 10.00 – 18.00; czwartki: 10.00 
– 20.00; niedziele: 11.00 – 18.00).

Wiosną tego roku Zarząd Dróg 
Miejskich i Centrum Komunikacji 
Społecznej rozpoczęły kampanię 
promującą życzliwość oraz popra-
wiającą bezpieczeństwo na drodze. 
Pierwszym jej etapem było posta-
wienie przed mieszkańcami czterech 
wyzwań na platformie http://otwar-
tawarszawa.pl/zyczliwoscnadro-
dze. Zapytano warszawiaków, m.in. 
o przyczyny i okoliczności, podczas 
których zapominamy o dobrych 

manierach na drodze. Poproszo-
no również o wskazanie, co zrobić, 
by uczestnicy ruchu pamiętali o życz-
liwości i przestrzeganiu przepisów.

W odpowiedzi wpłynęło prawie 
300 pomysłów, w których warsza-
wiacy zachęcają, aby zmiany zaczy-
nać od siebie, gdyż jakość ruchu za-
leży od każdego z jego uczestników. 
Przypominają też o przestrzeganiu 

przepisów, sygnalizowaniu manew-
rów i dawaniu dobrego przykładu. 
Odpowiedzi zostały ocenione przez 
jury, w którego skład wchodzili 
reprezentanci urzędu, organizacji 
pozarządowych i środowiska na-
ukowego. Z wybranych odpowiedzi 
powstał prezentowany „Warszawski 
poradnik dobrych manier na dro-
dze”, który dostępny jest pod ad-
resem http://otwartawarszawa.pl/
zyczliwoscnadrodze.

Warszawiacy aktywnie włączyli 
się też w proces tworzenia kampa-

nii społecznych dla użytkowników 
dróg oraz pomogą je przeprowadzić. 
Spośród zgłoszonych przez miesz-
kańców pomysłów wybrano 5 naj-
ciekawszych koncepcji dotyczących 
działań edukacyjnych i kampanii 
społecznych promujących życzli-
wość i bezpieczeństwo na drodze. 
Zostały one dopracowane w Inku-

batorze Pomysłów prowadzonym 
przez Marzycieli i Rzemieślników. 
W efekcie powstały trzy propozycje 
kampanii społecznych, z czego jed-
na z nich pojawi się w przestrzeni 
miejskiej już jesienią br.

Akcję „Życzliwość na drodze” 
zorganizowało Miasto Stołeczne 
Warszawa oraz platforma Otwarta-
Warszawa.pl.

1956: Polska – Węgry. Historia i pamięć

Poradnik dobrych manier
Podczas akcji crowdsourcingowej „Życzliwość na drodze” prowa-
dzonej na platformie Otwartawarszawa.pl, mieszkańcy zgłaszali 
pomysły na poprawę dobrych manier i bezpieczeństwa na drogach. 
Mieszkańcy wspólnie stworzyli warszawski kodeks savoir-vivre, który 
został wydany przez Urząd m.st. Warszawa.

Trwają kontrole miejsc, w któ-
rych mogą przebywać osoby bezdom-
ne. Funkcjonariusze straży miejskiej 
sprawdzają zarówno te lokalizacje, 
w których w ubiegłym roku schro-
nienia szukali bezdomni, jak i nowe. 
Działania te ułatwią strażnikom pro-
wadzenie stałego monitoringu oraz ob-
jęcie opieką osób bezdomnych w zbli-
żającym się okresie zimowym.

Pustostany, altany, namioty...
Przygotowania do zimowej pomo-

cy osobom bezdomnym już są pro-
wadzone. Trwa kontrola tzw. miejsc 
niemieszkalnych. Część osób bezdom-
nych unika noclegowni i schronisk 
wybierając życie na ulicy. Osoby bez-
domne na prowizoryczne schronienia 
adaptują pustostany, altany śmietniko-
we, wnęki budynków, budują namio-
ty na terenach leśnych, czy zajmują 
opuszczone altany działkowe.

– Osoby bezdomne nie przywią-
zują się do jednego „adresu”, two-
rzą tymczasowe schronienia, po czym, 
w zależności od potrzeb czy sytuacji 
przenoszą się. Przybywają też osoby 
bezdomne spoza Warszawy. Jesteśmy 
w trakcie kontroli tych miejsc i spraw-
dzania, ile osób w nich przebywa. 
Kontrole te pozwolą nam lepiej przy-
gotować się do działań zimowych. 
Chcemy dotrzeć z ofertą pomocową 
do jak największej liczby osób, które 
będą próbowały schronić się przed 
mrozem w tymczasowych schronie-
niach – mówi Romuald Modzelewski, 
naczelnik V Oddziału Terenowego 
Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W trakcie prowadzonych kon-
troli strażnicy miejscy sprawdzają, 
w jakich warunkach żyją osoby bez-
domne i jakiej pomocy potrzebują. 
Funkcjonariusze przekazują osobom 
bezdomnym informacje o możliwości 
skorzystania z pomocy noclegowni, 
schronisk i jadłodajni.

– Przebywanie w tymczasowych 
schronieniach w trakcie silnych mro-
zów stanowi dla osób bezdomnych 

zagrożenie wychłodzenia organizmu, 
a nawet śmierci. Chcemy przekonać 
jak największą liczbę osób do sko-
rzystania z pomocy instytucjonalnej. 
Możemy przekonywać i zachęcać, na-
tomiast nie możemy nikogo zmusić 
do zmiany trybu życia – podkreśla 
Maciej Świątek naczelnik VI Oddziału 
Terenowego Straży Miejskiej m. st. 
Warszawy.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy 
kontrolami objęli ponad 130 miejsc 
na terenie miasta. Przebywało w nich 
około pół tysiąca osób bezdomnych.

Są pierwsze osoby, którym już 
pomogli strażnicy miejscy
W ciągu ostatnich dwóch tygodni 

strażnicy miejscy pomogli ponad 30 
osobom w znalezieniu miejsca lub też 
przewiezieniu do schronisk i nocle-
gowni. W 10 kolejnych przypadkach, 
ze względu na stan zdrowia osób, ko-
nieczne było wezwanie służb medycz-
nych. Blisko 300 osób bezdomnych, 
ze względu na stan upojenia alkoho-
lowego, strażnicy miejscy przewieź-
li do Stołecznego Ośrodka dla Osób 
Nietrzeźwych.

– Niestety, bezdomności towarzy-
szy często alkohol. W przypadku osób 
nietrzeźwych bardzo często dochodzi 
do wychłodzenia organizmu. Mieliśmy 
w ostatnich dniach przypadki, kiedy 
interweniowaliśmy wobec osób bez-
domnych, których życie było zagro-
żone. Kilka dni temu funkcjonariusze 
w trakcie nocnego patrolu znaleźli 
w jednym z parków na terenie Ur-
synowa nieprzytomnego mężczyznę. 
Prawdopodobnie pił wcześniej alko-
hol. Dzięki pomocy strażników i we-
zwanych służb medycznych udało się 
go uratować – opowiada Wojciech Ja-
nicki naczelnik II Oddziału Terenowe-
go Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Pomogli 7 tys. osób, wydali 
10 tys. posiłków

W ubiegłym roku strażnicy miej-
scy pomogli niemal 7 tys. osób bez-

domnych. Przeprowadzono blisko 
5 tys. kontroli wytypowanych miejsc. 
1068 osób funkcjonariusze przewieź-
li do noclegowni i schronisk, ponad 
5 tys. przewieziono do SODON. 268 
razy funkcjonariusze wzywali do osób 
bezdomnych służby medyczne.

Strażnicy miejscy wydali ponad 
10 tys. porcji posiłków pobieranych 
z warszawskich jadłodajni. Były one 
dowożone osobom bezdomnym mają-
cym problemy z poruszaniem się lub 
przebywającym z dala od jadłodajni.

W trakcie działań realizowanych 
w obszarze pomocy osobom bezdom-
nym strażnicy miejscy od lat współ-
pracują z szeregiem instytucji, w tym 
z Urzędem Miasta, Mazowieckim 
Urzędem Wojewódzkim, ośrodkami 
pomocy społecznej i organizacjami 
pozarządowymi. Bezdomnym przeka-
zywana jest ciepła odzież, obuwie, 
koce, a także trwała żywność.

Straż miejska zaangażowała się 
w akcję „Trochę ciepła dla bezdomne-
go”, podczas której wspólnie z przed-
stawicielami Caritas Polska dostarczo-
no osobom bezdomnym ciepłe śpiwo-
ry i kubki termiczne.

Podczas ubiegłej zimy działania 
strażników miejskich wspierali rów-
nież ratownicy medyczni z Grupy 
Ratownictwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża Warszawa. Sprawdzali ogólny 
stan zdrowia, opatrywali rany, dora-
dzali, gdzie szukać specjalistycznej 
bezpłatnej pomocy medycznej dedy-
kowanej osobom bezdomnym.

Nie przechodź obojętnie!
Osoba bezdomna, leżąca, nietrzeź-

wa – niska temperatura może być dla 
nich śmiertelnie niebezpieczna. Już te-
raz straż miejska apeluje, aby nie prze-
chodzić obojętnie obok osób, które 
mogą potrzebować pomocy. Aby po-
móc, wystarczy niezwłocznie powia-
domić właściwe służby, w tym straż 
miejską. Numer alarmowy do straży 
miejskiej – 986.

Straż miejska przygotowuje się do zimy

Pomoc osobom bezdomnym
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Kilka kilometrów od ostatniej sta-
cji kijowskiego metra „Lisowa” (Le-
śna), w Bykowni, przy ruchliwej szosie 
do odległego o 15 km od stolicy, niespeł-
na 90-tysięcznego miasta Browary, roz-
ciąga się duży kompleks leśny. A w nim 
znajduje się miejsce pamięci stalinow-
skich zbrodni – Narodowy Rezerwat „By-
kownianśki Mohyły” utworzony w 1994 
roku. To tu sowieccy zbrodniarze chowa-
li, mordowane w siedzibie NKWD, w by-
łym Pałacu Październikowym w Kijowie 
oraz w więzieniu na Łukianowce, ofiary 
terroru lat 1937 – 1941. A także polskich 
oficerów i policjantów z tak zwanej Ukra-
ińskiej Listy Katyńskiej, których miejsce 
śmierci i pochówku poznaliśmy dopiero 
w ostatnich latach.

Zbrodnie stalinizmu
Od połowy lat 30. XX wieku był 

to otoczony wysokim, 3-metrowym pło-
tem wielohektarowy teren działek nr 19 
i 20 Leśnictwa Darnickiego, w dyspozy-
cji sowieckiej policji politycznej NKWD. 
Na którym, we wcześniej przygotowy-
wanych zbiorowych grobach, grzebano 
ofiary stalinowskich „czystek”. Zwłoki 
przywożono w nocy z Kijowa specjalny-
mi wagonami i tu zakopywano nad ranem 
po nocnych egzekucjach. Przede wszyst-
kim w latach 1937-1939, ale penetrując 
ten las przed sześciu laty natrafiałem 
na przybite do pni drzew tabliczki, często 
z fotografiami ofiar i informacjami, że 
zamordowano je już w 1936, ale także 
w 1941 roku.

Ile ich było, tego dokładnie już się 
zapewne nie da ustalić.

Polskie ofiary z 
Żytomierszczyzny

Sporo polskich nazwisk pojawiało się 
wśród zamordowanych w latach 1937 
– 1939. Zwłaszcza z „oczyszczanej z ży-
wiołu polskiego” Żytomierszczyzny. Ale 
byli to obywatele ukraińscy od pokoleń 
tam osiadli. Na tabliczkach, jakie sfoto-
grafowałem w 2010 r. znalazłem kilka 
informacji o Polakach aresztowanych 
w 1939 – 1940 r. w Przemyślu i innych 

polskich miejscowościach, rozstrze-
lanych w Kijowie, a tu pochowanych. 
W publikacjach przeczytałem o około 
1500 ofiar tzw. „polskiej operacji”. Zaś 
w innych źródłach także o nielicznych 
polskich oficerach.

Nasza Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, z którą korespondowałem 
po ówczesnym powrocie z Kijowa i opu-
blikowaniu reportażu z Bykowni, szuka-
jąc informacji o losach stryja znajdujące-
go się na Ukraińskiej Liście Katyńskiej, 
nadal nic o nim i ponad 3 tysiącach in-
nych zamordowanych polskich oficerach 
i policjantach nie wiedziała. Wkrótce 
jednak w Bykowni ruszyły prace, chyba 
wymuszone przez stronę polską. I okaza-
ło się, że to właśnie tu pochowano 3435 
ofiar znajdujących się na tej liście.

Polski Cmentarz Wojenny
Po czym powstał, uroczyście otwarty 

21 września 2012 roku przez prezydentów 
Polski i Ukrainy, Polski Cmentarz Wo-
jenny. Czwarty Katyński po podsmoleń-
skim oraz dwu jego „filiach”: w Miednoje 
i Charkowie. O ile przy wejściu na teren 
tego Memoriału nazywanego Narodowym 
Rezerwatem Bukowniańskie Mohyły nic 
się prawie nie zmieniło, o tyle w centrum 
lasu nastąpiły zasadnicze zmiany.

Nazwiska na ukraińskich 
tablicach

W centrum pamięci ofiar ukraińskich 
stoi pomnik z trzema wysokimi, piono-
wymi granitowymi płytami roztrzaskany-
mi w górnej części kulami. Dookoła jest 
kilka długich, również z szarego grani-
tu, tablic z tysiącami nazwisk wykutych 
na nich cyrylicą w porządku alfabetycz-
nym. Znajduję na nich sporo o brzmie-
niu polskim, co potwierdzają zresztą też 
imiona.

Na Polski Cmentarz Wojenny prowa-
dzi symboliczna brama z dwoma słupami 
z szarego granitu. Na prawym, z wy-
kutym na górze Orłem, poniżej tekst: 
„CZWARTY CMENTARZ KATYŃSKI 
ZBUDOWANY STARANIEM RADY 
OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘ-

CZEŃSTWA Z FUNDUSZY RZECZY-
POSPOLITEJ POLSKIEJ. 2012”.

Nazwiska 3435 
zamordowanych oficerów

Na lewym słupie identyczny na-
pis w języku ukraińskim. Na łączącym 
zaś je progu w obu językach: POLSKI 
CMENTARZ WOJENNY. W jego głąb 
prowadzi wyłożona granitową kostką 
droga, przy której stoją, na wysmukłych 
sześcianach, duże grobowe znicze. Po le-
wej białe, po prawej czerwone. Pnie nie-
których sąsiednich sosen obwiązane są 
biało-czerwonymi i niebiesko-żółtymi 

wstążkami. Ta kilkudziesięciometrowa 
droga prowadzi do, również wykutego 
z granitu, stołu – ołtarza pokrytego jak 
gdyby obrusem.

Za nim stoi długa i wysoka ściana z 10 
przylegających do siebie płyt przeciętych 
po środku w górze krzyżem – mieczem. 
Z wykutymi wypukło w porządku alfa-
betycznym imionami i nazwiskami 3435 
polskich oficerów oraz funkcjonariuszy 
policji i Korpusu Ochrony Pogranicza za-
mordowanych przez NKWD w Kijowie 
i tu pogrzebanych.

Znalazłem Cię, stryju Tośku!
Ołtarz otacza z zewnątrz, jak pod-

kowa, szeroki ciąg kamiennych tablic 

z powtórzonymi na nich imionami i na-
zwiskami ofiar, ale również dodatkowymi 
o nich informacjami. Datą, a przynajmniej 
rokiem urodzenia, stopniem, bliższymi 
danymi kim byli. Szukam, i znajduję, 
stryja Tośka. Jednego z czterech braci 
Mamy, Antoniego Rzepkę, urodzonego 
we Lwowie 1 sierpnia 1899 roku. Ułana 
Beliny w Legionach, obrońcy Lwowa 
1918-1919, bohatera (Krzyż Walecznych, 
Krzyż Niepodległości i inne odznaczenia) 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
Lekkoatlety – rekordzisty Polski w skoku 
o tyczce w 1925 i Mistrza Polski w tej 
dyscyplinie w 1926 r.

Mgr WF – absolwenta CIWF, na-
uczyciela WF w gimnazjach i lwow-
skim liceum oraz na wydziale lekar-
skim Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Ppor. rez. WP., w kampanii 
wrześniowej 1939 r. dowódcę pociągu 
sanitarnego (przez 4 lata studiował też 
medycynę, ale jej nie ukończył przeno-
sząc się na studia zgodne z jego głów-
nymi zainteresowaniami) pod Łuckiem. 
Po powrocie do domu w końcu września 
1939 r., aresztowanego na początku paź-
dziernika, po donosie do NKWD dozor-
cy – Ukraińca, wraz z przebywającymi 
przypadkiem u niego z wizytą moimi 
Dziadkami, którzy zesłani na Syberię nie 
przeżyli wojny.

Losy jednej rodziny
Osadzony w lwowskim więzieniu, 

z którego wywieziony został w marcu 
1940 r. „w nieznanym kierunku”. Od-
najduję go dopiero tutaj. Wcześniej po-
święcono mu tabliczkę w katedrze po-
lowej WP w Warszawie, wśród innych 
zamordowanych przez NKWD oficerów. 
W Bykowni figuruje zarówno na tablicy 
za ołtarzem, jak i na wspomnianej „pod-
kowie”. Na niej z dodatkowymi informa-
cjami. Wiadomości o tym, jaki, a zwłasz-
cza gdzie, spotkał go los, nie dożyły żona 
i jedyna córka, którym udało się uniknąć 
we Lwowie aresztowania i nielegalnie 
przedostać do okupowanej GG oraz do-
żyć sędziwego wieku.

Ani siostra oraz żaden z braci. Tylko 
trójka wnucząt, dwójka prawnuków oraz 
jeden bratanek oraz siostrzenica i ja – 
siostrzeniec. Jedyny, który go pamięta. 
Żegnaj stryju Tośku! Nie sądziłem, że 
znajdę Cię w podkijowskim lesie, cho-
ciaż nadal nie wiem, w którym dokładnie 
miejscu jesteś pochowany.

Tablice jak gazetki ścienne
Na razie można tylko na 11 du-

żych tablicach, przypominających trochę 
dawne gazetki ścienne, poznać główne 
fakty z przeszłości. Fotografie zbrodnia-
rzy, poczynając od Berii, Stalina, Moło-
towa i pomniejszych. Zdjęcia niektórych 
ofiar, fotokopie licznych dokumentów, 
także artykułów o odkryciu tego miej-
sca zbrodni. Dokumentacji z ekshumacji 
oraz przedmiotów wydobytych z gro-
bów. Także polskich oficerów. Nareszcie 
upamiętniono ich, a także ukraińskie 
ofiary stalinowskiego terroru, w sposób 
godny.

Czy to nadal miejsce 
niewygodne dla władz?
Na dwu wielkich, kamiennych gła-

zach, również tylko po ukraińsku, teksty:
„Tu w 19 kwartale Bykowniańskiego 

Lasu pochowano ofiary represji politycz-
nych” i „Najdroższa dla was jest wolność. 
My zapłaciliśmy za nią życiem”. Przy 
wejściu nie ma żadnej informacji, że 
mieści się tu również Czwarty Cmentarz 
Katyński, czy Polski Cmentarz Wojenny. 
I w ogóle, że pochowani są tu Polacy.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wedrówki z Naszą Gazetą

Ukraina: Bykownia – Czwarty Cmentarz Katyński

Jak podają niektóre szacowne insty-
tucje udział handlu kompensacyjnego 
w handlu światowym może być większy 
niż 40 proc. i mowa tu tylko o handlu 
monitorowanym pod kontem sposobu 
zapłaty. A co z transakcjami wewnątrz 
krajów oraz tymi nie monitorowanymi? 
Problemem dla kogoś kto pierwszy raz 
spotyka się z taką informacją może być 
możliwość weryfikacji.

Handel kompensacyjny przyjął dziś 
wiele nazw nie kojarzących się z kla-
sycznym barterem. Countertrade, offset, 
buy-back, counterpurchase, kompensata, 
clearing to określenia, za którymi odbywa 
się nowoczesny handel bez pieniędzy i, 
jak zobaczycie, całkiem intratny. Mówi-
my tu o transakcjach na miliardy dolarów, 
euro czy funtów i to każdego roku. Mimo 
to część świata ekonomistów opisuje ta-
kie transakcje jako coś charakterystycz-
nego dla krajów biednych, coś niemodne-
go i coś związanego z przeszłością.

Tymczasem jak podaje American Co-
untertrade Association, organizacja funk-
cjonująca na największym rynku trans-
akcji kompensacyjnych czyli w USA, 
zainteresowanie tą forma prowadze-

nia biznesu ciągle rośnie – zwłaszcza 
po 2008 r. Wśród członków American 
Countertrade Association znajdujemy fir-
my, które raczej nie narzekają na brak 
pieniądza. 3M, ABB, Bell Hellikopter, 
Boeing Company, Dell Computer, Exxo-
n,General Elektric, General Motors, Mo-
torola, Hawlett-Packard, Rolls-Royce, 
SAAB, Simens i wiele, wiele innych, 
potężnych firm. Dlaczego to robią? Bra-
kuje im pieniędzy? Nie – liczy się każdy 
możliwy klient i każda forma zdoby-
wania rynku, i każda możliwa forma 
zysku. Większość z wymienionych firm 
posiada własne wyspecjalizowane działy 
handlu kompensacyjnego, tak jak ponad 
75 proc. firm z amerykańskiej listy top, 
500 największych firm w USA. Setki, 
a nawet tysiące, osób zaangażowanych 
w poszukiwanie nowoczesnych form 
handlu w zadłużonym świecie doskona-
le wypełnia swoją misję, pośród tych, 
którzy świata bez pieniądza sobie nie 
wyobrażają. W tym miejscu należy przy-
pomnieć, że Polacy nie są wcale gorsi. 
Cóż, przynajmniej niektórzy. Limit tego 
tekstu ogranicza możliwości dokładne-
go opisania naszego polskiego rozdziału 

na mapie handlu kompensacyjnego, ale 
zainteresowanych należy zachęcić do po-
szukiwań i zdobywania wiedzy.

Czym był polski handel „na sztych” 
obecny przez setki lat w małych spo-
łecznościach i na każdym targowisku? 
Czym był sukces produkcji w kraju ko-
munistycznym autobusów marki Berliet, 
za którego licencję produkcyjną nie za-
płaciliśmy pieniądzem tylko częściami? 
Czym był sukces Bartimpexu Aleksandra 
Gudzowatego, gdzie za cebulę i parę 
innych towarów, których byś się nie spo-
dziewał, sprowadzaliśmy gaz. Pierwszy 
milion dolarów w pierwszy rok – fajne?

Transakcje kompensacyjne nigdy nie 
opuściły gospodarek, mało tego, rozrasta-
ją się w zawrotnym tempie i na zawrotną 
skalę. Obecnie już całe kraje organizują 
systemy takiego handlu i jak sami widzi-
cie duże, ale bardzo roztropne, firmy też.

No i wreszcie czym są lokalne waluty 
klasyfikowane jako waluty clearingowe, 
będące formą handlu kompensacyjnego. 
Waluta lokalna to umowna jednostka 
rozliczeniowo-płatnicza, funkcjonująca 
w środowisku firm i osób, które używają 
jej równolegle do pieniądza w ramach 

transakcji na rynku wewnętrznym (kra-
jowym). Obecnie mamy już ponad 5000 
lokalnych walut i, co znowu zaskakujące, 
przede wszystkim na terenach krajów wy-
soko rozwiniętych gospodarczo. Przykła-
dem może tu być Szwajcarski Wir Frank 
(CHW w tabeli ISO4217) funkcjonujący 
nie przerwanie od 1934r. Warto też dodać, 
że po 1916 roku w wielu miastach Europy 
mieliśmy setki lokalnych walut. Bolesła-
wiec miał kiedyś lokalną walutę w for-
mie porcelanowej monety, a pozostałe 
109 polskich miast w bardzo różnych 
formach. Czyli nic nowego i nikt tu koła 
raz jeszcze nie wymyślił. Obecnie mamy 
wiele przykładów, gdzie w tworzeniu ta-
kich systemów uczestniczą całe państwa 
lub miasta (Bristolpound) i wszystko 
po to, by utrzymać właściwą płynność 
finansową, nawet jeśli trzeba użyć swego 
rodzaju protezy pieniądza, jaką są waluty 
clearingowe. Działają i to bardzo dobrze.

Zasady są bardzo proste: możesz coś 
sprzedać za lokalną walutę, ale nie mo-
żesz jej wymienić na inną, co zmusza 
do dokonania zakupu za lokalną walutę 
w grupie firm, które ją akceptują.

Ale po co nam te lokalne waluty? 
Dla biznesu to świetne narzędzie na trud-
nym rynku. Zdobycie przewagi konku-
rencyjnej, szybki dostęp do nowej grupy 
klientów, czy oszczędności w wydatkach, 
to tylko parę sztandarowych cech takie-

go rozwiązania. Przede wszystkim tani, 
a unowocześniony o internet i technolo-
gie mobilne, łatwy w obsłudze i nie wy-
magający tworzenia działów handlu kom-
pensacyjnego z tuzinem nieprzygotowa-
nych do pracy w takim środowisku ludzi, 
bo niby kto ich miał tego nauczyć i gdzie? 
Dla społeczności to środek transakcyj-
ny, który niweluje problemy związanie 
z brakiem pieniądza oraz zapobiegający 
skutkom wypływania kapitału poza nasz 
kraj. Nieoprocentowany, niewymienialny 
i skoncentrowany na lokalnym biznesie 
i lokalnych społecznościach, umowny 
pieniądz udowadnia nieprzerwanie od stu 
lat swoją wartość i to na całym świecie. 
Itd. itp. Ale historia i współczesność lo-
kalnych walut to bardzo obszerny temat 
wymagający innego obszernego opraco-
wania. Jedno jest pewne: alternatywa dla 
pieniądza istnieje. Czy lokalne waluty 
ocalą świat przed globalnym systemem 
monetarnym? Czy ocalą społeczności 
walczące o swoją wolność ekonomiczną 
i prawo do samodecydowania o swoim 
rozwoju oraz jego kierunku? Udowodniły 
to już setki razy w ostatnich stu latach, 
a tobie drogi czytelniku, pozostaje wybu-
dowanie samodzielnej opinii.

Zapraszamy do samodzielnej oceny 
www.zielony.biz.pl

Dariusz Brzozowiec

Rzecz o handlu bez pieniądza (2)

Polska waluta lokalna – Zielony



str. 6 21 października 2016 Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch    Nr  16

Warsztaty fotograficzne dla mło-
dzieży to propozycja dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych, którzy pasjonują 
się fotografią, ale również dla tych, 
którzy dopiero stawiają pierwsze kro-
ki w tej dziedzinie. Warsztaty trwać 
będą od 29 października 2016 r. do 21 
stycznia 2017 r. Spotkania pozwolą 
zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak fo-
tografować, w jaki sposób efektywnie 
wykorzystać możliwości aparatu, jak 
pracować z obiektem, planem zdjęcio-
wym, a także w jaki sposób korzystać 
z programów graficznych.

Zaplanowano cztery spotkania – 
po jednym w każdym miesiącu. Będą 
to zajęcia głównie o charakterze prak-
tycznym. Po teoretycznym wprowa-

dzeniu w dane zagadnienie uczestnicy 
będą wykonywali zadania fotograficz-
ne na ekspozycji zamkowej. Każde 
spotkanie zakończy omówienie poja-
wiających się trudności i obejrzenie 
zdjęć uczestników. Warsztaty zakończą 
się wernisażem prac. Każde spotkanie 
trwać będzie około 3 godzin.

Prowadzenie: Agnieszka Lichacz 
i Beata Skipirzepska. Wymagane wła-
sne cyfrowe aparaty fotograficzne. Za-
pisy wyłącznie mailowe: a.lichacz@za-
mek-krolewski.pl Liczba miejsc ogra-
niczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt jednego warsztatu 7 zł – bi-
let wstępu na zajęcia PDM (dostępny 
przed zajęciami w kasie Zamku)

SELENA – młoda, piękna, o intry-
gującej urodzie suczka. Ma w sobie coś 
z husky, ma coś ze zwykłego kundelka. 
W sumie pomieszanie jedyne w swoim 
rodzaju. Selena jest psią dziewczyną 
delikatną i płochliwą. Nie wychodzi 
naprzód, nie dopomina się pieszczot. 
Obserwuje człowieka długo, by móc 
następnie obdarzyć go zaufaniem. 
A potem jest oddana całkowicie i bez 
reszty.

Selena potrzebuje spokojnego 
domu, w którym znajdzie zrozumienie 
i bezpieczeństwo. Tel. w sprawie adop-
cji Seleny: 604 531 952

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

Kiedy opadł wojenny kurz i odsło-
nił miasto w gruzach, szybko okazało 
się, że jego odbudowa byłaby niemoż-
liwa bez pełnych detali pejzaży wło-
skiego artysty…

Wystarczy nieco wyobraźni, by w 
miejscach uwiecznionych pędzlem Ca-
naletta dostrzec obraz dawnej stolicy. 
Karety i dorożki na warszawskich uli-
cach, 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 przygo-
tował dla turystów odwiedzających 
stolicę wyjątkowy audioprzewodnik. 
Do jego stworzenia posłużyły znajdu-
jące się w zamkowej kolekcji obrazy 
włoskiego malarza, Bernarda Bellotta, 
zwanego Canalettem. Nie jest to jednak 

typowy przewodnik, lecz barwna opo-
wieść o pełnym życia mieście, malarzu 
i jego pasji, wzbogacona intrygującymi 
ciekawostkami o osiemnastowiecznych 
zwyczajach, technologii i modzie.

Co należy zrobić? Wystarczy za-
instalować w swoim smartfonie dar-
mową aplikację AudioTrip, dostępną 
w Sklepie Play oraz AppStore, wyszu-
kać w katalogu trasę „Spacer śladami 
mistrza Bernarda Bellotta, zwanego 
Canalettem” i ją pobrać. Wędrówka 
rozpoczyna się na Nowym Świecie od 
historii związanej z kościołem Święte-
go Krzyża, a następnie lektor prowa-
dzi śladami słynnego malarza w głąb 
Starego Miasta. AudioTrip posługuje 
się technologią GPS, dzięki czemu raz 
pobrana trasa nie wymaga dostępu do 
internetu. Przewodnik odtwarzany jest 
automatycznie, gdy zwiedzający do-
trze do odpowiedniego punktu, a jego 
wielką zaletą jest to, że zawarte w nim 
materiały można zachować po zakoń-
czeniu spaceru.

Zamek Królewski zaprasza

Warsztaty dla młodzieży

Selena szuka domu

Audioprzewodnik na telefony komórkowe

Śladami Canaletta

Zamawianie ogłoszeń
tel./faks: 22 877 25 66,

22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

22-28 PAźDZiERNiKA

Od soboty, 22 października do piątku, 
28 października będzie kursowała specjalna 
autobusowa linia cmentarna C40. Autobusy 
będą obsługiwały trasę: METRO MŁOCiNY 
– Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska – 
Opłotek – Palisadowa – Wóycickiego – CM. 
PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – Wóycickiego – 
CM. PÓŁNOCNY-BRAMA PŁD. – Wólczyń-
ska – Estrady – Widokowa – CM. PÓŁNOC-
NY-BRAMA ZACH.

Dla linii 256, 409 i 701 (dla linii 701 
tylko w weekend 22-23 października w go-
dzinach 8.30-17.30) będą obowiązywały trasy 
zmienione. Autobusy linii 256 i 409 od ulicy 
św. Wincentego pojadą ulicami Matki Teresy 
z Kalkuty i Chodecką, a 701 będzie podjeż-
dżało do Bramy Zach. Cmentarza Północnego.

W niedzielę, 23 października autobusy, 
tramwaje i metro będą kursowały według so-
botniego rozkładu jazdy. Wyjątek będą sta-
nowiły linie lokalne L, dla których będzie 
obowiązywał świąteczny rozkład jazdy.

29 PAźDZiERNiKA – 1 LiSTOPADA

Od 29 października do 1 listopada do-
jazd do cmentarzy zapewnią specjalne linie 
cmentarne C – dwie tramwajowe i 27 auto-
busowych.

W dniach 29-31 października linie C 
będą kursowały w godzinach 9-17. Dłużej 
(w godzinach 9-19) będą podjeżdżały na przy-
stanki autobusy linii C11 (obsługa Cmentarza 
Bródnowskiego i Powązek), C12 (obsługa 
Cmentarza Wolskiego i Powązek) i C90 (ob-
sługa Powązek). We Wszystkich Świętych 
linie C zapewnią dojazd do cmentarzy w go-
dzinach 7-19. Do godziny 21 będą kursowały 
linie C11, C12 i C90.

Linie C będą obsługiwały trasy:
C1 ANNOPOL – Rembielińska – Odro-

wąża – most Gdański – Słomińskiego – rondo 
Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – 
CM. WOLSKi

C6 ŻERAŃ WSCHODNi – Rembieliń-
ska – Odrowąża – 11 Listopada – most Śląsko-
Dąbrowski – al. Solidarności – CM.WOLSKi

C07 ŻERAŃ FSO – Modlińska – Świa-
towida – Mehoffera – LEŚNEJ POLANKi

C09 METRO MŁOCiNY – Kasprowicza 
– Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Pa-
lisadowa – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.

C11 CM. BRÓDNOWSKi – św. Win-
centego – Starzyńskiego – most Gdański 

– Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK 
„Radosław” – Okopowa – POWĄZKi-CM. 
WOJSKOWY

C12 CM. WOLSKi – Fort Wola – Wol-
ska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – al. 
Reymonta – Elbląska – Krasińskiego – PO-
WĄZKi-CM. WOJSKOWY

C13 CM. BRÓDNOWSKi – św. Wincen-
tego – most Gdański – Słomińskiego – rondo 
Zgrupowania AK „Radosław” – al. Jana Pawła 
II – Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyń-
ska – Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOC-
NY-BRAMA GŁ.

C14 CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. 
– Wólczyńska – Żeromskiego – Jarzębskiego 
– Broniewskiego – Elbląska – Krasińskiego – 
POWĄZKi-CM. WOJSKOWY

C17 WiLANÓW – Przyczółkowa – 
al. Wilanowska – Dolina Służewiecka – No-
woursynowska – Wałbrzyska – al. Lotników 
– Modzelewskiego – Orzycka – Gotarda – 
BOKSERSKA

C20 DW. WSCHODNi (KiJOWSKA) 
– al. Solidarności – Radzymińska – Gorzy-
kowska – Handlowa – Kołowa – CM. BRÓD-
NOWSKi (ŚW. WiNCENTEGO)

C22 PL. WiLSONA – Krasińskiego – 
Popiełuszki – al. Jana Pawła II – rondo Zgru-
powania AK „Radosław” – Okopowa – PO-
WĄZKi-CM. WOJSKOWY

C25 CM. BRÓDNOWSKi (ŚW. WiN-
CENTEGO) – Starzyńskiego – Jagiellońska 
– św. Cyryla i Metodego – Targowa – most 
Poniatowskiego – Grójecka – PL. NARU-
TOWiCZA

C27 KRÓLEWSKA – pl. Bankowy – 
most Śląsko-Dąbrowski – Radzymińska – Go-
rzykowska – Handlowa – Kołowa – CM. 
BRÓDNOWSKi

C37 METRO WiLANOWSKA – Puław-
ska – Piaseczno: Okulickiego – Stara Iwiczna: 
Słoneczna – Kolonia Lesznowola: Postępu – 
Mazowiecka – Bobrowiec: Żwirowa – Wilcza 
Góra: Żwirowa – Władysławów: Wojska Pol-
skiego – Kuleszówka: Masztowa – Antoninów: 
CM. POŁUDNiOWY-BRAMA PŁD.

C40 METRO MŁOCiNY – Kasprowicza 
– Nocznickiego – Wólczyńska – Estrady – 
Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA 
ZACH.

C42 KRÓLEWSKA – pl. Bankowy 
– Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona – 
Słowackiego – Żeromskiego – Wólczyńska 
– Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOC-
NY-BRAMA GŁ.

C47 P+R AL.KRAKOWSKA – al. Kra-
kowska – Janki: al. Krakowska – Nowy Sęko-
cin: al. Krakowska – Magdalenka: Słoneczna 
– Lesznowola: Słoneczna – Wojska Polskiego 
– Władysławów: Wojska Polskiego – Kule-

szówka: Masztowa – Antoninów: CM. POŁU-
DNiOWY-BRAMA PŁD.

C50 CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ. – 
Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. 
PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.

C51 WiATRACZNA – al. Stanów Zjed-
noczonych – Grenadierów – al. Waszyng-
tona – most Poniatowskiego – pl. Zawiszy 
– Towarowa – Okopowa – POWĄZKi-CM. 
WOJSKOWY

C56 BRÓDNO-PODGRODZiE – Cho-
decka – Łojewska – Łabiszyńska – Kondrato-
wicza – Wyszogrodzka – Bartnicza – Wysoc-
kiego – Marywilska – Płochocińska – Modliń-
ska – trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie 
– Nocznickiego – Wólczyńska – Opłotek – Pa-
lisadowa – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.

C63 PL. NARUTOWiCZA – Grójecka 
– pl. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – PO-
WĄZKi-CM. WOJSKOWY

C69 WiATRACZNA – Zamoyskiego – 
Targowa – Starzyńskiego – św. Wincentego 
– Smoleńska – Witebska – Ossowskiego – Ko-
łowa – CM. BRÓDNOWSKi

C70 DW. WSCHODNi (KiJOWSKA) 
– Targowa – most Śląsko-Dąbrowski – Oko-
powa – Powązkowska – al. Armii Krajowej 
– Broniewskiego – Conrada – Wólczyńska 
– Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOCNY-
BRAMA GŁ.

C76 KRÓLEWSKA – Marszałkowska 
– pl. Bankowy – most Śląsko-Dąbrowski – 
al. Solidarności – Szwedzka – Odrowąża – 
Pożarowa – CM. BRÓDNOWSKi

C80 PL. TRZECH KRZYŻY – Krakow-
skie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasiń-
skich – Świętojerska – Anielewicza – Okopo-
wa – POWĄZKi-CM. WOJSKOWY

C81 METRO MŁOCiNY – Kasprowi-
cza – trasa mostu Marii Skłodowskiej-Curie 
– Marymoncka – Pułkowa – Łomianki: Kole-
jowa – Kiełpin Stary: Kolejowa – Dziekanów 
Leśny: Kolejowa – Dziekanów Polski – Sado-
wa – Nowy Dziekanów – Pieńków – Łomna 
Las – Palmiry – Kampinoski Park Narodowy 
– POCiECHA

C84 PL. NARUTOWiCZA – Kopińska – 
Aleje Jerozolimskie – al. Prymasa Tysiąclecia 
– Kasprzaka – Ordona – Wolska – Połczyńska 
– Conrada – Wólczyńska – Opłotek – Palisado-
wa – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.

C88 WiATRACZNA – al. Stanów Zjed-
noczonych – most Łazienkowski – al. Nie-
podległości – al. Jana Pawła II – Żeromskiego 
– Wólczyńska – Opłotek – Palisadowa – CM. 
PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.

C90 KRÓLEWSKA – Marszałkowska 
– pl. Bankowy – al. Solidarności – Okopowa – 
POWĄZKi-CM. WOJSKOWY.

Komunikacja w czasie Świąt
27 specjalnych linii autobusowych i dwie tramwajowe zapewnią od 29 października do 1 listopada do-
jazd do stołecznych cmentarzy. Dodatkowo zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu wybranych linii 
autobusowych i tramwajowych. Specjalna linia cmentarna C40, łącząca Metro Młociny z Cmentarzem 
Północnym, będzie kursowała także od 22 do 28 października oraz 2 listopada.



•  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

•  ZATRUDNiMY OSOBY 
DO SPRZĄTANiA. Obiekt handlowy, 
Ursynów blisko metra Stokłosy. Godziny 
pracy 6:00-14:00, 14:00-21:00, 14:00-20:00

•  ZATRUDNiMY OSOBY 
DO SPRZĄTANiA obiektów 
handlowych, biurowych, banków, terenów 
zewnętrznych na terenie Warszawy 
i okolic. Oferujemy elastyczne godziny 
prac, atrakcyjne wynagrodzenie.  
Tel. 604-126-388

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

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

tel. 22 867 63 95
www.kolorowa.arsus.pl

w listopadzie:
•  5 listopada (sobota) godz. 17.00 – 

Wernisaż malarstwa Marty Gałeckiej
•  9 listopada (środa) godz. 18.00 – 

„Ukochany kraj” – koncert poświę-
cony rocznicy odzyskania niepodle-
głości w wykonaniu zespołu operet-
kowego Belcanto. Wstęp wolny

XiV Mazowiecki Przegląd 
Recytatorski Jednego Poety. 

Przegląd twórczości
Rafała Wojaczka

•  26 – 27 października (środa, czwar-
tek) – warsztaty

•  7 – 8 listopada (poniedziałek, wtorek) 
– I etap eliminacji

•  14 – 15 listopada (poniedziałek, wto-
rek) – konsultacje

•  18 listopada (piątek) – II etap elimi-
nacji

•  29 listopada (wtorek) – Wieczór Lau-
reatów

Okęcka Sala Widowiskowa
Domu Kultury „Włochy”

ul. 1 Siepnia 36a
Tel. 22 868 02 01

w październiku:
•  22 października (sobota) godz. 18.00 

– Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m. 
st. Warszawy zapraszają na program 
„Muzyczne Retro Bodo Cafe”. Wstęp 
wolny

•  23 października (niedziela) godz. 
18.00 – Rada I Zarząd Dzielnicy 
Włochy m. st. Warszawy zapraszają 
na koncert pt. „Zapiski, walki, zdrady 
i zwycięstwa” w wykonaniu Pawła 
Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. 
Wstęp wolny

•  28 października (piątek) godz. 19.00 
– Koncert Jubileuszowy z okazji dwu-
dziestopięciolecia pracy artystycznej 
Studia Piosenki Domu Kultury „Wło-
chy” pod kierunkiem Edyty Kiese-
wetter. Wstęp wolny

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

ul. Traktorzystów 14
tel. 22 478 34 54

w październiku:
•  22 października (sobota) godz. 18.00 

– sala widowiskowa – 23. Festiwal 
Mniejszości Narodowych i Etnicz-
nych „Wspólnota w Kulturze”. Wy-
stęp Cygańskiego Teatru Muzycznego 
„Terno”. Bilet 10 zł

•  25 października (wtorek) godz. 18.00 
– sala kameralna – Klub Edukacji 
Samorządowej – wykład dr. Grze-
gorza Kostrzewy – Zorbasa pt. „Od-
szkodowania od Niemiec dla Polski 
za II wojnę światową – nowe fakty”. 
Prowadzenie Bogusław Łopuszański. 
Wstęp wolny

•  28 października (wtorek) godz. 19.00 
– sala widowiskowa – Spektakl Te-
atru „Capitol” pt. „Gwiazda i Ja” 
w wykonaniu Magdaleny Zawadzkiej 
i Anny Gornostaj. Bilet 55 zł

w listopadzie:
•  4 listopada (piątek) godz. 19.00 – sala 

widowiskowa – Koncert „DIVALI” – 
Święto świateł. W programie: pokazy 
tańca, kuchnia indyjska, tatuaże hen-
ną. Bilety 10 zł

•  7 listopada (poniedziałek) godz. 16.00 
– sala klubowa – Warsztaty twórcze 
w Klubie Literackim „Metafora. Pro-
wadzi: Anna Rykowska i Zbigniew 
Kurzyński. Wstęp wolny
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Ursusa i Włoch”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
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Redaguje zespół 
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(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
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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 33 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) dawniej zjadliwość, szyderstwo; 7) przesadna dbałość o czystość i popraw-
ność języka; 8) droga przebiegająca pod wałem obronnym; 9) pleciona bułka; 10) brązowy 
barwnik spożywczy, cukier palony; 12) robione w sklepie; 14) odzież wierzchnia, fartuch, 
płaszcz, kitel; 16) błotnisty staw; 19) człowiek jak ty; 21) w nim ząb; 22) żelazo lane; 
23) hokeista na trawie.

Pionowo: 1) regionalna nazwa grzyba. maślaka zwyczajnego; 2) miasto i port w Jugosła-
wii (Chorwacja), znane w czasach rzymskich; 3) pokój letnika; 4) fachowiec; 5) krzyk; 
6) angielski poeta, dramatopisarz i aktor „Burza”, „Hamlet”; 11) syn Peleusa i Tetydy, 
najsilniejszy pod Troją; 13) Scholastyk (536 -582), bizantyjski historyk i poeta; 15) sauna 
lub bania; 17) Tadeusz, aktor polski (1900-75); 18) in. kwoka, regionalne nazwy szmaciaka 
gałęziastego; 20) wyobrażenie bóstwa (posążek, obraz itp.) będące przedmiotem kultu.

Horoskop
od 21 października do 3 listopada 2016 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Kosmiczne wprost kompli-
kacje czekają cię wkrótce 
i jeśli tylko nie stracisz zim-

nej krwi wyjdziesz z opresji nie tylko 
obronną ręką, ale i z zyskiem w postaci 
podbudowania swego autorytetu. Uwa-
żaj na ludzi, którzy lubią szokować 
otoczenie zachowaniem, poglądami, 
bo przylgnie do ciebie etykieta czło-
wieka nieodpowiedzialnego.

RYBY (19 II – 20 III)
Dbaj o własne interesy i za-
chowanie dobrego imienia, 
dlatego wystrzegaj się sytu-

acji dwuznacznych i niepewnych inte-
resów. Nie jest wskazane również wtrą-
canie się w sprawy innych. Skoncentruj 
się na sprawach bieżących. W towa-
rzystwie błyśniesz i zwrócisz na siebie 
uwagę kogoś szalenie interesującego. 
Może z tego coś być.

BARAN (21 III – 20 IV)
Decyzje w ważnych spra-
wach podejmuj dopie-
ro po upewnieniu się, 

co do powodzenia przedsięwzięcia. 
Wszelkie działanie na zasadzie – a nuż 
się uda – jest z góry skazane na porażkę 
i szkoda na nie sił i środków. Finanso-
wo czas dosyć słaby, ale z tendencją 
do lekkiej poprawy. Nie przegap ważnej 
imprezy towarzyskiej.

BYK (21 IV – 21 V)
Zachowaj umiar. To powin-
no być twoje motto na nad-
chodzące tygodnie. Dotyczy 

to nie tylko wydatków, ale też stosunków 
z otoczeniem, najbliższymi. Za każdym 
razem, gdy wyjdziesz z siebie, możesz 
mieć kłopoty z powrotem do pożądanej 
temperatury wzajemnych emocji. Byki 
zakochane mogą paść ofiarą zazdrości 
partnera. Czy na pewno bezpodstawnej?

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nadeszły chłody i niepogo-
dy nie tylko za oknem, ale 
też w twoim sercu i związku 

uczuciowym. Na stan pogody wpływu 
nie masz, ale na swe stosunki jak naj-
bardziej, a więc nie dopuść do zbyt-
niego wyziębienia, bo będziesz musiał 
spędzić zimę w samotności, a to niezbyt 
dobrze odbije się na twojej psychice, 
stanie zdrowia.

RAK (22 VI – 22 VII)
Nie trać nadziei, bo wkrót-
ce dobry los uśmiechnie się 
znów do ciebie i da ci szansę 

na podreperowanie budżetu i wypro-
stowanie ścieżki do serca ukochanej 
osoby. Na pierwszy ogień zajmij się 
finansami, rozszerzaniem zakresu ak-
tywności zawodowej. Nie czekaj, aż cię 
znajdą, ale sam szukaj okazji, szansy 
zaistnienia.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Bliscy zadbają o to, byś po-
czuł się dowartościowany, 
podziwiany, ale nie stanie 

się tak z niczego. Trzeba będzie wziąć 
na swe barki dość trudne zobowiąza-
nia, wykazać się empatią i gotowością 
daleko idących ustępstw w sprawach 
kontrowersyjnych. Dobre samopoczu-
cie i doskonała kondycja, ale zapobie-
gać np. grypie nie zaszkodzi.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Przed zrobieniem każdego 
kroku pomyśl o ewentual-
nych konsekwencjach, abyś 

za jakiś czas nie robiła sobie wyrzutów, 
że nie postąpiłaś tak, jak trzeba. Do-
tyczy to zwłaszcza stosunków męsko 
– damskich w sytuacji, gdy twój stały 
partner darzy cię zaufaniem. Lubisz 
dreszczyk emocji, ale ta strefa źle znosi 
wszelkie wyskoki.

WAGA (23 IX – 22 X)
Usilne poszukiwania roz-
wiązania najważniejszych 
problemów mogą w tych 

dniach zakończyć się sukcesem. Nie 
możesz jednak przesadzić z nowator-
skimi metodami. Wprawdzie świat pę-
dzi w szaleńczym tempie, ale będziesz 
mieć do czynienia z ludźmi odpornymi 
na presję czasu i nowinki techniczne. 
Nie dokazuj miła w miłości.

SKORPION (23 X – 22 XI)
Jesteś raptus, ale nie brak 
ci dyscypliny wewnętrznej, 
dzięki której możesz unikać 

poważniejszych zagrożeń dla interesów 
i życia osobistego. Nie daj się spro-
wokować obraźliwymi wypowiedzia-
mi na swój temat. Psy niech szczeka-
ją, a karawana i tak dojdzie, gdzie 
ma dojść. W okolicach urodzin zrób 
bilans dokonań i strat.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
Zostawianie ważnych spraw 
na ostatnią chwilę zawsze 
fatalnie się kończy, a fakt, 

że udało ci się raz czy dwa wcale nie 
znaczy, że tak będzie zawsze. Nie draż-
nij się z losem, bo w miejsce całkiem 
niezłej passy zafundujesz sobie kosz-
marne dni niepowodzeń, braku moż-
liwości zrealizowania zaplanowanych 
przedsięwzięć.

KOZIOROŻEC (23 XII – 20 I)
Uda ci się teraz załatwić 
ważne sprawy, poprawić 
swe relacje z najbliższymi, 

nabrać pewności, że idziesz w dobrym 
kierunku. Nie trać z pola widzenia po-
trzeb przyjaciół, którym obiecywałeś 
pomagać. W sferze uczuć wiele sym-
patycznych doznań, przyjemnych nie-
spodzianek. Finanse wykażą tendencję 
zwyżkową. 




