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Rada Ursusa skierowała na obrady Rady 
Warszawy projekt przyjętej na styczniowej 
sesji uchwały dotyczącej likwidacji szkoły 
filialnej przy ul. Konińskiej, która dotąd 
podporządkowana była organizacyjnie pod-
stawówce nr 4 im. W. Broniewskiego przy 
ul. W. Sławka. Jest to już druga uchwała 
w tej sprawie.

Podjęcie działań związanych z likwi-
dacją szkoły filialnej wynika z rozbudowy 
budynku placówki, w którym planowane 
jest utworzenie nowej szkoły podstawowej, 
do której przeniesieni zostaną uczniowie 
z likwidowanej szkoły.

Dzięki temu zmniejszy się liczba 
uczniów w obwodzie Szkoły Podstawo-
wej nr 4, w której obecnie uczy się 1740 
uczniów, z czego 745 w jej filii. Utworze-
nie nowej szkoły w tym samym budynku 
nie będzie wymagało przenoszenia uczniów 
do innej lokalizacji.

W Ursusie

Nowa szkoła

Cykliczna impreza sportowo-rekre-
acyjna na lodowisku „Wielkie Granie 
i Ślizganie” w tym roku, już po raz dru-
gi odbyła się na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 14 przy ulicy Sosnkowskiego 
10. Imprezę rozpoczął turniej piłkar-
ski z udziałem dzieci z rocznika 2003 
i 2004. O godz. 12.15 na scenie uczest-
ników wydarzenia przywitała burmistrz 
Ursusa Urszula Kierzkowska wspólnie 
z zastępcami: Wiesławem Krzemie-
niem i Kazimierzem Sternikiem oraz 
radnymi dzielnicy: Marią Miszkiewicz 
i Rafałem Włodarczykiem. Po wystą-
pieniu włodarzy dzielnicy rozpoczęły 
się koncerty. Dla mieszkańców Ursusa 
wystąpili: „Papa D”, „Piękni i Młodzi”, 
„IMEO”, oraz zespoły ze Szkoły Pod-

stawowej nr 11, „Młodzieżowa Grupa 
Musicalowa” i „Ursus Young Voices”. 
Imprezę prowadzili: Maciej Smoliński, 
prezenter stacji Polo TV oraz Andrzej 
Kołodziej. O dobrą zabawę uczestni-
ków na lodowisku i poza nim dbali in-
struktorzy AZS Środowisko Warszawa, 
którzy przygotowali konkursy z nagro-
dami. Na specjalne podziękowania za-
sługują również uczniowie Gimnazjum 
nr 112, którzy zorganizowali zbiórkę 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy i przygotowali koncert, au-
kcje dzieł sztuki, zabawę w kalambury 
oraz występ magika.

Podczas imprezy odbywały się li-
cytacje gadżetów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy – największym 

zainteresowaniem spośród wystawio-
nych na aukcję przedmiotów cieszyły 
się kubek i płyty z podpisami zespo-
łu „Piękni i Młodzi”. Na wszystkich 
uczestników czekała gorąca herbata 
i pyszna grochówka.

Tegoroczny XXV Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy wspo-
mogła rekordowa liczba wolontariu-
szy – aż 140 osób zarejestrowanych 
w ursusowskim sztabie, w tym także 
zarząd dzielnicy Ursus. W tej edycji 
zebraliśmy ponad 157 tysięcy złotych, 
co jest kwotą ponad dwukrotnie wyż-
szą niż w roku ubiegłym. Wszystkie 
środki zostały przekazane do Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

Wielka Orkiestra w Ursusie

W dołączonej do uchwały budżeto-
wej poprawce zarząd Włoch wniosko-
wał o zmniejszenie tegorocznego pla-
nu wydatków majątkowych dzielnicy 
o ponad 11,6 mln zł. A także o przesu-
nięcie finansowania zadań inwestycyj-
nych, których nie udało się zrealizować 
w roku 2016 na następne lata.

I tak w ramach zapewnień o przy-
gotowaniach do przetargu postulowano 
o przeniesienie na 2017 rok w dro-
gownictwie kwoty ponad 1,1 mln zł 
na modernizację ulicy Zapustnej, 
kwoty 1,3 mln zł na budowę ul. Ko-
lumba, a także blisko 900 tys. zł 
na przebudowę ul. Pryzmaty (na od-
cinku od ul. Jantar do ul. Popularnej), 
prawie 105 tys. zł na budowę ul. Trzci-

nowej oraz 210 tys. zł na nabycie pra-
wa własności nieruchomości działek 
stanowiących istniejący pas drogi pu-
blicznej ul. Załuski.

Na przyszły rok przesunięto tak-
że budowę przyłączy kanalizacyjnych 
do budynków przy ul. Świerszcza 16 
i ul. Przepiórki 44 (z kwotą 110 tys. zł) 
oraz realizację projektu „Boisko na For-
cie Włochy” – wykonanie sztucznej na-
wierzchni oraz zainstalowanie bramek 
do piłki nożnej (za 295 tys. zł).

Z kolei na rok 2018 postanowiono 
przenieść blisko 1,4 mln zł na zapla-
nowaną budowę ul. Równoległej oraz 
ponad 2,6 mln zł na modernizację 
ul. Dzwonkowej na odcinku od ul. Ak-
samitnej do Szyszkowej.

A na rok 2019 kwotę 470 tys. zł 
na przebudowę ul. Szyszkowej i prawie 
163 tys. zł na budowę ul. Popularnej 
na odcinku od ul. Jutrzenki do Insta-
latorów.

Z tego roku na 2020 przeniesiono 
też prawie 2 mln zł na budowę ul. Tyn-
karskiej na odcinku od ul. Solipskiej 
do ul. Chrobrego.

I choć radni krytykowali, że to po-
noć najdłuższa budowa, bo zainicjowa-
na w 2002, to mimo wszystko większo-
ścią głosów pozytywnie zaopiniowali 
zaproponowane przez zarząd zmiany 
w tegorocznym załączniku budżeto-
wym Włoch.

Na pocieszenie dowiedzieli się, że 
budowa ul. Tynkarskiej, podobnie jak 
inne inwestycje drogowe, realizowana 
będzie etapowo. W 2017 roku zapla-
nowano 3 mln zł na I etap na odcinku 
od ul. Solipskiej do ul. Sklepowej.

(PON)

We Włochach

Etapy inwestycji
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9 stycznia, po podpisaniu przez pre-
zydenta RP ustawy oświatowej, reforma 
edukacji, która przywraca 8-letnią szkołę 
podstawową i 4-letnie liceum stała się 
faktem. Reformę zapoczątkuje likwida-
cja gimnazjów, które będą wygaszane 
w ciągu najbliższych 2 lat.

Samorządy miały mało czasu na pod-
jęcie decyzji, w jaki sposób przekształ-
cić funkcjonujące od 15 lat gimnazja. 
Zgodnie z założeniami, które powsta-
ły w oparciu o wcześniejsze intencyjne 
uchwały zarządów dzielnic w uzgodnie-
niu z biurem edukacji miasta, 49 spo-
śród ponad 150 stołecznych gimnazjów 
przekształci się w nowe podstawówki, 7 
w szkoły ponadpodstawowe, 67 włączo-
nych zostanie do istniejących podstawó-
wek, a 30 do szkół ponadpodstawowych. 
110 szkół podstawowych będzie miało 
od września br. zmienione obwody.

Głosowanie w Radzie Warszawy nad 
projektem uchwały o nowej sieci szkół 
i przekształceniach gimnazjów odbędzie 
się dopiero 9 lutego br.

Ochota – jako jedna z pierwszych 
dzielnic – przedstawiła plan przekształ-
cenia gimnazjów. Po licznych spotka-
niach i konsultacjach z gronem pedago-
gicznym, dyrektorami placówek oświa-
towych i rodzicami w sprawie pięciu 
ochockich gimnazjów, władze dzielnicy 
ostatecznie zdecydowały, że dwa z nich 
zostaną przyłączone do szkół sąsiadują-
cych z nimi przez ścianę. Chodzi o Gim-
nazjum nr 13, które połączone będzie 
z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. 
Staszica w budynku przy ul. Nowowiej-
skiej oraz Gimnazjum nr 17, które zosta-
nie przyłączone do Szkoły Podstawowej 
nr 152 w budynku przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich.

Kwestię dwóch kolejnych gimna-
zjów funkcjonujących w samodzielnych 
obiektach oświatowych, pomimo wielu 
zastrzeżeń i niechęci grona pedagogicz-
nego, postanowiono rozwiązać zgodnie 

z wcześniejszą zapowiedzią. Tak więc 
do budynku przy ul. Barskiej 14, dys-
ponującego nowoczesną halą sportową, 
przeniesie się i połączy z tutejszym gim-
nazjum (powracając tym samym do swej 
dawnej siedziby) Liceum Ogólnokształ-
cące nr XLVIII im. E. Dembowskie-
go. Z kolei do budynku Gimnazjum nr 
16 z oddziałami integracyjnymi przy 
ul. Skarżyńskiego, ma się przenieść 
i z nim połączyć Liceum nr LXIX z od-
działami integracyjnymi z Zespołu Szkół 
nr 26 przy ul. Urbanistów.

Przez długi czas niejasna była przy-
szłość Gimnazjum nr 15 przy ul. Sie-
mieńskiego, które ostatecznie do czasu 
jego wygaśnięcia postanowiono połączyć 
z podstawówką nr 264 przy ul. Skorochód- 
Majewskiego i zaproponować uczniom 
klasy dwujęzyczne. Nie zyskała bowiem 
aprobaty wstępna, budząca wiele wąt-
pliwości, propozycja przekształcenia tej 
szkoły w liceum, ponieważ nie ma takie-
go zapotrzebowania z powodów demo-
graficznych.

Z podobnych względów odrzucono 
pojawiające się postulaty zwiększenia 
liczby szkół podstawowych w dzielnicy, 
pomimo że chęć ponownego przekształ-
cenia w podstawówkę wyraziły Gim-
nazja nr 14 i 16. I choć w niektórych 
szkołach jest nadmiar uczniów i nauka 
na 1,5 zmiany (np. w szkole nr 61 i 175) 
nie ma potrzeby takiego przekształcenia. 
Główną przeszkodą w zwiększeniu ilości 
oddziałów i rozrzedzeniu klas, jak wyja-
śniono radnym, jest brak pieniędzy.

Przedstawiciel zarządu zapewnił rad-
nych zgromadzonych na sesji, że żaden 
budynek oświatowy dzielnicy nie będzie 
sprzedany. Czynione są starania, aby 
do gmachu Gimnazjum nr 15 przenieść 
szkołę z innej dzielnicy, np. szkołę mu-
zyczną z Rembertowa, w celu rozszerze-
nia oferty nauczania.

Czynione są także starania, aby 
utrzymać 160 etatów nauczycielskich, 

a ponieważ większość nauczycieli 
ma podwójne kwalifikacje, nie powinni 
oni mieć problemów z pracą. Władze 
dzielnicy po spotkaniach i uzgodnieniach 
z dyrektorami szkół są dobrej myśli, 
twierdząc że szefowie placówek, za-
trudniając nauczycieli, będą korzystać 
z kadry gimnazjalnej. Nie powinni mieć 
obaw także szkolni pracownicy admini-
stracyjni, bo gimnazja będą funkcjono-
wały jeszcze przez 2 lata.

Niektórzy radni i przybyli na sesję 
nauczyciele, m.in. z Gimnazjów nr 14 
i 16 oraz Zespołu Szkół z ul. Urbani-
stów, mieli liczne zastrzeżenia (np. do-
tyczące rozbicia zespołów nauczyciel-
skich), propozycje (wśród nich tę, aby 
klasy 7-8 ze szkoły nr 61 przenieść 
do Gimnazjum nr 14) a także obawy 
odnośnie proponowanych zmian, jednak 
ich argumenty przedstawicieli zarządu 
nie przekonały. Nie usatysfakcjonowa-
nym przypominano, że dzielnica dosta-
nie blisko 2 mln zł z rezerwy miasta 
na przekształcenia i dostosowanie szkół 
podstawowych na potrzeby nowych, 
8-klasowych. Choć na wprowadzenie re-
formy edukacji od 1 września jest mało 
czasu, dyrektorzy podstawówek zapew-
niają, że dadzą radę. Postarają się m.in. 
aby odpowiednio przystosować szatnie 
i przepustowość stołówek, m.in. poprzez 
wydłużenie czasu wydawania posiłków.

Następnego dnia problem zmian miał 
być omawiany na komisji oświaty raz 
jeszcze, ale ku rozczarowaniu zaintereso-
wanych, tak się nie stało, bo temat został 
uznany za zamknięty.

W trakcie gorącej debaty podkre-
ślano, że zaletą wprowadzanej reformy 
edukacji ma być rozładowanie szkół. Po-
przez przekształcenie gimnazjów w pod-
stawówki zmniejszyć się mają obwody 
szkół i liczebność klas, co powinno po-
prawić komfort nauczania.

(PON)

Pod koniec ub. roku odbył się finał 
Edycji 2016 Międzynarodowego Konkur-
su Plastycznego „Słoneczna Zagadka”.

Jego pomysłodawca Piotr Jankowski 
dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie 
z radością witał laureatów, którzy ze swy-
mi nauczycielami, rodzicami, opiekuna-
mi zjechali z całej Polski (i nie tylko) 
i po brzegi wypełnili widownię Ośrodka 
Kultury „Arsus”.

Na tę edycję konkursu, w której wzięli 
udział młodzi artyści w wieku od 5 do 20 
lat z 13 krajów Europy i Azji (Białorusi, 
Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Estonii, 
Indonezji, Łotwy, Rosji, Polski, Serbii, 
Słowenii, Szwajcarii, Węgier i Włoch) 
oraz z ponad 40 polskich miast i miaste-
czek, nadesłano aż 1400 prac.

Organizatorzy przypomnieli, że 
zaczynali skromnie w 2009 roku 
od ogólnopolskiego konkursu plastycz-
nego, do którego zgłosiło się zaledwie 
20 uczestników. Rok później nabrał on 
już rangi międzynarodowej, a od 2012 
roku współorganizatorem jest Bułgarski 
Instytut Kultury.

Na przestrzeni minionych lat pomysł 
na konkurs z zakładką, która jest małą 
rzeczą, ale niezwykle potrzebną dla tych, 
którzy czytają książk, sprawdził się. 
A tegoroczny inspirujący temat „Widok 

z mojego okna”, okazał się bardzo trafny 
i cieszył się dużym zainteresowaniem.

Nadesłane prace, sklasyfikowane 
w 13 grupach wiekowych, trzy-osobo-
we jury pod przewodnictwem Wojciecha 
Siwika oceniało w dwóch kategoriac: 
generalnej i narodowej. A także w kate-
gorii szkół specjalnych, bo uczestniczy-
ły w nim zarówno dzieci z ośrodków 
szkolno-wychowawczych z Pruszkowa 
i Tucholi jak i dla słabo widzących nr 8 
z Warszawy.

Przy wyborze jury brało pod uwa-
gę poziom artystyczny nadesłanych 
prac, zgodność z tematem, oryginalność, 
warsztat, wykonanie i umiejętności pla-
styczne autorów.

Większość z nich była dwuwymiaro-
wa (od małych pocztówek po format A1), 
ale nadesłano też sporo prac przestrzen-
nych z różnych materiałów.

Jury zachwyciła różnorodność „sło-
necznych zakładek”, ich kolorystyka, 
przeróżna technika i pomysłowość w po-
traktowaniu tematu. Przez nadesłane okna 
zobaczyć można było bowiem piękny, 
interesujący świat. I to nie tylko domy, 
ogrody, kwiaty, krajobrazy i pejzaże od-
zwierciedlające rzeczywiste otoczenie, 
ale i ten bajkowy, pełen fantazji, z krainy 
dziecięcych marzeń. A ponieważ wyglą-

dać przez okno lubią nie tylko ludzie, ale 
i zwierzęta, więc nie ma co się dziwić, 
że bohaterem wielu obrazów stał się kot.

Poziom artystyczny konkursu był 
wysoki i bardzo wyrównany. Z tego też 
powodu jury nie przyznało generalnej 
nagrody Grand Prix.

Aż 150 młodych artystów uhonoro-
wano dyplomami i wyróżnieniami. Spe-
cjalne nagrody od dyrektora biblioteki 
otrzymały 5-letnie: Zosia z Kruszwicy 
i Natalia z Włocławka, 7-letni Arkadiusz 
z Kruszwicy oraz 8-letnie: Marianna z be-
mowskiej szkoły 301 i Matylda ze szkoły 
muzycznej z Włocławka, a także 11-letni 
Paweł z Kruszwicy. Wśród nagrodzonych 
gromkie brawa m.in. za widoki z kota-
mi na zakładkach otrzymały laureatki 
pierwszych miejsc: w kategorii 13-latków 
Maria Domińczuk z Gimnazjum nr 133 
w Ursusie oraz w kategorii najstarszych 
17-20 latków Emilia Selivanowa z Li-
ceum im. Ireny Sendlerowej z Tarczyna, 
promująca swoje miasto.

Na zakończenie uroczystości organi-
zatorzy zaprosili młodych artystów przy-
byłych z daleka do udziału w kolejnej 
edycji konkursu „Słonecznej Zakładki” 
w 2017 roku. 

(PON)

Na Ochocie

Reforma edukacji stała się faktem

W Ursusie

Zakładki z widokiem z okna

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

Grudniową sesję rady Włoch zdo-
minowały dwa wystąpienia zarządu 
w sprawie zmian w tegorocznym za-
łączniku budżetowym dzielnicy.

W pierwszym projekcie uchwały, 
w związku z odzyskaniem zaległych 
wpłat z tytułu opłat rocznych za użyt-
kowanie wieczyste nieruchomości, 
wnioskowano o zwiększenie planu re-
alizowanych dochodów o 1,1 mln zł.

Z tych dodatkowych środków 
600 tys. zł postanowiono przeznaczyć 
na opłaty od pozwów sądowych oraz 
koszty wynajęcia kancelarii prawnej 
reprezentującej dzielnicę w sprawach 
przeciwko Przedsiębiorstwu Pań-
stwowemu „Porty Lotnicze” o wy-
płatę odszkodowań za utratę wartości 
nieruchomości zarządzanych przez 
zakład gospodarowania nieruchomo-
ściami. A chodzi o niebagatelną sumę, 
bo o 19,5 mln zł.

Jak poinformował radnych bur-
mistrz Michał Wąsowicz, pozostałe 
500 tys. zł pójść ma na zwiększe-
nie dotacji dla Domu Kultury „Wło-
chy” na działalność statutową. W tym 
na uzupełnienie sprzętu nagłaśniają-
cego, wymianę foteli w kinie ADA, 
doposażenie sal do prowadzenia za-
jęć, zakup gablot informacyjnych oraz 
na wymianę zabawek na placu za-
baw przy siedzibie domu kultury przy 
ul. Chrobrego 27.

W ramach międzywydziałowych 
przesunięć zaoszczędzone z powo-
du zmniejszonych wypłat dodatków 
mieszkaniowych 100 tys. zł z wydzia-
łu zasobów lokalowych postanowiono 
przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla 
włochowskiej biblioteki publicznej. 
Służyć ma ona dostosowaniu lokalu 
przy ul. Rejonowej 6/8 (Nowe Włochy) 
i na prowadzenie w nim miejsca aktyw-
ności lokalnej.

Dokonano też przesunięć środ-
ków w wysokości 30 tys. zł w ramach 
dotacji bieżących przeznaczonych 
dla niepublicznych placówek oświa-
towych, a także zwiększenia planu 
dochodów gromadzonych na wydzie-
lonych rachunkach i wydatków nimi 
finansowanych. Chodzi o pozyskane 
20 tys. zł w Szkole Podstawowej nr 66 
(w związku ze zmianą stawki żywie-
niowej i większą liczbą wydawanych 
posiłków), które przeznaczone będą 
na zakup żywności do szkolnej sto-
łówki. A także o zwiększenie planu 
dochodów w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 22 o 200 zł pocho-
dzące z darowizny, które przeznaczone 
zostanie na zakup zabawek, artykułów 
papierniczych i piśmiennych dla dzieci 
korzystających z zajęć warsztatowych 
w tejże poradni.

 
(PON)

Rada Ursusa podczas dwóch kolej-
nych sesji – grudniowej i styczniowej 
– pozytywnie zaopiniowała zapropo-
nowane przez zarząd zmiany w załącz-
niku budżetowym dzielnicy. Pierwsza 
przedstawiona przez skarbnika korekta 
była niewielka i dotyczyła przeniesień 
w wydatkach bieżących. Sięgająca bli-
sko 79 tys. zł kwota do przeniesienia 
wynikała ze zwiększenia dotacji dla 
niepublicznych placówek oświato-
wych.

Druga zmiana także dotyczyła 
przeniesień. Kwota 50 tys. zł została 
wygospodarowana w ochronie zdro-
wia i pomocy społecznej na miejski 

program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.

Środki te przeznaczone będą na zle-
cenie organizacjom pozarządowym za-
dania publicznego w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia w celu przeciw-
działania alkoholizmowi i przemocy 
w rodzinie. Zadanie to, zatytułowane 
„Stacja Ursus”, realizowane będzie 
w dzielnicy w latach 2017-2019. Cał-
kowity jego koszt wyniesie 600 tys. zł, 
w tym wkład finansowy dzielnicy 
na przestrzeni 3 lat to 150 tys. zł. Po-
została część kwoty pochodzić będzie 
z dofinansowania przez miasto.

(PON)

We Włochach

Nie wszystko się udało

W Ursusie

Korekty w budżecie
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Wieczorem 9 grudnia sala gimna-
styczna była pełna. Oprócz rady i zarzą-
du Ursusa licznie stawili się połączeni 
w słusznej sprawie rodzice w większo-
ści uczniów z tutejszej filialnej podsta-
wówki, często ze swymi pociechami. 
Gimnazjum reprezentowała pani dyrek-
tor i kilku przedstawicieli.

Po wstępnym wykładzie przewodni-
czącego Henryka Linowskiego, o wielu 
zadaniach przekazanych do realizacji 
samorządowi, w tym oświatowych, 
na które nie starcza pieniędzy, projekt 
zmian zaprezentował wiceburmistrz 
Wiesław Krzemień, odpowiedzialny 
za oświatę w dzielnicy. Wzburzoną 
i zaskoczoną tym projektem tutejszą 
szkolną społeczność przeprosił za to, 
że w tej sprawie nie było zawczasu 
szerszej informacji i konsultacji. Wy-
jaśnił, że stało się tak z powodu braku 
czasu na wdrażanie zapowiadanej re-
formy oświatowej. W związku z pla-
nowaną likwidacją gimnazjów od kilku 
miesięcy wspólnie z biurem edukacji 
miasta robione były różne przymiar-
ki. W ramach prac przygotowawczych 
do nowych granic rejonów szkół podsta-
wowych podjęta została decyzja o utwo-
rzeniu w budynkach gimnazjów nr 131 
i 133 nowych podstawówek. I choć od 1 
września 2017 roku w ramach reformy 
Gimnazjum nr 132 także przekształcone 
ma być w ośmioletnią podstawówkę, 
to pomysł jest taki, aby jej ostatnie dwa 
roczniki (113 przyszłorocznych drugo- 

i 3-klasistów) przenieść z ul. Dzieci 
Warszawy 42 do pobliskiego budynku 
przy ul. Konińskiej. Bo chociaż do-
tychczas była to szkoła filialna, podpo-
rządkowana organizacyjnie szkole nr 4, 
to po rozbudowie utworzona ma tu być 
nowa podstawówka. Przypomniano za-
razem, że wraz z rozwojem, wznoszo-
nymi nowymi osiedlami, m. in. na po-
fabrycznych terenach Ursusa, w dziel-
nicy spodziewany jest duży przyrost 
demograficzny. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom oświatowym przy ul. Dzieci 
Warszawy rozpoczęła się budowa no-
woczesnego kompleksu szkolno-sporto-
wego dla tysiąca uczniów, który ma być 
oddany do użytku 1 września 2018 roku.

Wiąże się z tym wiele niedogod-
ności. M.in. z powodu wyburzenia 
sali gimnastycznej są problemy z WF 
dla dzieci uczących się po sąsiedzku, 
w starym budynku szkoły przy ul. Dzie-
ci Warszawy. Poza tym jest w nim bar-
dzo ciasno. Pod jednym dachem oprócz 
gimnazjum nr 132 funkcjonuje także 
LVI Liceum Ogólnokształcące im. L. 
Kruczkowskiego, Zespół Szkół nr 42 
im. J. Karskiego oraz Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna nr 15, która 
ma coraz więcej podopiecznych z dys-
funkcjami.

Burmistrz W. Krzemień przeko-
nywał, że przenosiny gimnazjum po-
zwoliłyby uwolnić dodatkowe sale tak 
potrzebne dla pozostałych placówek. 
M.in. po to, żeby było więcej miejsca 

na poszerzenie oferty poradni i zwięk-
szenie liczby oddziałów licealnych 
i szkół zawodowych oraz przyszłych 
branżowych.

Szkoła nr 132 jest bardzo dobrze 
wyposażona, ma pracownie przedmioto-
we, więc zmiana jej lokalizacji umożli-
wiłaby przeniesienie ich do nowo wybu-
dowanego budynku przy ul. Konińskiej. 
Dzięki temu uczniowie podstawówki 
(zgodnie z nową podstawą programo-
wą) zyskaliby możliwość korzystania 
z nich przy nauce nowych przedmiotów 
(takich jak chemia, biologia, geografia, 
fizyka), a gimnazjalni przedmiotowi na-
uczyciele (którzy stanowią dobrą kadrę) 
możliwość realizacji większej liczby 
godzin.

I choć w trakcie ponad 2,5-godzin-
nej gorącej debaty uczestnicy spotka-
nia zgodni byli co do tego, że wszyst-
kie dzieci w Ursusie są nasze i trzeba 
zapewnić im godne miejsce do nauki 
i wychowania, to emocje wzięły górę. 
I większość okazała się przeciwna pla-
nom przeprowadzki gimnazjum do bu-
dynku szkoły przy ul. Konińskiej.

Radni PiS przypominali, że dzie-
ci należą do rodziców i bez ich woli 
nie można ich przenosić. Zarzucali za-
rządowi niegospodarność, bo filialną 
podstawówkę rozbudowywano z myślą 
o młodszych dzieciach. Dla starszych 
trzeba ją będzie za dodatkowo pieniądze 
przystosować. W odpowiedzi usłyszeli, 
że to żaden wydatek – tylko 8 sedesów.

Mocniejszych argumentów używali 
zdesperowani rodzice uczniów z ul. Ko-
nińskiej. Mieli żal, że o planowanych 
zmianach nikt oficjalnie nie informo-
wał i chciano ich postawić przed fak-
tami dokonanymi. Przypominali, że nie 
po to z trudem znosili 2 lata remontu, 
aby zamiast poprawy warunków dzie-
ci znów miały gorzej. Opowiadali się 
za stabilizacją. Przeciwni byli dogęsz-
czaniu ich szkoły przez gimnazjalistów 
i nauki dla najmłodszych dzieci na 2 
czy 3 zmiany, bo jak inaczej nazwać 
rozpoczynanie lekcji o 7 rano, chyba 
tylko nocną zmianą.

Wszyscy chcieli mieć szkołę jak 
najbliżej domu i nie wyobrażali sobie 
posyłania małych dzieci do nieprzysto-
sowanych dla nich, mających powstać 
po gimnazjach, odległych nowych pod-
stawówek. Na pytanie, co zrobić z Gim-
nazjum nr 132 radzono, aby pozostawić 
je do wygaśnięcia przy ul. Dzieci War-
szawy, połączyć z liceum albo przenieść 
do innego gimnazjum.

Nielicznym przedstawicielom Gim-
nazjum nr 132 z dyrektor M. Żerom-
ską na czele (która otrzymała wiele 
nieprzychylnych emaili) było bardzo 
przykro z powodu całego zamieszania. 
Przypomniano, że to właśnie to gimna-
zjum 9 lat temu, choć miało wygodnie, 
przeniosło się stąd do budynku przy 
ul. Dzieci Warszawy, aby zrobić miejsce 
dla młodszych oddziałów podstawówki. 
Dziś też nie narzeka, ale gdyby zaszła 
taka potrzeba po rozbudowie na ul. Ko-
nińską, by wróciło. Szkoda, że choć 
ma dobrą renomę, kadrę nauczycieli, 
dorobek i pracownie nie jest tu chętnie 
widziane. Obrońców perspektywicznej 

reformy burmistrza Krzemienia, która 
skłóciła mieszkańców i spowodowała 
pospolite ruszenie, było niewielu. Prze-
konani do niej byli głównie przedstawi-
ciele związanego z nim Stowarzyszenia 
Obywatelskiego. Zapewniali, że nie 
mieli złej woli, zaszła taka konieczność, 
a wstępny plan był niezbędny, by być 
przygotowanym do oświatowej refor-
my. W zaproponowanych przenosinach 
większość, w tym także radni PO (któ-
rzy nie ukrywali, że to bardzo trudna 
i złożona sprawa i m.in. postulowali 
likwidację gimnazjum 132 w warun-
kach, w jakich jest oraz inną lokalizację 
siedziby poradni psychologiczno-peda-
gogicznej) widziała więcej minusów niż 
plusów.

Zapytana o zdanie w tej sprawie bur-
mistrz Urszula Kierzkowska powiedzia-
ła, że zarząd dzielnicy uszanuje wolę 
rady i będzie realizować, co uchwali.

W efekcie za zamiarem przekształ-
cenia Gimnazjum nr 132 polegającego 
na zmianie siedziby szkoły z ul. Dzieci 
Warszawy na ul. Konińską zagłosowa-
ło tylko 6 radnych (ze Stowarzyszenia 
Obywatelskiego). Przeciw było 16 z PiS 
i z PO, co uznano za gorzki zgrzyt 
w rządzącej koalicji. Protestujący ro-
dzice uczniów z ul. Konińskiej byli tym 
usatysfakcjonowani. Za to zarząd, który 
nie ukrywał, że przedstawiona propozy-
cja była jedynie zamiarem (bo decydują-
cy głos w tej sprawie będzie miała Rada 
Warszawy), jednym z wariantów, mimo, 
że czas goni obiecał poszukać innych 
możliwości i rozwiązań dotyczących 
przyszłości Gimnazjum nr 132.

(PON)

W Ursusie

Chcieli dobrze, wyszło źle

Rada Ochoty pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały Rady Warszawy 
w sprawie uchwalenia I części miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie alei Bohaterów 
Września.

Jak przypomniano obszar ten objęty 
jest już planem miejscowym Szczęśli-
wic Północnych z 2008 roku. Przed-
miotowa uchwała jest konsekwencją 
podjętej przez Radę Warszawy w 2011 
roku uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego pla-
nu w rejonie al. Bohaterów Września, 
zmienionej w czerwcu 2016 roku.

Wynikało to m.in. z potrzeby 
uwzględnienia wniosku firmy „Blue 
Parking Sp. z o.o.” o zmianę prze-
znaczenia i parametrów zabudowy dla 
nieruchomości położonych u zbiegu ulic 
Opaczewskiej i Bohaterów Września, 
ustalonych w miejscowym planie rejonu 
Szczęśliwic Północnych.

Projekt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie al. 
Bohaterów Września przez cały lipiec 
2014 roku wyłożony był do publicznego 
wglądu, odbyła się publiczna dyskusja 
i zgłoszono 74 uwagi, które zostały roz-
patrzone przez prezydenta Warszawy. 
A ponieważ w czasie ich rozpatrywania, 
16 listopada 2015 roku, mazowiecki 
konserwator zabytków wpisał do re-
jestru zabytków dzieło fortyfikacyjne 
nr 54, czyli Redutę Ordona, w wykazie 
rozpatrzonych uwag do projektu pla-

nu znalazły się zapisy o konieczności 
przeprowadzenia dodatkowych analiz 
obejmujących teren reduty.

W celu szybszego uchwalenia tego 
miejscowego planu w czerwcu 2016 
roku Rada Warszawy podjęła uchwałę 
zmieniającą, która podzieliła teren re-
jonu al. Bohaterów Września na dwie 
części przeznaczone do oddzielnego 
procedowania.

Część I – południowa, z rozpatrzo-
nymi uwagami – gotowa jest do uchwa-
lenia. Północna II część, obejmująca 
teren Reduty Ordona, wymaga jeszcze 
szczegółowego opracowania, poprze-
dzonego dodatkowymi analizami i wy-
tycznymi konserwatorskimi, co skutko-
wać będzie koniecznością ponownego 
jego wyłożenia do wglądu publicznego. 
W tym wypadku procedura planistyczna 
musi być powtórzona, a to wymaga 
czasu.

A ponieważ Ochota jest atrakcyjnym 
obszarem dla inwestorów i z uwagi 
na konieczność powstrzymania niesko-
ordynowanej zabudowy potrzebuje pla-
nów miejscowych, więc ochoccy radni 
zaaprobowali propozycję biura archi-
tektury i planowania przestrzennego 
miasta. Postanowili zarazem uzupełnić 
projekt miejscowego planu południowej 
I części rejonu al. Bohaterów Września 
zapisem wniosku o dodatkowy szpaler 
drzew po południowej stronie ul. Na Ba-
teryjce.

(PON)

Na styczniowej sesji rada Ochoty po-
zytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
rady Warszawy w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla nieruchomości przy 
ul. Langiewicza 1/3.

Uchwalenie mikroplanu dla budynku 
przy ul. Langiewicza ma także zabezpie-
czyć dotychczasową funkcję oświatową 
realizowaną w tutejszej placówce, czyli 
w Przedszkolu nr 114.

Nieruchomość jest niewielka, ma po-
wierzchnię 860 m kw. Zabudowa stanowi 
35 proc., plac zabaw 37 proc., a zieleń 
zaledwie 13 proc. jej powierzchni. Bu-
dynek przedszkola wpisuje się w tutejszą 

przedwojenną zabudowę osiedla kolonii 
Staszica, choć stanowi tylko część daw-
nego budynku, okaleczonego podczas 
powstania warszawskiego. Obecny bu-
dynek, wzniesiony na początku lat 50., 
przeznaczony został na żłobek, a w latach 
80. przekształcono go w przedszkole, 
które należy do zasobów miasta.

Nieruchomość ta wpisana jest 
do gminnej ewidencji zabytków, nie prze-
widuje się tutaj realizacji nowej zabudo-
wy ani rozbudowy czy nadbudowy istnie-
jącego budynku. Dopuszcza się jedynie 
przeróbki wewnątrz bez zmiany funkcji 
budynku, jako że projekt planu ustala 
na całym obszarze usługi oświatowe jako 

przeznaczenie podstawowe, co oznacza, 
że zamiast przedszkola znów może być 
tu kiedyś żłobek lub placówka nauczania 
początkowego.

Mikroplan przyjęto z zachowaniem 
jawności i przejrzystości procedury pla-
nowania. W ub. roku projekt był wy-
łożony do publicznego wglądu, odbyła 
się nad nim dyskusja, a dwie zgłoszone 
uwagi zostały rozpatrzone i uwzględnio-
ne. I choć ochoccy radni są zadowole-
ni z planistycznej ochrony przedszkola, 
przypominają, że placówka wymaga mo-
dernizacji i doposażenia.

(PON)

Na Ochocie

Pierwsza część planu
Mikroplan dla Przedszkola nr 114

www.nasza-gazeta.pl



str. 4 27 stycznia 2017 Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch    Nr  1-2

Miasto stołeczne Warszawa od lat 
prowadzi konsekwentną politykę zapo-
biegania bezdomności zwierząt, a także 
opieki nad kotami wolno żyjącymi. Jed-
nym z jej elementów są konkursy dla 
organizacji pozarządowych działających 
na rzecz zwierząt i prowadzących działal-
ność edukacyjną w tym zakresie.

Działania w ramach realizacji usta-
wowych obowiązków prowadzone przez 
miasto, to między innymi schronisko 
„Na Paluchu”, które zapewnia opiekę 
bezdomnym zwierzętom z terenu War-
szawy, specjalistyczne eko-patrole Straży 
Miejskiej m.st. Warszawy, akcja czipo-
wania zwierząt i zakupu karmy dla ko-
tów wolno żyjących, a także zapewnienie 
opieki weterynaryjnej kotom wolno żyją-
cym, dokonywanie rejestracji ich opieku-
nów oraz prowadzenie dystrybucji karmy.

Rokrocznie, w drodze otwartych 
konkursów ofert dla organizacji poza-
rządowych, udzielane są dotacje celowe 
na realizację zadań publicznych z za-
kresu ochrony zwierząt. W latach 2007-
2016 Warszawa udzieliła w ten sposób 
wsparcia na łączną kwotę 8,55 milionów 
złotych.

Trwają postępowania konkursowe 
na działania w roku bieżącym. Projekty 
będą realizowane w dwóch zakresach. 
Pierwszy z nich to opieka nad zwierzęta-
mi bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi 
z terenu Warszawy oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt w 2017 r. Pod-
mioty wyłonione w tym konkursie będą 
miały za zadanie między innymi prowa-
dzenie sterylizacji i kastracji zwierząt 
bezdomnych i kotów wolno żyjących, 
a także ich leczenie, zakup karmy dla 
tych zwierząt, poprawę warunków ich 
bytowania oraz zakup niezbędnego sprzę-
tu i artykułów, w tym np. żwirku, klatek 
czy transporterów. Drugi obszar dzia-
łań obejmuje przeprowadzenie działań 
edukacyjnych. Realizacja tego zadania 

ma na celu propagowanie wiedzy na te-
mat ochrony zwierząt oraz postaw pro-
zwierzęcych, podnoszenie świadomości 
w zakresie praw zwierząt, opieki nad 
nimi oraz ich humanitarnego traktowania, 
motywowanie do podejmowania potrzeb-
nych działań, uwrażliwienie ludzi na los 
zwierząt i na konieczność reagowania 
oraz niesienia uzasadnionej pomocy tym 
potrzebującym, a także uświadomienie 
mieszkańcom roli zwierząt w mieście 
oraz w życiu każdego człowieka.

Współpraca dla dobra 
zwierząt

Miasto Stołeczne Warszawa i Szko-
ła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie zawarły kolejne porozumie-
nie o współpracy. Dzięki niemu zwierzęta 
przebywające w schronisku „Na Paluchu” 
będą miały nieograniczony dostęp do spe-
cjalistów medycyny weterynaryjnej i naj-
nowocześniejszego sprzętu zabiegowego.

– To kolejne porozumienie, jakie 
miasto zawiera z Wydziałem Medycyny 
Weterynaryjnej SGGW. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z tej współpracy, dzięki 
której nasze zwierzęta mają zapewnioną 
opiekę medyczną na najwyższym po-
ziomie. To dla nas bardzo cenne – mówi 
Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. 
Warszawy.

Zawarte porozumienie gwarantuje, że 
bezdomne zwierzęta ze schroniska będą 
miały dostęp do specjalistów medycyny 
weterynaryjnej, konsultacji i badań spe-
cjalistycznych, jak i skomplikowanych 
zabiegów chirurgicznych.

W wyniku umowy „Paluch” będzie 
mógł korzystać z 50-procentowego upu-
stu na operacje prowadzone w Klinice 
Małych Zwierząt SGGW. Jednocześnie 
schronisko wyraziło zgodę na wizyty 
dydaktyczne studentów, które odbywać 
się będą pod opieką nauczyciela akade-
mickiego.

Mniej bezdomnych 
czworonogów

Dzięki prowadzeniu systematycz-
nych działań skala bezdomności zwierząt 
w stolicy stale maleje. Obecnie w schro-
nisku „Na Paluchu” przebywa niespeł-
na 800 zwierząt. W grudniu 2006 roku 
było ich tam prawie 1800. To wynik 
akcji promocyjnych, takich jak „Adop-
tuj warszawiaka” czy Warszawski Dzień 
Zwierząt, ale również czipowania oraz 
sterylizacji i kastracji czworonogów pro-
wadzonej przez miasto. Przez ostatnie 
10 lat w stolicy zaczipowano niemal 90 
tysięcy zwierząt, a od 2012 roku do dziś 
zabiegom sterylizacji i kastracji poddano 
blisko 6700 czworonogów. Warszawa dba 
również o koty wolno żyjące, które są 
naturalnym elementem warszawskiego 
ekosystemu. W stolicy żyje ich blisko 
29 tysięcy.

Skrzydlaci mieszkańcy 
stolicy

Ptaki należy dokarmiać tylko podczas 
mrozów, gdy na dworze zalega śnieg, re-
gularnie i aż do nastania odwilży, a kiedy 
rozpoczniemy dokarmianie – nie należy 
go zaprzestawać. Pokarm powinno się 
wykładać w czystych miejscach, a niezje-
dzone i zalegające resztki należy usuwać, 
ponieważ gnijąc, mogą stać się siedli-
skiem bakterii. Podawać trzeba natural-
ny i świeży pokarm, np. łuskane ziarna 
słonecznika. Chleb lub resztki ze stołu 
(słone, doprawione dania) mogą ptakom 
zaszkodzić. Nie zapominajmy także 
o wystawianiu świeżej wody. Jeżeli nie 
możemy przestrzegać powyższych za-
sad, lepiej ptaków nie dokarmiać wcale. 
Warto również poznać ptasie przysmaki. 
Inne „potrawy” będą smakować szczy-
głom czy wróblom (nasiona dyni, łuska-
ny słonecznik, owies), a inne sikorkom 
czy dzięciołom (kawałki słoniny, nasiona 
rzepaku).

Warszawa pomaga zwierzętom

Choć warszawiacy żyją w coraz 
nowocześniejszej metropolii, zewsząd 
otoczeni nowatorskimi technologiami, 
to przy wyborze imion wciąż kierują 
się tradycją. W 2016 roku najpopular-
niejszymi imionami pozostawały Zofia 
i Jan. W minionych dwunastu miesią-
cach oprócz narodzin zwiększyła się 
również liczba zawartych małżeństw. 
Przedstawiamy krótkie podsumowanie 
ubiegłego roku.

Zofia i Jan wciąż w modzie
To już pewna tradycja. Od kilku 

lat niezmiennie najpopularniejszymi 
imionami nadawanymi dzieciom uro-
dzonym w Warszawie pozostają Zo-
fia i Jan. Niewielkie zmiany nastąpiły 
natomiast na dalszych pozycjach sto-
łecznego rankingu imion. Nie zmienia 
to jednak ogólno miejskiego trendu 
związanego z nadawaniem imion zako-
rzenionych w tradycji.

Najpopularniejsze imiona żeńskie: 
Zofia (822), Julia (736), Hanna (717), 
Zuzanna (650), Alicja (622), Maja 
(594), Maria (584), Aleksandra (494), 
Natalia (486) i Amelia (434).

Najpopularniejsze imiona męskie: 
Jan (1004), Antoni (859), Franciszek 
(712), Jakub (712), Aleksander (706), 
Stanisław (556), Adam (541), Szymon 
(528), Mikołaj (523) oraz Filip (473).

Wybór rodziców nie zawsze jednak 
jest trafny. W dorosłym życiu warsza-
wiacy często zmieniają swoje imiona 
i nazwiska. Nie inaczej było w 2016 
roku. Decyzje o zmianie imienia lub 
nazwiska zostały w ubiegłym roku wy-
dane 2372 razy. W 2015 roku było ich 
2338, a w 2014 – 1760.

Śluby chętniej, także 
w plenerze

W 2016 roku odnotowaliśmy nie-
wielki wzrost liczby zawieranych mał-
żeństw. Po latach spadków w ubiegłym 
roku liczba par stających na ślubnym 
kobiercu zwiększyła się o 152 z 6557 
w 2015 roku do 6709 w roku minio-
nym. W poprzednich latach ślubów, 
zarówno cywilnych jak i konkorda-
towych, udzielono 6831 w 2014 roku 
i 6965 w 2013 roku.

Pary w stolicy coraz chętniej ko-
rzystają z możliwości zawarcia mał-
żeństwa poza salami Urzędu Stanu 
Cywilnego. W 2016 roku ceremonii 

takich odbyło się 265. Przypomnijmy, 
że w 2015 roku było to 171 uroczy-
stości. Najczęściej na miejsce ceremo-
nii zawarcia małżeństwa nowożeńcy 
wybierali: Łazienki Królewskie, pałac 
w Wilanowie, Pałac Sobańskich przy 
al. Ujazdowskich, Pałac Zamoyskich 
przy ul. Foksal oraz Fort Sokolnic-
kiego.

W minionym roku spadła liczba 
rozwodów. W 2016 roku do aktów 
małżeństwa wpisano 3243 adnotacje 
o rozwodach, separacjach i unieważ-
nieniach małżeństw. To spadek o 446 
w porównaniu z rokiem 2015 (3689).

Spadła liczba mieszkańców 
stolicy

31 grudnia 2016 roku warszawskim 
meldunkiem na pobyt stały legitymo-
wało się 1 629 771 osób. To o 373 
mniej niż w roku 2015, kiedy to miesz-
kańców było 1 630 144. W sylwestra 
2014 roku na pobyt stały zameldowa-
nych było 1 625 643 warszawiaków, 
a w 2013 – 1 619 633.

Pobytem czasowym pod koniec mi-
nionego roku legitymowało się 49 108 
osób, o 448 mniej niż tego samego 
dnia roku 2015 (49 556). Dwa i trzy 
lata temu meldunków czasowych było 
jeszcze więcej. W 2014 roku – 52 409, 
a w 2013 – 53 276.

Z danych Urzędu Stanu Cywilnego 
m.st. Warszawy wynika, że od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2016 roku w War-
szawie przyszło na świat 36 106 dzieci. 
To kolejny rekord narodzin! W 2015 
roku w stolicy urodzonych zostało 
35 546 niemowląt, a dwa lata wcze-
śniej 34 613.

Wspomnieć należy również, że od 1 
stycznia 2016 roku wszystkie dzieci 
urodzone w Warszawie otrzymują 
od prezydent miasta pamiątkowe body. 
Podczas rejestracji dziecka we wszyst-
kich Urzędach Stanu Cywilnego na ro-
dziców oprócz aktu urodzenia oraz pa-
miątkowej niemowlęcej bielizny, czeka 
również list gratulacyjny podpisany 
przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent Warszawy.

W ubiegłym roku w stołecznym 
USC wystawiono 19 097 aktów zgo-
nów. Liczba ta od kilku lat utrzymu-
je się na podobnym poziomie, gdyż 
w 2015 roku wydano 19 778 takich 
dokumentów, a w 2014 – 19 618.

Roger to średniej wielkości, smukły 
piesek, w średnim wieku. Roger jest 
skoczny, pełen wigoru i bar-
dzo towarzyski. Psiak prawie 
całe życie spędził w schro-
nisku, był bardzo młody gdy 
trafił do klatki, ale nie stracił 
radości życia. Pod koniec ze-
szłego roku został zaadopto-
wany przez nieodpowiedzial-
nych ludzi i znów porzucony. 
Roger bardzo cieszy się na wi-
dok człowieka, skacze z ra-
dości kiedy przychodzi jego 
kolej na spacer. Jest bardzo 
wdzięcznym, miłym pie-
skiem, przyjaznym i kontak-
towym. Wobec innych psów 
nie wykazuje szczególnej 
agresji. Roger nadaje się 
do domu, w którym są dzie-
ci, do innych zwierząt też 
powinien się przyzwyczaić.

Kontakt w spawie adopcji:
Justyna tel. 783 003 754

Przewaga tradycji

Roger szuka domu
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Litwa ma kilka uzdrowisk, do któ-
rych chętnie jeździmy ze względu na ich 
walory lecznicze, czyste środowisko oraz 
fakt, że jest tam ciągle taniej niż u nas. 
Ceny w dysponujących doskonalą bazą 
Druskiennikach i Birsztanach są ciągle 
przystępne dla kieszeni przeciętnego pol-
skiego turysty.

Druskienniki 
(Druskinninkai)

Najmodniejszy z kurortów znajduje 
się niedaleko granicy białoruskiej. Pięk-
nie położony na wysokim brzegu Niemna 
otoczony jest żywicznymi lasami Pusz-
czy Dajnowskiej. Nie ma tu przemysłu, 
stąd powietrze jest bardzo czyste.

Kurort ten, choć wiele w nim jeszcze 
drewnianych, pamiętających przedwo-
jenne czasy świetności willi, ma coraz 
więcej nowoczesnych hoteli, sanatoriów 
i obiektów sportowych. Jednym z nich jest 
Snow Arena (www.snowarena.lt), w któ-
rym śniegu nie brakuje przez cały rok, 
wytwarza się go bowiem z wody z pły-
nącego tuż obok Niemna. Na miejscu jest 
wypożyczalnia sprzętu, restauracje i bary, 
atrakcje przygotowano również dla rodzin 
z dziećmi. Główną atrakcją Druskien-
nik jest Park Rozrywek Wodnych, czyli 
Akwapark, połączony z hotelem Grand 
SPA Lietuva (http://grandspa.lt/).

W tutejszym Muzeum Sękacza znaj-
duje się największy na świecie sękacz. 
Upieczony 30 maja 2015 roku w spe-
cjalnie wybudowanym piecu opalanym 
drewnem brzozowym z 1700 jaj, 64 kg 
mąki, 48 kg cukru, 45 kg masła i 29 li-
trów śmietany ma 3,72 m długości i waży 

ponad 85,8 kg. Sękacz ten trafił na listę 
rekordów Guinnessa. 

Inną atrakcją Druskiennik jest rozle-
gły park zdrojowy. Kuracjusze spacerują 
tu promenadą wzdłuż rzeki od zakładu 
przyrodoleczniczego do ujścia rzeczki 
Rotniczanki, gdzie stała willa Marszałka 
Piłsudskiego. W kramach przy deptaku 
można kupić wyroby z bursztynu i drew-
na oraz ciekawą czarną ceramikę.

Nazwa uzdrowiska pochodzi od li-
tewskiej nazwy soli – druska, miejscowe 
źródła są bowiem mocno zasolone i daw-
niej warzono z nich sól.

Druskiennickie wody mineralne pije 
się lub używa ich do kąpieli. Podobnie 
jak wydobywana w okolicy borowina, 
służą one do leczenia chorób skóry, ukła-
du oddechowego, serca i układu krążenia, 
zaburzeń przemiany materii oraz układu 
trawiennego, a także chorób kobiecych. 
Wszystkie zabiegi – kąpiele mineralne 
i borowinowe, masaże, inhalacje i kok-
tajle tlenowe wykonuje się w sanatoriach 
Lietuva (Litwa), Egle (Jodła), Draugyste 
(Przyjaźń) i Nemunas (Niemen).

Co roku w Druskiennikach odbywa 
się Republikański Festiwal Muzyki Orga-
nowej oraz festiwal poezji „Druskiennic-
ka Jesień”. Pod koniec sierpnia najwytr-
walsi tancerze spotykają się tu na trady-
cyjnym maratonie tanecznym.

Chętni mogą wypożyczyć rower 
i pojeździć po niezbyt trudnych, ma-
lowniczych trasach rowerowych, m.in. 
do pobliskiej Rotnicy gdzie na przy-
kościelnym cmentarzu pochowany jest 
przyjaciel Adama Mickiewicza, Jan Cze-
czot, do Muzeum Lasu „Girios aidas” 

lub do odległego o 9 km parku Grutas, 
gdzie można obejrzeć ponad 50 pomni-
ków z okresu ZSRR. Od polskiej granicy 
do Druskiennik jest 55 km.

Informacja turystyczna: Gardino 1. 
LT-4690 Druskininkai, Lithuania. Tel. 
0-0370 33 51777. http://info.druskinin-
kai.lt/new/pl/

Birsztany (Birštonas)
To urocze miasteczko leży nad Nie-

mnem. Otoczone sosnowymi lasami 
ma łagodny klimat, doskonały zwłaszcza 
dla osób zmęczonych wielkomiejskim 
gwarem, znerwicowanych i przepraco-
wanych.

W średniowieczu była tu nadniemeń-
ska warownia i ulubione miejsce polowań 
wielkich książąt litewskich. Gdy w XIX 
wieku odkryto w tym miejscu złoża boro-
winy i źródła wody mineralnej, Birsztany 
stały się miejscowością uzdrowiskową. 
Leczy się tu schorzenia reumatyczne, kar-
diologiczne, endokrynologiczne i prze-
wodu pokarmowego oraz nerwice, ale 
do Birsztan przyjeżdżają również osoby 
zdrowe, chcące wzmocnić swoją odpor-
ność, także rodziny z małymi dziećmi. 
Wody mineralne czerpane są tu z 13 źró-
deł, z których największą renomą cieszą 
się „Vytautas”, „Birute” i „Birštonas”.

Uzdrowisko opiera się na filozofii 
doktora Kneippa; w centrum miasteczka 
położona jest, dostępna dla wszystkich 
tzw. ścieżka Kneippa. W pijalni wód 
w pawilonie Villa Biruta dużą popular-
nością cieszą się darmowe inhalacje so-
lanką bogatą w magnez, wapń i cynk, 
a w parku miejskim chętni korzystają 
z inhalacji w podświetlanych tężniach. 
W Birsztanach dla kuracjuszy dostępne są 
obecnie trzy sanatoria; informacje o nich 
można znaleźć na http://birstonas.sanato-
rija.en/. Najstarsze z nich – sanatorium 

Błotne z godłem Czerwonego Krzyża – 
swą działalność rozpoczęło w 1927 roku. 
Z kolei sanatorium Egla – ze swoimi 
basenami, saunami, wyjątkowym, nagro-
dzonym złotym medalem Bursztynowym 
SPA, haloterapią w grocie z solą z Morza 
Martwego, borowinami i białym błotem, 
masażami i innymi zabiegami – uznawa-
ne jest za jedno z najlepszych na świecie.

Władze Birsztan zamierzają inwe-
stować nie tylko w turystykę, ale też 
w drogi, Centralny Park i poliklinikę. 
Ok. 5 mln euro zamierzają przeznaczyć 
na stworzenie parku wokół Góry Witolda, 
budowę dróg rowerowych i kompleksu 
sportowego. Jedną z bolączek Birsztan 
jest brak mostu umożliwiającego przepra-
wę na drugi brzeg Niemna. 

W Birsztanach działa najstarsza 
na Litwie, założona w 1924 roku firma 
butelkująca wody mineralne „Vytautas” 
i „Birutë”, ale wodę pitną miasto musi 
sprowadzać z odległości ok. 8 km.

Cały pobyt w mieście nazywanym 
królewskim, można traktować jak nie-
ustające inhalacje. Zarówno w położo-

nym w środku miasta sosnowym Cen-
tralnym Parku jak i w praktycznie całej 
miejscowości obowiązuje zakaz palenia.

Kuracjusze poza zabiegami i piciem 
wody mineralnej znajdą tu wiele atrak-
cji. Mogą wybrać się na pobliską Górę 
Witolda, popływać łódką po Niemnie, 
pojeździć konno lub na rowerze po oko-
licznych lasach oraz spojrzeć na miasto 
z góry, korzystając z organizowanych 
przez Klub Balonowy „Audenis” lotów 
balonem. Co roku w ostatni weekend 
marca odbywa się w Birsztanach najstar-
szy na Litwie Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Jazzowej.

Organizowane są też wycieczki tu-
rystyczne do pobliskiego Kowna, Wilna 
i Trok. W oddalonym o kilka kilometrów 
mieście Preny stoi kościół fundacji króla 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Od polskiej granicy do Birsztan jest 
85 km.

Więcej informacji: http://www.visit-
birstonas.lt/rus/Polish

Tekst i zdjęcia: Alicja Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Na Litwę po zdrowie
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9 stycznia 2017 roku Komisja Eu-
ropejska zatwierdziła dofinansowanie 
rozbudowy II linii metra na zachód 
i wschód. Z unijnej kasy Warszawa 
dostanie 2 mld zł.

KE wydała tzw. decyzję wyko-
nawczą zatwierdzającą unijny wkład 
finansowy na rzecz projektu „Budo-
wa II linii metra wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą i zakupem taboru 
– etap II” w kwocie 432.250.581,06 
euro, czyli ok. 2 mld złotych. Pienią-
dze te przeznaczone są na rozbudowę 
II linii metra o trzy stacje w kierun-
ku zachodnim, trzy stacje w kierunku 
północno-wschodnim oraz rozbudowę 
infrastruktury na stacji techniczno-po-
stojowej Kabaty oraz na zakup 13 fa-
brycznie nowych pociągów do obsługi 
obydwu linii stołecznego metra. Dofi-
nansowanie pozwoli także na pokrycie 
kosztów prac projektowych kolejnych 
stacji II linii metra.

Budowa wszystkich sześciu sta-
cji już trwa. Na odcinku od Ronda 
Daszyńskiego wybudowane zostanie 
ok. 3,4 km podziemnej kolei. Plano-
wane stacje to: Płocka umiejscowiona 
pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania 
z ul. Wolską, Młynów planowana pod 
ul. Górczewską po wschodniej stronie 
wiaduktu kolejowego w rejonie ul. So-
kołowskiej i Syreny oraz stacja Księcia 
Janusza pod ul. Górczewską w rejonie 
skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. 
Będą tu także tory odstawcze i komora 
do zawracania. Wykonawcą jest wybra-

na w przetargu turecka firma. Kwota 
kontraktu wynosi 1.147.999.590,00 zł 
brutto.

Komunikacja miejska pełni klu-
czową rolę w systemie transportowym 
stolicy. To najczęściej wybierany śro-
dek transportu. Metro jest w Warsza-
wie najszybszym i najsprawniejszym 
środkiem komunikacji. Pierwszą linią, 
która w całości działa od października 
2008 r. dziennie jeździ ok. 500 tys. 
pasażerów. Pociągi na II linii metra 
rozpoczęły kursowanie 8 marca 2015 
r. i dziś przewożą ok. 140 tys. pasaże-
rów dziennie. Obydwie linie spotykają 
się na stacji przesiadkowej Święto-
krzyska i dzięki temu metrem można 
dojechać do wielu miejsc w mieście. 
Po rozbudowie II linii w kierunku 
Targówka i Bemowa, metro będzie 
najszybszym i najwygodniejszym 
połączeniem tych dzielnic z centrum 
miasta, a po przesiadce na stacji Świę-
tokrzyska – z południową i północ-
ną częścią lewobrzeżnej Warszawy. 
Metro stanie się znakomitym środ-
kiem transportu nie tylko na co dzień 
do pracy czy szkoły, ale także w inne 
chętnie odwiedzane miejsca, jak Cen-
trum Nauki Kopernik, Trakt Królew-
ski, Muzeum Pragi, Teatr Powszechny, 
Ogród Zoologiczny i Wisła; na lewym 
brzegu rzeki jedno z wyjść ze stacji 
CNK prowadzi wprost na Bulwary 
Wiślane, które zamieniają się w miej-
sce wypoczynku i rekreacji nad wodą 
warszawiaków.

Modernizacja domowych pieców 
i kotłowni jest bardzo kosztowna. 
Dlatego, aby zachęcić mieszkańców 
do przeprowadzenia takich prac, War-
szawa wprowadza dotacje na realizację 
inwestycji polegających na moderniza-
cji kotłowni. Warszawiacy będą mogli 
otrzymać dopłaty od 7000 do nawet 
20000 złotych. Udzielone wsparcie nie 
będzie mogło przekroczyć 75 proc. rze-
czywistych kosztów realizacji inwesty-
cji, polegającej na likwidacji kotłów 
lub palenisk na paliwo stałe i zastą-
pieniu ich przez nowe źródło ciepła 
opalane paliwem gazowym.

Poza dotacjami na wymianę pie-
ców mieszkańcy Warszawy mogą także 
ubiegać się o dofinansowanie innych 
przedsięwzięć służących ochronie śro-
dowiska. Środki te mogą być przezna-
czone m.in. na likwidację zbiorników 
bezodpływowych z budową przyłącza 
kanalizacyjnego, usuwanie i unieszko-
dliwianie wyrobów bądź odpadów za-
wierających azbest oraz wykorzystanie 
lokalnych źródeł energii odnawialnej, 
a także instalację kolektorów słonecz-
nych, pomp ciepła czy ogniw fotowol-
taicznych.

Na realizację inwestycji polegają-
cej na wykorzystaniu lokalnych źródeł 
energii odnawialnej można otrzymać 
kwotę do 40 proc. rzeczywistych jej 
kosztów, przy czym na zakup i montaż 
kolektorów słonecznych maksymalna 
wysokość dotacji nie może przekro-
czyć 15000 zł dla osób fizycznych 
oraz osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą i 40000 zł 
dla wspólnot mieszkaniowych, osób 
prawnych i przedsiębiorców (z wy-
łączeniem osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą), 
na zakup i montaż pomp ciepła mak-
symalna wysokość dotacji nie może 
przekroczyć 40000 zł, a na zakup 
i montaż instalacji fotowoltaicznych 
maksymalna wysokość dotacji nie 
może przekroczyć 15000 zł.

Szczegółowych informacji udziela 
wydział opiniowania wniosków eko-
logicznych biura ochrony środowiska 
(pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, po-
kój 404, tel. 22 443 25 73 – 77). Infor-
macje są także dostępne na stronie in-
ternetowej biura ochrony środowiska 
w zakładce „dofinansowanie realizacji 
przedsięwzięć służących ochronie śro-
dowiska i gospodarce wodnej”. Wnio-
ski można pobrać również ze strony 
biura ochrony środowiska (www.zie-
lona.um.warszawa.pl) oraz w wydzia-
łach obsługi mieszkańców. Po wypeł-
nieniu wniosek należy złożyć w Biu-
rze Ochrony Środowiska. Można także 
przyjść do Biura Ochrony Środowi-
ska (pl. S. Starynkiewicza 7/9, piętro 
IV, pokój 404 i 405, od poniedziałku 
do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00) 
i skonsultować wniosek z pracow-
nikami wydziału. Jeśli mieszkańcy 
chcą ubiegać się o dofinansowanie 
w tym roku, muszą złożyć wniosek 
do 31 marca 2017 r. Program jest 
wieloletni – warszawiacy będą mogli 
ubiegać się o dofinansowanie także 
w kolejnych latach.

Unijne pieniądze na metro

Dofinansowanie
do wymiany pieców

Wciąż zadziwia mnie pewien aspekt 
mitycznego myślenia o prawie autor-
skim – a mianowicie głębokie przeko-
nanie wielu osób, że to co „zawieszone” 
w internecie, stanowi domenę publiczną, 
co w konsekwencji oznacza, że można 
z zamieszczonych tam zasobów swo-
bodnie i całkowicie bezkarnie korzystać. 
A przecież na gruncie prawa autorskie-
go, a także cywilnego w ogólności, nic 
bardziej błędnego! Sposób rozpowszech-
niania utworów pozostaje bowiem w za-
sadzie bez wpływu na granice prawno 
autorskiej ochrony. I tak jak intuicja 
prawnicza w człowieku, sprowadzająca 
się z reguły do poprawnych asocjacji 
na temat tego co wolno, a czego nie, 
zazwyczaj nie zawodzi, w przypadku Sie-
ci sprowadza użytkowników na niebez-
pieczne manowce.

Fakty i mity
Mityczne myślenie o „internetowej 

domenie publicznej” zasadza się na kil-
ku skonkretyzowanych i nie mających 
żadnej podstawy prawnej przekonaniach. 
Po pierwsze – skoro z internetu tak łatwo 
kopiować, przeklejać i czerpać, na pewno 
musi to być dozwolone. Po drugie – 
utwory takie jak zdjęcia, teksty etc. nie-
opatrzone imieniem i nazwiskiem twórcy 
czy też notą copyrightową nie podlegają 
ochronie. Trzecia myśl „internetowych 
mitomanów” jest jeszcze bardziej donio-
sła i ideologizująca – jeśli z zamieszczo-
nych w Sieci materiałów będę korzystać 
dla celów niekomercyjnych, na pewno 
działam zgodnie z prawem. Faktem jest, 
że luzowanie okowów prawa autorskie-
go, szczególnie w zakresie eksploatacji 
utworów w sieciach teleinformatycznych, 
ma wielu orędowników. Faktem jest, że 
pojawiają się ruchy społeczne na rzecz 
nie tylko internetowej, lecz wręcz po-
wszechnej wolności prawno autorskiej, 
takie jak choćby ruch wolnego oprogra-
mowania (open source) czy od niedawna 

ruch Creative Commons. Faktem jest jed-
nak, że owi orędownicy wolnej kultury 
działają ze świadomością istniejącego po-
rządku prawnego i jego dość sztywnych 
uregulowań w zakresie ochrony ludzkiej 
twórczości. Tym samym nie można tych, 
być może słusznych postulatów przeku-
wać na przekonania o internetowej wol-
ności prawnej. Takie przekuwanie jest 
bowiem nie pieśnią o wolności, ale czystą 
samowolą.

Co tak naprawdę wolno
Ustawodawca, podobno racjonalny, 

zdaje sobie sprawę, że ochrona twórczo-
ści nie może być bezwzględna i bezkom-
promisowa, wtedy bowiem byłaby ochro-
ną martwą. A martwych przepisów usta-
wodawca boi się tak samo jak prawnej 
anarchii, ta ostatnia bowiem ma z pierw-
szym zjawiskiem wiele wspólnego. Dla-
tego też w systemie prawa autorskiego, 
zarówno na gruncie międzynarodowym, 
europejskim, jak i na naszym krajowym, 
polskim podwórku, wypracowano szereg 
mechanizmów „urealniających” ochro-
nę tzw. monopolu autorskiego. Jednym 
i podstawowym spośród takich mechani-
zmów jest wprowadzenie granic ochro-
ny prawno autorskiej poprzez z grubsza 
precyzyjne określenie co utworem w ro-
zumieniu prawa autorskiego jest, co zaś 
nim nie jest. Co prawda należy pamiętać, 
że nawet jeśli nie mamy do czynienia 
z utworem, dany wytwór działalności 
człowieka czy związany z człowiekiem 
atrybut może podlegać ochronie prawnej 
na innej podstawie, ale to już raczej przy-
padki szczególne (ochrona baz danych, 
ochrona renomy przedsiębiorcy i jego 
klienteli, ochrona dóbr osobistych, w tym 
prawa do firmy, czy ochrona znaków 
towarowych etc.).

Kolejny mechanizm „urealniania” 
prawno autorskiej ochrony to wyłącze-
nie przez ustawodawcę pewnych mate-
riałów spod ochrony prawa autorskiego 

ex lege, a więc z mocy samego prawa. 
W polskiej ustawie wyłączenia takiego 
doczekały się cztery kategorie wytworów 
człowieka, które zapewne podlegałyby 
prawno autorskiej ochronie, mogąc nieść 
w sobie twórcze piętno, jednak z różnych 
przyczyn ustawodawca ochrony tej im 
odmawia. Wśród tej kategorii wytworów 
człowieka pozostających z mocy prawa 
poza ochroną prawa autorskiego usta-
wodawca wymienia jeden z rodzajów 
ludzkiej twórczości mający szczególne 
znaczenie dla rozpowszechniania mate-
riałów w Internecie, a mianowicie „proste 
informacje prasowe”. Celem ustawodaw-
cy, by ten rodzaj wytworu człowieka 
wyjąć spod ochrony prawa autorskiego, 
było założenie, że monopolizowanie in-
formacji jest zjawiskiem niepożądanym 
w nowoczesnym społeczeństwie. Należy 
jednak pamiętać, że informacje prasowe, 
które nie podlegają prawno autorskiej 
ochronie, mają mieć przymiot prostoty, 
a więc być jedynie relacją faktów pozba-
wioną jakiegokolwiek komentarza, grun-
towniejszego opisu, odautorskiej oceny. 
Niejeden w tym miejscu zakrzyknie, że 
przecież Sieć aż pęcznieje od „przekle-
jeń” tekstów zaczerpniętych z gazet czy 
czasopism nie mających nic wspólnego 
z kategorią „prostych informacji praso-
wych”. Oceny czy jest to proceder bez-
prawny można dokonać z uwzględnie-
niem regulacji dotyczących dozwolonego 
użytku, tam bowiem również znajdziemy 
rozwiązania ustawodawcy w jaki sposób 
pogodzić ochronę monopolu autorskiego 
z wolnością przepływu informacji.

W następnym wydaniu napiszę o do-
zwolonym użytku chronionych utworów 
i o prawno autorskiej samowolce.

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria PATRIMONIUM
www.patrimonium.com.pl

W niedzielę, 29 stycznia, o godz. 
16.00, Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent Warszawy zaprasza mieszkańców 
do wspólnego kolędowania na pl. Zam-
kowym. Razem z zespołem „Brathanki” 
oraz dziecięcym chórem „Mille Voci” 

będzie można powspominać atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia.

Choć słowa polskich kolęd są znane 
prawie wszystkim, aby wspólne śpiewa-
nie wypadło wspaniale, na pl. Zamko-
wym zostaną rozdane śpiewniki. Będzie 

można także rozgrzać się gorącą kawą 
i herbatą.

Serdecznie zachęcamy do podtrzyma-
nia pięknej bożonarodzeniowej tradycji, 
jaką jest wspólne śpiewanie kolęd. Za-
praszamy!

Nasz prawnik radzi

Ochrona utworów w internecie

Warszawskie kolędowanie z „Brathankami”



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

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

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

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

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

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

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

ul. Traktorzystów 14
tel. 22 478 34 54

w lutym:
•  3 lutego (piątek) godz. 19.00 (sala 

widowiskowa) – Spektakl premiero-
wy Teatru „Scena Przyfabryczna” pt. 
„Kolacja Wigilijna”. Bilet 10 zł

•  4 lutego (sobota) godz. 17.00 (ga-
leria Ad-Hoc) – Wernisaż wystawy 
fotograficznej Ireneusza Barskiego pt. 
„Ursus ocalić od zapomnienia” zreali-
zowanej w ramach projektu budżetu 
partycypacyjnego. Wstęp wolny

•  6 lutego (poniedziałek) godz. 16.00 
(sala klubowa) – Warsztaty twórcze 
w Klubie Literackim „Metafora”. 
Prowadzenie Anna Rykowska. Wstęp 
wolny

•  10 lutego (piątek) godz. 10.00 (sala 
widowiskowa) – Premiera filmu edu-
kacyjnego dla szkół pt. „Ewakuacja 
szkoły” zrealizowanego przez Biuro 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu m. st. Warszawy. 
Wstęp wolny

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w lutym:
•  4 lutego (sobota) godz. 17.00 – Wer-

nisaż malarstwa Miquela Platero. 
Wstęp wolny

•  5 lutego (niedziela) godz. 12.30 – 
„Dzieci sa cudowne” – poranek mu-
zyczny dla dzieci – projekt Budżetu 
Partycypacyjnego 2017 r. Bezpłatne 
wejściówki do pobrania w DK Ko-
lorowa

•  7 lutego (wtorek) godz. 18.00 – Wie-
czór operetkowy „Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste” w wykonaniu duetu 
Zuzanna&Tadeusz oraz Studia A.M. 
Wstęp wolny

Dom Kultury „Włochy”
ul. B. Chrobrego 27

tel. 22 863 73 23

w styczniu:
•  28 stycznia (sobota) godz. 17.00 

– W drodze na najwyższe szczyty 
Afryki. Tanzania, Kenia, Uganda, 
Rwanda, Burundi. Pierwsze spotkanie 
podróżnicze z Robertem Gondkiem 
w ramach cyklu Slajdowisko. Wstęp 
wolny

•  29 stycznia (niedziela) godz. 18.00 – 
Koncert pt. „Ces’t la vie” w wykona-
niu zespołu Trio w Obrotach z cyklu 
Muzyczne co nieco. Wstęp wolny

Okęcka Sala Widowiskowa
Domu Kultury „Włochy”

ul. 1 Sierpnia 36a
tel. 22 868 02 01

w styczniu:
•  27 stycznia (piątek) godz. 18.30 – 

Koncert pt. „Noworoczne czary” 
w wykonaniu sekcji wokalnej Okęc-
kie Sali Widowiskowej pod kierun-
kiem Edyty Ciechomskiej. W progra-
mie piosenki z polskiego i światowe-
go repertuaru muzyki rozrywkowej. 
Wstęp wolny

•  29 stycznia (niedziela) godz. 18.00 
– Jubileuszowy koncert z okazji 
95-lecia Chóru SURMA. W progra-
mie m.in.: H. Wieniawski, F. Chopin, 
W. Szpilman. Wstęp wolny
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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
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) słone jezioro w środkowej Australii; 7) dawny ożenek; 8) poeta 
włoskiego renesansu (1474-1533); 9) rodzaj zabawki dla niemowląt; 10) uraz; 
12) część Trójmiasta; 14) pomaga w kuchni; 16) duży u nogi; 19) utwór opie-
wający bohatera; 21) wigor; 22) np. pomarańcza; 23) występują np. w teatrze.

Pionowo: 1) wielbiciel; 2) popularny komputer; 3) minerał; 4) szron; 5) zbierane 
w lesie; 6) linia o powyginanych kształtach; 11) cierpi na reumatyzm; 13) najcen-
niejszy kamień szlachetny; 15) gatunek ważki; 17) członek ludu zamieszkującego 
Chiny; 18) miasto w Argentynie; 20) sklep z dziełami sztuki.

Horoskop
od 28 stycznia do 10 lutego 2017 r.

Ogłoszenia drobne

WODNIK (21 I – 18 II)
To pomyślny dla Ciebie rok. 
W pracy – awans i wyższe 
wynagrodzenie. W miłości 

– istotne zmiany, ale pod warunkiem 
zachowania umiaru i dążenia do porozu-
mienia. Zdrowie na razie – bez kłopotów. 
Ale zadbaj o siebie: ruch, dieta i bada-
nia kontrolne. Sukcesy osiągniesz, gdy 
w działanie włożysz wysiłek i odwagę 
oraz, co może być trudne – wykażesz się 
dyplomacją.

RYBY (19 II – 20 III)
Jowisz, który wszedł w znak 
Ryb 18 stycznia, sprzyjać bę-
dzie Twoim projektom i ma-

rzeniom. Uczuciowa stabilizacja pomoże 
Ci odzyskać utraconą równowagę psy-
chofizyczną. To z kolei korzystnie wpły-
nie na stan zdrowia. Wysiłek fizyczny 
i mniejsza ilość słodyczy pomogą Ci 
zachować linię. Ciesz się sukcesami, ale 
mądrze gospodaruj swoją energią.

BARAN (19 II – 20 IV)
Przygotuj się na sukcesy, ale 
i sporo niepowodzeń. Bę-
dzie się dużo działo. Także 

w uczuciach. Mimo to poważne decyzje, 
zwłaszcza dotyczące legalizacji związ-
ków, starannie rozważ i podejmuj bardzo 
ostrożnie. Finanse – bez komplikacji, ale 
natłok wydarzeń w Twoim życiu podnie-
sie poziom stresu. Aby zapobiec dolegli-
wościom nerwowym – dużo odpoczywaj 
i dbaj o siebie.

BYK (21 IV – 21 V)
Idą zmiany na lepsze – 
w pracy i w miłości. Dzięki 
uczuciom, które wysuną się 

na pierwszy plan, możesz wkrótce osią-
gnąć równowagę i w pozostałych sfe-
rach życia. Jednak w pracy spodziewaj 
się nerwów i stresów. Postaw na kre-
atywność, pracowitość i cierpliwość. 
W sferze zdrowia działaj systematycznie 
– zmniejsz wpływ stresu, wypoczywaj 
i zadbaj o dietę.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Pojawi się wkrótce wiele 
sprzyjających dla Ciebie oko-
liczności i grzechem byłoby 

z nich nie skorzystać. Ale nie ryzykuj za-
nadto. Skupienie na sprawach zawodo-
wych pomoże Ci zapomnieć o uczuciach. 
A w nich – głównie napięcia. Zachowaj 
spokój i nie podejmuj ważnych decyzji 
na gorąco. Dotyczy to zarówno uczuć, 
jak i spraw zawodowych.

RAK (22 VI – 22 VII)
To nie jest dla Ciebie łatwy 
czas. Szykuj się na przeciw-
ności losu – w uczuciach 

i pracy. Będzie Cię to wiele koszto-
wało. Nadmiar miłosnych olśnień może 
sprowadzić na Raki wiele problemów, 
zwłaszcza jeżeli są w stałych związkach. 
Więcej szczęścia w finansach, ale też nie 
bez wysiłku. Za to zdrowie – doskonałe. 
Tylko nie nadużywaj alkoholu.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Z ambitnymi planami musisz 
poczekać. Los będzie sprzy-
jał Twoim zamierzeniom, ale 

jeszcze nie teraz. W sprawach serco-
wych wkrótce ożywienie: możesz liczyć 
na nowe znajomości, z których kilka 
przerodzi się w gorące uczucia. Finan-
se bez problemów, a zdrowie – nieco 
lepsze, ale poważnie zastanów się nad 
zmianą diety i koniecznie zadbaj o kon-
dycję.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Na razie masz przed sobą ko-
rzystny czas. Potem spodzie-
waj się zamieszania i zmian. 

Jeśli nie zrezygnujesz ze swoich celów, 
wszystko zakończy się sukcesem. W uczu-
ciach nieustająca wiosna, a wkrótce – 
zakochanie bez pamięci. Chwilowo zdro-
wie raczej słabe – dokuczać Ci będzie 
brak energii i ogólne osłabienie. Ale 
to szybko minie.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Gwiazdy wiele obiecują 
Ci w najbliższym czasie. 
Dlatego nie wahaj się po-

dejmować decyzji. Jeśli będzie okazja 
zmień pracę, a nawet zawód. Zmiany 
nie zawsze są przyjemne, ale jeśli nie 
jesteś zadowolony ze sfery zawodowej, 
właśnie przyszedł na nie czas. Zupełnie 
inaczej w uczuciach. Ostrożnie obda-
rzaj swoim sercem.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W sferze uczuć – może się 
teraz zdarzyć dosłownie 
wszystko. Miłość, małżeń-

stwo, macierzyństwo. W razie trudno-
ści z wyborem, odwołaj się do swojej 
intuicji. Przy tych zmianach czeka Cię 
nerwówka, więc dobrze byłoby systema-
tycznie dbać o formę psychiczną. A kiedy 
poczujesz przypływ energii, pomyśl o za-
jęciach sportowych.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Ze spokojem przyjmij nad-
ciągające napięcia. Lepiej 
je przeczekać, bo i tak nic się 

nie da przyspieszyć. Potem spodziewaj 
się gwałtownych i być może nowych 
uczuć. Nie będą trwałe, ale dadzą Ci 
wiele przyjemności. Zadbaj o kondycję, 
bo nadchodzi spadek formy psychofi-
zycznej i Twój organizm przypomni Ci 
o wszystkich zaniedbaniach. Niewyklu-
czone choroby.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Działania w sferze zawodo-
wej będą owocne. Zwłaszcza 
jeżeli zostaną podbudowane 

solidnym wykształceniem. W uczuciach 
– rozkwit, podobnie jak w życiu to-
warzyskim. Staraj się jednak zachować 
równowagę pomiędzy życiem osobistym 
a zawodowym. Raczej korzystna forma 
fizyczna. Gdy zauważysz osłabienie – 
po prostu zadbaj o siebie. To załatwi 
sprawę.




