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Na marcowej sesji rada Ochoty 
przyjęła stanowisko, w którym wyraża 
poparcie dla utworzenia przez ochocki 
oddział SZPZLO w budynku przychodni 
rejonowo-specjalistycznej przy ul. Skar-
żyńskiego 1 poradni terapii uzależnień 
alkoholowych i współuzależnienia oraz 
poradni wczesnej diagnostyki i terapii 
z zakresu FASD – spektrum poalkoho-
lowych uszkodzeń płodu. Z inicjaty-
wą stworzenia takich poradni wystąpił 
Krzysztof Marcin Zakrzewski, dyrektor 
ochockiego SZPZLO. Radni poparli po-
mysł, przypominając, że choć w War-
szawie funkcjonuje 37 poradni uzależ-
nień od alkoholu, które w ramach NFZ 
realizują liczne programy terapeutyczne 
grupowe i indywidualne, borykający 
się z problemami alkoholowymi miesz-
kańcy Ochoty, najbardziej zaludnionej 
dzielnicy stolicy, mają do nich utrudnio-
ny dostęp, bowiem w tej części miasta 
brakuje poradni uzależnień od alkoholu, 
finansowanej z NFZ lub współfinanso-
wanej ze środków m.st. Warszawy.

Zjawisko alkoholizmu dotyka różne 
warstwy społeczeństwa i nie dotyczy 

ono tylko osób pochodzących z rodzin 
patologicznych. Coraz częściej jest pro-
blemem średniego, dobrze wykształco-
nego pokolenia, które nie radzi sobie 
w codziennym życiu. Jak podaje Pań-
stwowa Agencja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, w ostatnich latach 
obserwuje się wyraźny wzrost zagrożeń 
alkoholowych wśród dzieci i młodzieży. 
Oszacowanie wielkości tego zjawiska, 
którego skala z roku na rok się zwiększa, 
jest bardzo trudne, ponieważ większość 
osób z tego typu problemami ukrywa 
swoją chorobę i nie chce się poddać 
leczeniu.

Wraz z nowo utworzoną poradnią 
uruchomiony ma zostać innowacyjny 
rodzaj świadczeń, które nie są realizo-
wane w Polsce, a który będzie rozwija-
ny we współpracy z PARPA w poradni 
wczesnej diagnostyki i terapii z zakresu 
FASD. FASD, czyli spektrum poalko-
holowych uszkodzeń płodu to zespół 
chorobowy będący skutkiem działania 
alkoholu na płód w okresie prenatalnym. 
Alkohol pity przez matkę w okresie cią-
ży może doprowadzić do śmierci płodu 

lub spowodować nieuleczalne zaburze-
nia fizyczne i psychiczne.

Tymczasem zainteresowanie tema-
tyką FASD i zaangażowanie środowi-
ska medycznego jest zbyt małe. Brakuje 
wyspecjalizowanych ośrodków świad-
czących pomoc osobom z FASD i ich 
rodzinom oraz narzędzi do diagnozy 
neuropsychologicznej, choć problem al-
koholizmu dotyka coraz częściej młode 
pokolenie. Właściwe zrozumienie sy-
tuacji i dogłębna wiedza są niezbędne 
do zbudowania efektywnego, komplek-
sowego systemu opieki i pomocy oso-
bom z FASD i ich rodzinom.

Dlatego też rada Ochoty uznała, że 
inicjatywa warta jest poparcia i poszuki-
wania wsparcia finansowego na utworze-
nie takich dwóch poradni właśnie w pla-
cówce przy ul. Skarżyńskiego, znajduje 
się tam bowiem centrum zdrowia psy-
chicznego, które w połączeniu z nowo 
utworzonymi poradniami przyczyni się 
do wypracowania kompleksowego sys-
temu rozpoznawania i terapii FASD oraz 
wspierania chorych i ich rodzin.
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Na Ochocie

Bardzo potrzebne poradnie

 • Połowa obecnej kadencji sa-
morządowej już za nami. Jakie 
główne zadania wyznaczyła Pani 
sobie , obejmując stanowiska bur-
mistrza Ursusa?

– Zanim objęłam tutejszy urząd 
bardzo dokładnie przeanalizowałam 
potrzeby, strukturę i charakter dziel-
nicy. Priorytety nasunęły się same. 
Najważniejszą potrzebą okazały się 
inwestycje w oświatę. Do Ursusa 
sprowadza się wiele młodych rodzin 
z dziećmi, budują się kolejne osiedla 
na terenach pofabrycznych. Potrzebne 
są miejsca w szkołach, przedszkolach 
i żłobkach. Tempo zmian jest duże 
i stanowi dla nas wyzwanie, dlatego 
skupiłam się na tym, aby sprowa-
dzić do dzielnicy jak najwięcej środ-
ków inwestycyjnych oraz usprawnić 
współpracę z jednostkami odpowie-
dzialnymi za doprowadzenie infra-
struktury miejskiej. Ma to kluczowe 
znaczenie szczególnie dla terenów po-
fabrycznych, ale i innych części dziel-
nicy, np. Osiedla Niedźwiadek, które 
w zeszłym roku zostało podłączone 
do ciepła miejskiego – tańszego i bez-
piecznego dostawcy. W 2017 roku 
dzielnica przeznaczy na inwestycje 
blisko 91 mln zł, co sprawi, że Ur-
sus odnotuje najwyższy w Warszawie 
wskaźnik inwestycji na mieszkańca 
– ok. 1200 zł na osobę. W obecnej 
kadencji wydamy rekordową kwotę 
ok. 190 mln zł na budowę i mo-
dernizację m.in. szkół, przedszkoli, 
budynków komunalnych, nowych 
dróg i parków. To największe środki 
przeznaczone na inwestycje, jakimi 
dysponowała do tej pory dzielnica.

• Jakie problemy Ursusa stano-
wiły dotychczas dla Pani największe 
wyzwanie? Czy udało się znaleźć 
dla nich rozwiązanie?

– Na półmetku kadencji z sukce-
sem zakończyliśmy ważne inwestycje 
z zakresu oświaty – m.in. budowę 
przedszkola w parku Achera, oddane-
go do użytku pół roku przed planowa-
nym terminem oraz budowę nowego 
skrzydła szkoły podstawowej przy uli-
cy Konińskiej, gdzie powstała także 
pierwsza w dzielnicy pełnowymiaro-
wa hala sportowa z trybunami. Tym 
samym na rok szkolny 2016/2017 
oddaliśmy do użytku około pół tysią-
ca nowych miejsc w dzielnicowych 
placówkach. Bardzo się z tego cieszę, 
rozbudowa bazy oświatowej to jedyna 
droga do zapewnienia dobrych warun-
ków do nauki najmłodszym miesz-
kańców naszej dzielnicy, i to zadanie 
będziemy konsekwentnie realizować.

Rozbudowa bazy oświatowej
ROZMOWA Z URSZULĄ KIERZKOWSKĄ

BURMISTRZEM DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Włochowski park Ogrody Kosmosu 
wraz z Polem Mokotowskim i żolibor-
skim parkiem Żeromskiego znalazł się 
w projekcie „Rozwoju i uporządkowa-
nia terenów zieleni wraz z elementami 

rekreacyjnymi” współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej.

Na realizację tego dwuletnie-
go zadania dzielnica otrzyma 2 mln 
377 tys. zł, dlatego w ramach zmian 

w tegorocznym załączniku budżeto-
wym na marcowej sesji rada Włoch 
wnioskowała o dokonanie zwiększe-
nia wydatków majątkowych o kwotę 
162 tys. zł ze środków wyrównaw-
czych, które będą przeznaczone na pro-
jekt. W roku 2018 na realizację tego 
projektu dzielnica ma otrzymać kolejne 
2 mln 215 tys. zł.

(PON)

We Włochach

Ogrody Kosmosu ciąg dalszy na str. 3
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Rada Włoch pozytywnie zaopinio-
wała na sesji zmiany w tegorocznym 
załączniku budżetowym dzielnicy, 
dotyczące zwiększenia wydatków ma-
jątkowych, pochodzących ze środków 
wyrównawczych miasta, o kwotę 2 mln 
345 tys. zł. Przeznaczone one mają 
być na nowe zadania inwestycyjne 
do realizacji w 2017 roku w ramach 
programów rozwoju drogownictwa, te-
renów zielonych, edukacji oraz rekre-
acji, sportu i turystyki. Zgodnie z tymi 
wytycznymi zarząd zaproponował, aby 
środki te wykorzystać na opracowa-
nie dokumentacji projektowej budowy 
przy ul. Załuski (kwotę 100 tys. zł) oraz 
na trzy zadania oświatowe.

Jednym z nich będzie modernizacja 
części dydaktycznej budynku Szkoły 
Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 
za 750 tys. zł, drugim modernizacja 
budynku Zespołu Szkół nr 17 przy 
ul. Promienistej na potrzeby podsta-
wówki (420 tys. zł), trzecim moderniza-
cja placu zabaw na terenie przedszkola 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
5 przy ul. Astronautów (130 tys. zł). 
Zespół ten, zgodnie z podjętą właśnie 

przez radę Włoch uchwałą, z dniem 
31 sierpnia 2017 roku zostanie roz-
wiązany, a Szkoła Podstawowa nr 227 
im. kpt. Lucyny Hertz przy ul. Astro-
nautów 17 i Przedszkole nr 175 przy 
ul. Astronautów 5 ponownie będą 
samodzielne. Jego funkcjonowanie 
w dwóch budynkach w znacznej od-
ległości od siebie nie zdało egzaminu, 
ponadto, w związku z reformą edu-
kacji, zwiększy się liczba oddziałów 
podstawówki. Decyzja o rozwiązaniu 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 
5 ma polepszyć warunki zarządzania 
obydwiema placówkami po zmianach 
oświatowych.

Ponadto nowym, jednorocznym 
zadaniem będzie modernizacja części 
sportowo-rekreacyjnej parku Marka 
Kotańskiego. Za kwotę 645 tys. zł pla-
nuje się modernizację 2 boisk do piłki 
nożnej, 2 boisk do koszykówki oraz 
budowę boiska do siatkowej piłki pla-
żowej. Z kolei za 150 tys. zł na Forcie 
Okęcie urządzony ma być ogólno- 
dostępny teren zieleni. W ramach tego 
zadania planowane jest wykonanie 
alei centralnej, ukształtowanie wałów 

rawelinu, zabezpieczenie i ekspozycja 
reliktów tradytora oraz umieszczenie 
tablic pamiątkowych z nazwiskami 
ofiar katastrofy lotniczej IŁ62 „Mi-
kołaj Kopernik” na Okęciu 14 marca 
1980 roku.

Kolejna propozycja zarządu doty-
cząca budowy oświetlenia, umocnie-
nia skarpy od strony linii kolejowej 
i urządzenia terenu zieleni wokół za-
niedbanego stawu przy ul. Cegielnianej 
w pobliżu przychodni zdrowia wzbu-
dziła wątpliwości niektórych radnych. 
Zamiast – jak stwierdzili „wyrzucać 
w błoto” na ten cel 150 tys. zł, ponie-
waż nie jest jasne do kogo należy ten 
teren – postulowano przeznaczenie tej 
kwoty na doposażenie rozbudowywa-
nej szkoły nr 94 przy ul. Cietrzewia 
oraz na zakup 4 tablic interaktywnych. 
Ponieważ burmistrz zapewnił, że środ-
ki znajdą się także na ten cel, więc – 
ponieważ staw znajduje się niedaleko 
porządkowanych Ogrodów Kosmosu 
– radni przystali na zainstalowanie jego 
oświetlenia.

(PON)

30 marca o godz. 18:00 w bibliotece 
„Przy Zawiszy” w Al. Jerozolimskich 
121/123 Jagoda Dabić z koła naukowe-
go indologii „Rasa Mandala” opowie 
o święcie Onam.

Święto, przypadające na przełom 
sierpnia i września, należy do najważ-
niejszych i najhuczniej obchodzonych 
świąt w południowym stanie Indii Ke-
rala. Związane jest nie tylko z celebro-
waniem zakończonych żniw, ale także 
z legendą o demonie Mahabali. Święto 
trwa dziesięć dni i obfituje w obrzę-
dy i tradycje, a także gry i zabawy. 
Podczas Onam na ulicach wielu miast 
prezentowane są sztuki sceniczne, za-
równo taneczne jak i teatralne, charak-
terystyczne dla tego regionu.

Na marcowej sesji rada Ochoty 
przyjęła stanowisko, w którym – kieru-
jąc się istotnym interesem społecznym 
zachowania stoisk handlowych przy 
ul. Filtrowej, oferujących mieszkań-
com Ochoty świeże warzywa i owoce 
– zwraca się do prezydent Warszawy 
i dyrektora ZDM o niezwłoczne podję-
cie działań mających na celu ponowne 
wydanie zezwolenia na prowadzenie 
handlu obwoźnego płodami ziemi 
w rejonie pasa drogowego ul. Filtrowej 
z zachowaniem dotychczasowej lokali-
zacji stoisk handlowych.

Od wielu lat mieszkańcy Ochoty 
mają możliwość kupowania świeżych 
warzyw i owoców nie tylko na Zie-
leniaku, ale też od kupców handlują-
cych przy ul. Filtrowej. Na odcinku 
od ul. Asnyka do ul. Grójeckiej zloka-
lizowane są 3 stoiska oraz jedno przy 
ul. Asnyka przy skrzyżowaniu z ul. Fil-
trową.

Ich lokalizacja jest zgodna z uchwa-
lonym w ub. roku przez zarząd Ochoty 
wykazem miejsc, na których dopuszcza 
się prowadzenie handlu obwoźnego. 

Ale stoiska handlowe przy ul. Filtro-
wej zlokalizowane są w pasie drogi 
będącej pod nadzorem ZDM, który 
w 2017 roku zaprzestał wydawania 
zgód na prowadzenie handlu obwoźne-
go w tym miejscu. To oznacza, że stra-
gany muszą zostać usunięte z tej ulicy.

Decyzja ZDM o likwidacji stoisk 
handlowych przy ul. Filtrowej wzbu-
dziła wiele kontrowersji i spotkała 
się ze sprzeciwem lokalnej społecz-
ności. W ramach protestu okoliczni 
mieszkańcy w ciągu kilku dni zebrali 
300 podpisów pod petycją w obronie 
straganów. Przypomniano, że niedaw-
no, podczas konsultacji społecznych 
dotyczących wypracowania koncepcji 
zagospodarowania ul. Filtrowej, w któ-
rych udział brali także przedstawicie-
le ZDM, mieszkańcy opowiedzieli się 
za utrzymaniem stoisk handlowych 
w tej lokalizacji oraz m.in. poprawą ich 
estetyki. W ramach konkursu dzielnico-
wego powstał projekt straganu – mebla, 
nie zrealizowano go jednak. Istniejące 
stoiska nie są konstrukcjami zabudowa-
nymi, a jedynie zadaszonymi. Dlatego 

też zdaniem wnioskodawców, wbrew 
sugestiom ZDM, nie ograniczają wi-
doczności tramwajom. Nie zgadzają się 
więc oni z tym, że powodem nie wyda-
nia zgody na zajęcie pasa drogowego 
w rejonie ul. Filtrowej są względy bez-
pieczeństwa, ani z argumentem, że sa-
mochody dostawcze kupców powodują 
zagrożenie m.in. w ruchu tramwajo-
wym, wpływają na pogorszenie bezpie-
czeństwa użytkowników chodnika i to-
rowiska przy ul. Filtrowej, bowiem jest 
wielu innych zaopatrujących placówki 
handlowe i usługowe przy ul. Filtro-
wej, co do których nie ma zastrzeżeń .

Pomimo wysuwanych przez ZDM 
argumentów o zagrożeniu bezpie-
czeństwa, jakie stwarzają stragany 
na ul. Filtrowej, o powodowanych 
przez nie utrudnieniach w ruchu drogo-
wym, o blokowaniu przez nie wjazdów 
do posesji jak i kwestionowaniu ich es-
tetyki, radni poparli starania mieszkań-
ców o zachowanie stoisk z warzywami 
i owocami przy ul. Filtrowej.

(PON)

We Włochach

Oświetlenie stawu przy ul. Cegielnianej

„Powitanie wiosny i Miss Marzanna 
2017” – to hasło przewodnie sobotniego 
pikniku w Miejskim Ogrodzie Zoologicz-
nym. Tegoroczne świętowanie nadejścia 
wiosny obchodzone będzie pod znakiem 
budzących się do życia owadów. Na go-
ści czekają warsztaty, pogadanki i liczne 
pszczele atrakcje.

Nadejście wiosny w ZOO (ul. Ratu-
szowa 1/3) świętowane będzie w godz. 
11.00-14.00. Zabawa odbędzie się w na-
miocie ustawionym na dużym trawniku 
obok placu zabaw. Jako że w tym roku 
tematem przewodnim festynu będą owa-
dy, na gości czekać będą m.in. warsztaty 
budowania domków dla tych stworzeń, 
stoisko pszczelarskie, pogadanki i pokaz 
żywego ula, a także robienie świeczek 
z pszczelego wosku. Do ZOO w sobotę, 

25 marca, warto przyjść w „owadzim 
stroju”. Wszyscy goście, którzy odwiedzą 
ogród w przebraniu będą mogli wejść 
za darmo. Warto się przyłożyć do przygo-
towania kostiumu – odbędzie się konkurs 
na najładniejsze przebranie.

Tradycji stanie się zadość. Zima zo-
stanie pożegnana poprzez topienie ma-
rzanny. Marzanny bywają niezwykle uro-
dziwe, a ich twórcy nieraz wkładają wiele 
pracy w ich przygotowanie. Niestety ich 
los jest przesądzony. W tym roku, aby 
wynagrodzić autorom ich trud, odbędą 
się wybory Miss Marzanna. Plebiscyt 
na najpiękniejszą i najbardziej pomy-
słową marzannę zostanie przeprowa-
dzony wśród prac przyniesionych przez 
zwiedzających. Dla laureatów konkursu 
na najładniejsze owadzie przebranie oraz 
Miss Marzanna przygotowano nagrody.

Powitaj wiosnę w ZOO

Kultura Indii 

Na Ochocie

Nie wyrzucać straganów 
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
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W rozbudowujących się Włochach 
jednym z rozwojowych terenów jest 
Wiktoryn, oczekujący na miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go. Do sporządzenia projektu tego ob-
szaru, zgodnie z uchwałą rady miasta, 
przystąpiono w 2009 roku. Po wy-
łożeniu go do publicznego wglądu 
na przełomie 2011 i 2012 roku, po roz-
patrzeniu licznych uwag, dokonano 
znaczących korekt. Przyjęte rozwią-
zania usatysfakcjonowały tylko część 
potencjalnych inwestorów i podmio-
tów zainteresowanych sprzedażą tere-
nów na tym obszarze. Problematyczne 
okazało się bowiem zachowanie małej 
intensywności oraz niskiej zabudowy, 
jak też wysoki udział powierzchni bio-
logicznie czynnych w granicach wy-
znaczonego w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego m.st. Warszawy” systemu 
przyrodniczego Warszawy i korytarza 
wymiany powietrza. Po sprzeciwach, 
wynikających z mniejszych możliwo-
ści inwestowania na części terenu, 
wprowadzono korekty dopuszczające 
na obszarach, które mają być zago-
spodarowane ekstensywnie, większą 

gamę funkcji nie wykluczających się 
wzajemnie, takich jak np. usługi, za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna 
i małe domy wielorodzinne zbliżo-
ne wielkością do zabudowy jedno-
rodzinnej. Mimo to, nadal pozostały 
ograniczenia co do wysokości i inten-
sywności zabudowy oraz wymagania 
dotyczące minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej.

Do zmienionego projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Wiktoryn, po po-
nownym wyłożeniu wiosną 2013 roku 
znów złożono wiele uwag. W rezultacie 
skutkiem przyjętego sposobu rozpa-
trzenia ich było podjęcie przez Radę 
Warszawy uchwały w czerwcu 2014 
roku o podziale terenu objętego planem 
na dwa obszary.

Część mniejsza, nazwana B, o po-
wierzchni 7 ha, obejmuje osiedle za-
budowy wielorodzinnej „Floryda” 
i przyległe tereny od strony Al. Jerozo-
limskich i ul. Kleszczowej, gdzie mniej 
było zmian po rozpatrzeniu uwag, 
co umożliwiło ponowienie procedury 
wyłożenia projektu planu do publicz-
nego wglądu.

Część A zajmuje powierzchnię 
115 ha i nie wprowadzono w niej istot-
nych zmian. 

Głównym celem uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Wiktoryn, część A, 
zgodnie z polityką przestrzenną zawar-
tą w „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy” i „Strategią rozwoju 
miasta”, którymi kierowali się planiści, 
było m.in. utworzenie centrum z głów-
ną przestrzenią publiczną Włoch, a tak-
że przekształcenie odcinka Al. Jero-
zolimskich i odcinka ul. Popularnej 
w przestrzeń o charakterze reprezenta-
cyjnym z pierzejami ulicznymi, usłu-
gami w parterach budynków, zielenią 
w przestrzeni ulic oraz przestrzeniami 
pieszymi o podwyższonym standardzie 
i ze ścieżkami rowerowymi.

Proponowane rozwiązania pla-
nistyczne zgodne z wymogami ładu 
przestrzennego prowadzić mają m.in. 
do wyznaczenia nowych terenów pod 
realizację zabudowy usługowej oraz 
mieszkaniowej, w tym przede wszyst-
kim małych domów wielorodzinnych 
o liczbie lokali mieszkalnych nie więk-

szej niż 8. Zabudowa ma nawiązy-
wać do sąsiadującego z Wiktorynem 
rejonu Starych Włoch – miasta ogrodu 
Włochy, obszaru o bardzo silnej lokal-
nej tradycji, częściowo objętego stre-
fą ochrony konserwatorskiej, a także 
stanowić ochronę przed intensywnym 
inwestowaniem na terenie od zachod-
niej strony Al. Jerozolimskich do linii 
kolejowej WKD, położonego w zasię-
gu systemu przyrodniczego Warszawy, 
a także chronić korytarz wymiany po-
wietrza, w części objęty wymogiem 
zachowania min. 60 proc. powierzch-
ni biologicznie czynnej i zabudowy 
o wysokości około 12 m oraz obszary 
najcenniejsze przyrodniczo.

Proponowane rozwiązania powinny 
się przyczynić także do uregulowania 
zbiorczych, lokalnych i dojazdowych 
dróg publicznych na całym obszarze, 
gdzie najważniejszą drogą zbiorczą bę-
dzie ul. Popularna, do ustalenia zasad 
wyposażenia tego terenu w infrastruk-
turę techniczną, jak też wprowadzenia 
jasnych reguł i zasad kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 
na którym nie obowiązuje plan miej-
scowy.

Gotowy projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru Wiktoryn, część A jeszcze pod 
koniec ubiegłej kadencji w 2014 roku 
został skierowany do biura Rady m.st. 

Warszawy w celu uchwalenia go. I choć 
uwzględnia działania naprawcze, przed-
łożony do zaopiniowania radzie Włoch 
otrzymał negatywną opinię. Uzasadnio-
no ją tym, że ostatnie wyłożenie pro-
jektu planu miejscowego obszaru Wik-
toryn, część A nastąpiło w 2013 roku. 
Ten przedstawiony dzielnicy obecnie, 
nie został zaktualizowany do obecne-
go stanu infrastruktury urbanistycznej, 
ponadto w następstwie przedłużających 
się procedur formalnych, nie zostały ze-
brane uwagi do projektu. Przedstawiony 
projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru Wikto-
ryn, część A, nie koreluje z sąsiednimi 
miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Zwrócono uwagę, że ostatnia ak-
tualizacja mapy klinów napowietrza-
jących Warszawy została wykonana 
w 1992 roku i jej aktualność budzi 
wątpliwości wobec obecnego stanu in-
frastruktury urbanistycznej. Niezado-
woleni z projektu byli nie tylko radni, 
ale też licznie przybyli na marcową 
sesję mieszkańcy tej części Wiktoryna. 
Ich zdaniem projekt planu miejsco-
wego tego obszaru znacznie odbiega 
od stanu rzeczywistego, nie odpowia-
da kierunkom rozwoju dzielnicy oraz 
uniemożliwia realizację planowanych 
inwestycji.

(PON)

We Włochach

Plan Wiktoryna do lamusa

Na początku marca ruszyliśmy 
z budową nowej szkoły podstawowej 
dla około 850 uczniów w rejonie gę-
sto zaludnionego Osiedla Skorosze. 
Oprócz budynku szkolonego powstanie 
w tym miejscu nowoczesna infrastruk-
tura sportowa – dwie sale sportowe, 
trzy boiska i dwa place zabaw. To naj-
większa inwestycja oświatowa w hi-
storii Ursusa, której wartość wyniesie 
około 32 mln zł. Także na obszarze 
Skoroszy dzielnica wkrótce stanie się 
właścicielem działki o wielkości 2 ha 
z przeznaczeniem na cele oświatowe. 
O tę działkę staraliśmy się od kilku lat, 
na ostatniej sesji, na nasz wniosek Rada 
m.st. Warszawy zatwierdziła dodatko-
we 2 mln zł na jej wykup. Całościowy 
koszt transakcji wyniesie ponad 26 mln 
zł. Wkrótce rozpoczniemy kolejne in-
westycje – budowę nowego przedszkola 
przy ul. Hennela, budynku wielomiesz-
kaniowego z przedszkolem w parterze 
przy ul. Orląt Lwowskich, rozbudowę 
przedszkola na ul. Balbinki, utworzenie 
placówki w odzyskanym przez dziel-
nicę budynku na ul. Wojciechowskie-
go oraz w pomieszczeniach przejętych 
po ZGN przy ul. Szancera. Wymienione 
inwestycje pozwolą uruchomić na prze-
strzeni kilku najbliższych lat blisko 500 
nowych miejsc dla przedszkolaków 
na terenie Ursusa. Planujemy także wy-
budować żłobek dla 150 dzieci, mimo, 
iż nie leży to w zadaniach dzielnicy. 
Mamy już zabezpieczone środki na ten 
cel. Placówka powstanie przy ul. Hen-
ryka Pobożnego i po wybudowaniu 
przekażemy ją w zarządzenie do Zespo-
łu Żłobków Warszawskich. W ten spo-
sób stosunkowo szybko zwiększymy 
ilość dostępnych miejsc w naszych pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych.

• Na które dziedziny życia i funk-
cjonowania dzielnicy zwraca Pani 
największą uwagę?

– Warunkiem stabilnego i zrów-
noważonego rozwoju Ursusa jest pro-
porcjonalne rozwijanie wszystkich 
obszarów funkcjonowania dzielnicy, 
zarówno tych związanych z rozbu-
dową infrastruktury, potrzebami spo-
łecznymi, ale i zwiększeniem dostępu 
do oferty kulturalnej 
oraz sportowo-re-
kreacyjnej. W 2018 
i 2019 roku planuje-
my oddać do użytku 
dwa bloki komunal-
ne – przy ul Orląt 
Lwowskich oraz 
przy ul. Zagło-
by, a w 2018 roku 
uruchomić trzeci 
przejazd z północ-
nej na południową 
stronę dzielnicy. 
Stanie się to możli-
we dzięki wybudo-
waniu dróg dojaz-
dowych do istnieją-
cego wiaduktu nad 
torami kolejowymi, 
który usytuowany 
jest wzdłuż połu-
dniowej obwodnicy Warszawy. Przed 
nami także inwestycje z zakresu zie-
leni miejskiej. Nie sposób wymienić 
wszystkich zaplanowanych inwestycji. 
Jestem pewna, że realizowane przez 
obecny zarząd zadania staną się im-
pulsem do dalszego, dynamicznego 
rozwoju Ursusa.

• Co myśli Pani o budżecie party-
cypacyjnym i efektach jego realizacji?

Budżet partycypacyjny daje miesz-
kańcom realną możliwość współde-

cydowania o środkach budżetowych 
dzielnicy. Zgłaszane projekty są często 
odważne i nowatorskie, jak chociażby 
plac zabaw dla dorosłych. Jednocze-
śnie pokazują, jakich zmian oczekują 
mieszkańcy, czego im brakuje w naj-
bliższym otoczeniu.

• Czy uważa Pani, że mieszkańcy 
dzielnicy dojrzeli już do samorzą-
dowej demokracji? Czy duże było 

zainteresowanie spotkaniami konsul-
tacyjnymi, dotyczącymi tworzenia 
projektów do budżetu partycypacyj-
nego?

– W bieżącej, IV edycji budżetu 
partycypacyjnego w dzielnicy Ursus 
zgłoszono 82 projekty, to największa 
liczba zgłoszonych pomysłów spośród 
wszystkich zrealizowanych do tej pory 
edycji. W przeważającej części mają 
one charakter kulturalny i sportowy, 
jak np. powstanie murali, wypoży-
czalnia zabawek edukacyjnych czy 

budowa otwartego boiska sportowe-
go. Ale są także projekty dotyczące 
innych obszarów życia, które mają 
na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych, uspraw-
nienie ruchu rowerowego czy rozwi-
janie przedsiębiorczości. Sądzę, że ak-
tywność mieszkańców wyraźnie wzro-
śnie na etapie wybierania projektów 
do realizacji, tymczasem pracujemy 
wspólnie z autorami nad udoskonale-
niem ich pomysłów. Proponujemy im 
fachowe wsparcie w każdej dziedzinie, 
aby w rezultacie zgłoszone przez nich 
projekty stały się możliwe do zrealizo-
wania w optymalny sposób.

• W Ursusie ma powstać War-
szawskie Centrum Lokalne, jak bę-
dzie wyglądać?

– W Warszawie wytypowano 10 
lokalizacji do pilotażowego projektu 
Warszawskie Centra Lokalne. Wśród 
nich wybrano Ursus, a dokładnie 
obszar zlokalizowany w północnej 
części dzielnicy. Centrum Lokalne 
„Niedźwiadek” powstanie na terenie 
parku Hassów, pływalni „Albatros”, 
targowiska „Centrum Handlowe-Spół-
ka Kupców Ursus”, placu zabaw „Ha-

sanka” oraz terenu wzdłuż torów PKP, 
gdzie wybudujemy strefę sportową dla 
młodzieży. W 2016 roku mieszkań-
cy, architekci i przedstawiciele urzę-
du w trakcie konsultacji społecznych 
i warsztatów wypracowali wspólną 
koncepcję architektoniczną dla tego 
miejsca. Wprowadzona w życie 
ma sprawić, że już za kilka lat serce 
Niedźwiadka stanie się nowoczesną 
miejską przestrzenią, w której miesz-
kańcy spędzają czas, robią zakupy, 
spotykają się, odpoczywają, załatwia-
ją swoje codzienne sprawy. To duży 
projekt, zarówno z uwagi na zakres 
działań, jak i wysokie koszty reali-
zacji. Powstanie w dwóch etapach, 
pierwszy planujemy zrealizować 
do końca 2019 roku.

• Jakie jeszcze ma Pani plany 
na obecną kadencję?

– Priorytetem obecnej kadencji 
jest bez wątpienia wzrost inwestycji 
i tę strategię będziemy kontynuować 
do końca 2019 roku. Przed nami kilka 
dużych zadań, na które musimy pozy-
skać fundusze, m.in. budowa nowej 
szkoły podstawowej na terenach pofa-
brycznych oraz wybudowanie nowo-
czesnego centrum kultury w Ursusie, 
miejsca, które skupiałoby lokalną dzia-
łalność artystyczną. W moim zamyśle 
byłoby to także miejsce o charakterze 
edukacyjnym, prezentujące historię 
i dziedzictwo Ursusa w nowoczesnej, 
atrakcyjnej także dla najmłodszych 
mieszkańców dzielnicy formie. Wie-
rzę, że dzięki determinacji i dobrej 
współpracy w ramach zarządu dzielni-
cy i koalicji Platformy Obywatelskiej 
i Stowarzyszenia Obywatelskiego Ur-
sus utworzonej w Radzie Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy uda nam się zre-
alizować wszystkie plany i zamierze-
nia, o których powiedziałam, a które są 
kluczowe dla dalszego, intensywnego 
rozwoju Ursusa.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Rozbudowa bazy oświatowej
ROZMOWA Z URSZULĄ KIERZKOWSKĄ

BURMISTRZEM DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY

Burmistrz Urszula Kierzkowska na budowie przy ul. Dzieci Warszawy

dokończenie ze str. 1
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Na ten rok ZDM zaplanował kil-
kaset modernizacji poprawiających bez-
pieczeństwo na przejściach dla pieszych 
za kilka milionów złotych.

Opis i wskazówki
Wykonany w 2016 roku w Warszawie 

kompleksowy audyt objął 930 przejść bez 
sygnalizacji świetlnej w trzech dzielni-
cach, m. in na Ochocie. Audytorzy kon-
trolowali szereg czynników mających 
wpływ na bezpieczeństwo pieszych, m.in. 
skuteczność oświetlenia przejść i obowią-
zującą tam organizację ruchu.

W najbliższych miesiącach audyt 
obejmie kolejne dzielnice – wśród nich 
Bielany – a w nich 1069 przejść dla 
pieszych. Na bazie rekomendacji z audy-
tu sukcesywnie wprowadzane są zmiany 
w terenie: doświetlanie przejść, poprawa 
widoczności, budowa progów zwalniają-
cych, azyli i sygnalizacji świetlnych.

Jaśniej, czyli bezpieczniej
Bardzo ważnym elementem popra-

wiającym bezpieczeństwo pieszych jest 
odpowiednie oświetlenie przejścia dla 
pieszych. W zeszłym roku ZDM do-
świetlił prawie 80 przejść, w tym roku 
planuje doświetlenie ok. 300. Istniejące 
słupy oświetleniowe wymienione zostaną 
na nowe, z oprawami o jasnym świetle 
LED przy 250 przejściach. W ten spo-
sób szybko i sprawnie, bez konieczności 
dużej przebudowy, poprawiona zostanie 
widoczność na samym przejściu i w jego 
sąsiedztwie. Nowe lampy mają zaświecić 
do końca października. W kilkudziesię-
ciu innych miejscach ZDM ustawi nowe, 
doświetlające przejście latarnie. Te prace 
zostaną wykonane do końca lipca.

Przejścia ostrzegają
Kolejnym elementem będą tzw. 

aktywne przejścia dla pieszych. Takie 
przejścia ostrzegają kierowców o zbliża-
niu się pieszego do pasów. Jest to moż-
liwe dzięki zastosowaniu specjalnego 
systemu wykrywania, złożonego z kilku 
zsynchronizowanych ze sobą elemen-
tów – czujników ruchu, punktowych 
elementów odblaskowych, biało-czer-
wonych pasów, znaków drogowych 
z lampami LED i nawierzchni antypo-
ślizgowej. System ten sprawia, że ele-
menty bezpiecznego przejścia (aktywne 
punktowe elementy odblaskowe i lampy 
ostrzegawcze LED) aktywują się tylko 
w momencie, gdy na przejściu „coś się 
dzieje”, a więc gdy zbliża się do niego 
pieszy. To czytelny znak dla kierowcy, 
który w tym momencie powinien zdjąć 
nogę z gazu.

Pierwsze takie przejście zamontowa-
no w ubiegłym roku na ul. Kondratowi-
cza przy parku Bródnowskim. W tym 
roku ZDM wytypował 17 kolejnych 
przejść, na których prace zakończone zo-
staną do połowy października.

Spokojniejszy ruch
Jednym ze sposobów poprawy bez-

pieczeństwa jest uspokojenie ruchu po-
przez zmiany jego organizacji. W naj-
bliższym czasie takie prace zostaną prze-
prowadzone na kilku ulicach, na których 
m.in. pojawią się wyniesione przejścia, 
powstaną azyle wraz z korektą krawęż-
ników, zwężona zostanie jezdnia przed 
przejściem dla pieszych lub powstanie 
rondo z przejezdną wyspą oraz uporząd-
kowane będzie parkowanie w rejonie 
skrzyżowania.

Program bezpieczeństwa
W biurze polityki mobilności i trans-

portu utworzony zostanie specjalny pion 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu odpo-
wiedzialny za politykę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i transportu. Jednym 
z pierwszych jego zadań będzie opra-
cowanie programu poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w stolicy, 
a w szczególności działań, które dopro-
wadzą do systematycznego spadku licz-
by ofiar śmiertelnych, szczególnie wśród 
pieszych. Program poprawy bezpie-
czeństwa będzie uwzględniał priorytety 
określone w kierunkach polityki Komisji 
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
drogowego na lata 2011-2021, takie jak 
edukacja i szkolenia, egzekucja przepi-
sów ruchu drogowego, bezpieczniejsza 
infrastruktura drogowa, bezpieczniej-
sze pojazdy, stosowanie nowoczesnych 
technologii, pomoc ofiarom wypadków, 
ochrona użytkowników dróg szczególnie 
narażonych na wypadki.

Polityka mobilności
W ostatnich latach odnotowuje się 

sukcesywny spadek liczby wypadków 
i ofiar śmiertelnych, W porównaniu 
z 1990 r. liczba wypadków spadła o 64%, 
zaś w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano 
spadek o 43 proc. Systematycznie spada 
też liczba ofiar śmiertelnych: w 1990 r. 
na warszawskich drogach zginęło pięcio-
krotnie więcej osób niż w 2015 r. W 2015 
roku odnotowano o 147 wypadków mniej 
niż w roku poprzednim – to spadek 
o 13 proc. w ciągu roku.

W 2016 roku wypadków było nieco 
więcej niż w 2015 r. – wstępne dane po-
dają liczbę 922 (wzrost z 905); wzrosła 

liczba rannych (z 1032 do 1055) ale, 
co najważniejsze, zmniejsza się liczba 
ofiar śmiertelnych (z 62 do 54 osób). 
Zmniejsza się także liczba ofiar śmier-
telnych wśród pieszych – z 35 w 2015 r. 
do 33 w roku 2016, ale piesi stanowią 
ponad 60 proc. ofiar.

Dlatego poprawa bezpieczeństwa ru-
chu jest ważnym elementem tzw. war-
szawskiej polityki mobilności. Jej celem 
jest znaczne ograniczenie, a docelowo 
wyeliminowanie w Warszawie wypad-
ków komunikacyjnych z ofiarami śmier-
telnymi wśród pieszych. Priorytetowe 
traktowanie ruchu pieszego będzie sprzy-
jać poprawie bezpieczeństwa komunika-
cyjnego i osobistego pieszych. Podjęte 
zostaną działania na rzecz poprawy wa-

runków ruchu pieszego i rowerowego, 
zachęcania do korzystania z transpor-
tu zbiorowego, tworzenia przyjaznych 
przestrzeni publicznych, porządkowania 
parkowania, porządkowania transportu 
ładunków oraz edukacji. Poza strefami 
zamieszkania, na ulicach i placach prze-
strzeń przeznaczona dla pieszych będzie 
wyraźnie oddzielona od samochodów (ich 
ruchu i postoju) i w miarę możliwości 
rowerów. W przestrzeni ulicy oraz placu 
miejscem dla samochodu będą jezdnia, 
pasy i zatoki postojowe. Do 2025 roku 
w stolicy zostanie wprowadzona zasada, 
że na wszystkich ulicach tzw. niższych 
klas dopuszczalna prędkość ruchu nie 
będzie wyższa niż 30 km/h.

Pieszy bezpieczniejszy na przejściu

„Od ponad 7 lat z bólem barku i kręgosłupa „jechałem” tylko 
na lekach. Operacji bałem się jak ognia. Po lekach dostałem 
zapaści.

Rehabilitacja i zwykłe masaże tylko potęgowały ból. Wylądo-
wałem w szpitalu – ale nie wymyślono nic specjalnego. O ośrodku 
NATURMED wiedziałem od dawna, ale nie dowierzałem. Dopie-
ro teraz wiem, że straciłem parę lat przychodząc tu tak późno, jak 
po ostatni ratunek.

To niesamowite! Czuję się po prostu świetnie.”
(prosił o anonimowość, l. 56)

Z powodu chorego kręgosłupa boli często nie tylko krę-
gosłup, ale wiele innych organów i zaczyna się bieganie 
od gabinetu do gabinetu, serie kolejnych badań, kolejne leki 
i wytwarza się błędne koło.

Taka walka z wiatrakami.

„Po wypadku samochodowym przez wiele miesięcy bolał 
mnie bark, szyja i kolano. Wykorzystałem „normalne” leczenie, 
byłem prywatnie w sanatorium, wszystko bezskutecznie. Utyka-
łem na nogę, ból barku nasilał się przy każdym ruchu. Dopiero 
decyzja przyjścia po pomoc do p. mgr Jakuba Górnickiego w NA-
TURMEDZIE wyzwoliła mnie zupełnie z bólu”

(Tadeusz R. l. 48)

Mgr Jakub Górnicki – osteopata – zajmuje się trudnymi 
przypadkami klinicznymi leczonymi bezskutecznie metodami 
innymi. Jego zabiegi zapobiegają niezwykle często operacjom 
przepuklin , wypuklin kręgosłupa oraz leczą stawy kolanowe, 
biodrowe, łokciowe i ramienne. Poprawiane jest ukrwienie 
wokół każdego stawu, co zmniejsza problemy bólowe i ru-
chowe, likwiduje zapalenia, zaburzenia czuciowe, drętwienia.

To doskonała metoda akademicka – bez konieczności zaży-
wania leków. Jest ogromną alternatywą dla osób nie mogących 
poddać się operacji ani brać leków, w każdej grupie wiekowej.

Mgr Jakub Górnicki jest wykładowcą w jednej z war-
szawskich uczelni na wydziale fizjoterapii i medycyny oste-
opatycznej. Innych wiele podziękowań za zlikwidowanie pro-
blemów bólowych znajdą Państwo w ośrodku NATURMED 
w księdze wpisów.

„Mgr Górnicki wyrównał poziom nierówno ułożonych łopa-
tek spowodowany skoliozą u mojej 9-letniej córki. Gimnastyka 
i pływanie niewiele pomagały, choć walczyłyśmy 3 lata.”

Matka 9-letniej Ani

„Jestem lekarzem, zawsze byłem oburzony na wszelkie me-
tody alternatywne, czy nawet akademickie – ale bez leków. Dziś 
jednak z pokorą dziękuję p. Górnickiemu za pomoc właśnie 
takimi metodami jak osteopatia: pomógł mi rewelacyjnie w bólu 
barku i biodra, zlikwidował sztywność nadgarstka.”

Janusz B. (internista)

„Miałem uraz kolana i łokcia. Żadne leki, ani laser – nie 
pomagały. Zlikwidował mi ból p. mgr Górnicki. To wspaniałe 
zaskoczenie.”

Andrzej Bodnar, l. 51

„Skręciłam sobie podczas ćwiczeń nogę w kostce, zwichną-
łem staw kolanowy, strasznie przeciążyłem mięśnie i stawy rąk. 
Nie ustępował ból i ograniczona ruchomość przez ponad 5 tygo-
dni. Leki nie pomagały. Pan Górnicki usprawnił mnie po prostu 
fantastycznie.”

Tomasz, l. 36 (Ursus)

OSTEOPATIA
– na bó le  nagłe ,  pr zewlekłe ,  pourazowe
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OŚRODEK MEDYCYNY 
NATURALNEJ i OSTEOPATII

NATURMED
Warszawa-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15

Zapisy od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00

Telefon: 604 092 007 i 22 662 49 07

Kaspian i Lucuś to dwa zaprzyjaźnione 
ze sobą pieski. Kaspian waży ok. 30 kg i jest 
uroczym czworonogiem. Mimo swojej nie-
wesołej sytuacji, piesek nie stracił pozytyw-
nego nastawienia i wiary, że pewnego dnia 
zjawi się TEN KTOŚ. Ten ktoś, kto pokocha 
go i zrozumie. Ktoś, kto dla Kaspiana stanie 

się całym światem. Dla którego zrobi wszyst-
ko. Kaspian lubi towarzystwo innych pie-
sków, choć uwielbia być w towarzystwie naj-
ważniejszy i często stara się zwrócić na siebie 
uwagę. Kaspian, przy mądrym prowadzeniu, 
idealnie nadaje się do roli rodzinnego piesz-
czocha. Lucek to mały, niepozorny, czarny 
kundelek. To przemiły piesek, który bardzo 
się przywiązuje do człowieka. Na początku 
jest nieufny i na obcych ostrzegawczo szcze-
ka, jednak gdy już kogoś pozna, staje się 
uroczym, słodkim pieszczochem i nadstawia 
do głaskania. W boksie siedzi ze swoim 
najlepszym przyjacielem Kaspianem, więc 
w nowym domu może zamieszkać z innymi 
pieskami. Mimo, że w schronisku jest już 
10 rok, jest nadal energicznym i wesołym 
pieskiem, który lubi biegać i brykać. Lucek 
chętnie dotrzyma towarzystwa na kanapie 
i może zamieszkać nawet w małym mieszka-
niu. Polecamy go wszystkim, za wyjątkiem 
domów z małymi dziećmi.

Kontakt w sprawie adopcji: 
Justyna tel. 783 003 754

Kaspian i Lucuś szukają domu
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Do Wąchocka trafić łatwo – mia-
steczko to leży niedaleko, bo tylko 
„o trzy rzuty beretem” od Starachowic 
w dolinie rzeki Kamiennej, która jest 
ponoć tak wąska, że jak dwie ryby się 
mijają, to jedna musi na brzeg wyska-
kiwać, za to wiry są w niej tak silne, 
że jak krowa chciała się napić, to jej 
łeb ukręciło.

W Wąchocku są też najszersze 
autobusy na świecie, bo wszyscy chcą 
siedzieć koło kierowcy, a w dodatku 
te autobusy latają! Sam słyszałem jak 
jedna wąchocczanka mówiła do dru-
giej, że właśnie „poleciał” autobus 
do Starachowic. W dodatku w Wą-
chocku są tak ostre zakręty, że kierow-
cy widzą własne tablice rejestracyjne. 
Zresztą kierowcy muszą bardzo uwa-

żać zwłaszcza na zjazdach, bowiem 
tutejsze konie są tak cwane, że jak 
wóz z górki jedzie, to na dyszlach 
siadają. Miejscowe samochody jeżdżą 
co prawda na łysych oponach, ale 
za to mają tu bieżnikowany asfalt. 
Dodatkowym utrudnieniem jest też, 
że każdego wieczoru sołtys zwija ten 
asfaltowy dywanik i do miasteczka 
wjechać nie można.

Mieszkańcy Wąchocka chodzą 
na co dzień w kaskach, ponieważ 
urwał się sznur od dzwonu i kościelny 
rzuca kamieniami. Jest jeszcze druga 
przyczyna, dlaczego mieszkańcy tego 
zacnego grodu chronią głowy. Otóż 
zaraz po wojnie orzący pole rolnik 
wszedł na minę, chłop spadł, koń 
spadł, a pług jeszcze nie. Jak widać 

życie mają tu nielekkie, nawet mgła 
bywa tak gęsta, że jak raz opadła, 
to sołtysowi nogę złamała, a jak się 
podnosiła, to mu wszystkie drzewa 
w sadzie powyrywała.

Przed Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury stoi pomnik Sołtysa z kołem 
od wozu. W Wąchocku bowiem wy-
boru władzy gminnej dokonuje się 
spuszczając takie koło ze stromej 
skarpy. W czyją chałupę uderzy, ten 
na rok zostaje sołtysem. Raz nikogo 
nie wybrano, bo koło trafiło w sławoj-
kę, a ta akurat była pusta.

Od kilkunastu lat Wąchock jest 
ponownie miastem, nie ma już 
sławnego sołtysa tylko burmistrz 
i może dlatego mniej krąży kawałów 
o tym ciekawym skądinąd miasteczku 
z XIII-wiecznym opactwem cyster-
sów. Na rynku Wąchocka stoi pomnik 
majora Jana Piwnika „Ponurego” le-
gendarnego dowódcy oddziałów Ar-
mii Krajowej stacjonujących podczas 
ostatniej wojny na pobliskim uro-
czysku Wykus. Jego pogrzeb w 1988 
roku zgromadził kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi.

Wąchock, z którego tak naśmie-
wają się szydercy, to realnie istnieją-
ca miejscowość, chociaż nie wszyscy 
w to wierzą. Tymczasem już w XI 
wieku stało tu książęce palatium z ko-
ściołem romańskim, a w sto lat póź-
niej w podmokłej dolinie wybudo-
wano opactwo cysterskie. Przybyli 
z zachodu mnisi szerzyli kulturę rolną 
i przemysłową. Na początku powsta-
nia styczniowego w Wąchocku miał 
swoją siedzibę jego dowódca Marian 
Langiewicz. Podczas II wojny oko-

liczne lasy były terenem walk party-
zanckich z Niemcami, do dziś w wielu 
miejscach się można natknąć na leśne 
mogiły. Na uroczysku Wyku, gdzie 
stacjonowały oddziały partyzanckie 
stoi kapliczka, przed którą odbywają 
się uroczystości patriotyczne.

Późnoromańskie budynki opac-
twa cystersów są cennym zabytkiem 
architektury, kościół o wyraźnych 
wpływach włoskich zbudowany zo-
stał przez mistrza Simona. Do dziś 
zachowała się niewielka sala zebrań 
kapituły uważana za najpiękniej-
sze romańskie wnętrze w Polsce. 
W klasztorze, gdzie znów mieszkają 
cystersi, jest też niewielkie muzeum 
ze zbiorami księdza Walentego Ślu-
sarczyka nazywanego „skarbnikiem 
świętokrzyskim”, z ciekawą kolekcją 
pamiątek z powstania styczniowe-
go i ostatniej wojny. Na dziedzińcu 
przed kościołem stoi pomnik Pod-
ziemnego Państwa Polskiego i „mur 

pamięci”. Opactwo można zwiedzać 
po zgłoszeniu się po przewodnika 
do furty klasztornej.

Teks i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Pies warszawiak powraca w trze-
ciej edycji akcji „Adoptuj warszawia-
ka”. Jej bohaterami są psy ze schroni-
ska „Na Paluchu”. Celem tej inicja-
tywy jest nie tylko promocja adopcji 
czworonogów, ale także zwrócenie 
uwagi mieszkańców stolicy na pro-
blem bezdomności zwierząt.

Za nami już dwie odsłony akcji. 
Dzięki niej nowe domy znalazło już 
ponad 200 psów. Ta liczba oznacza, 
że działania przynoszą wymierny re-
zultat.

– Poprzez tę akcję chcemy zmienić 
smutny obraz psów przebywających 
w schroniskach i pokazać, że te ła-
godne, kochane stworzenia mogą nam 
towarzyszyć w każdej sytuacji życia 
codziennego. Mogą jechać z nami au-
tobusem, towarzyszyć nam podczas re-
laksu w kawiarni czy podczas rodzin-
nego pikniku, co niejednokrotnie udo-
wodniły podczas poprzednich edycji 
– mówi Henryk Strzelczyk, dyrektor 
schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Warszawie.

Wśród imprez tegorocznej edy-
cji są m.in. Warsaw Animals Day 
w Nadarzynie w dniach 7-9 kwietnia, 
Warszawski dzień zwierząt na Polu 
Mokotowskim 20 maja oraz Dzień psa 
w parku Skaryszewskim 1 lipca.

W ramach akcji czworonogi ze sto-
licy pojawiły się już w stylowym Mu-
zeum Neonów, w awangardowych 
przestrzeniach Soho Factory, a także 
na festiwalu Dog Day.

VIPsiaki, podobnie jak w zeszłym 
roku, spacerować będą w charakte-

rystycznych miejscach Warszawy. 
Będzie można je spotkać i poznać 
bliżej podczas wydarzeń kulturalnych, 
imprez, czy weekendowego leniucho-
wania na plaży wraz z mieszkańcami 
miasta. Podczas spacerów po Warsza-
wie towarzyszyć im będą fotograficy 
i filmowcy.

Zaproszenia dla VIPsiaków można 
przesyłać na adres promocja@paluch.
org.pl. Można również wesprzeć akcję 
udostępniając zdjęcia psów w mediach 
społecznościowych.

Nabór do wolontariatu
Obecnie z „Paluchem” współpra-

cuje 250 wolontariuszy. Wciąż jednak 
poszukiwani są nowi ochotnicy. Jeśli 
chcesz zaangażować się w pomoc 
warszawskim czworonogom i jesteś 
gotowy do regularnej, długofalowej 
współpracy, zgłoś się. Nabór do wo-
lontariatu w schronisku „Na Paluchu” 
prowadzony jest w sposób ciągły. 
Szczegółowe informacje o pracy 
wolontariuszy, a także jak zacząć 
tę przygodę znajdują się na stronie 
www.napaluchu.waw.pl/wolontariat/
nabor/.

Pamiętaj! Zanim wyślesz zgłosze-
nie, uważnie przeczytaj jakie zadania 
czekają na wolontariuszy i zastanów 
się, czy jesteś gotowy do podjęcia tego 
wyzwania.

Wolontariat pracowniczy
Schronisko zachęca również firmy 

do zorganizowania wolontariatu pra-
cowniczego w „Paluchu”.

Wolontariat w schronisku to nie 
tylko spacer z psem, to także poszuki-
wanie dla niego domu oraz szerzenie 
idei adopcji ze schroniska. I to właśnie 
w tym obszarze – aktywnej promocji 
adopcji – najbardziej potrzebne jest 
wsparcie. Wolontariusze podczas spo-
tkania w schronisku, po odbyciu szko-
lenia z zasad bezpieczeństwa, udają 
się na spacer z psami. Dzięki takim 
bezpośrednim kontaktom z czworo-
nogami mają możliwość poznania 
się, a także wykonania pamiątkowej 

fotografii lub filmu. Podzielenie się 
ze współpracownikami, rodziną i zna-
jomymi tymi doświadczeniami, a tak-
że zamieszczenie relacji zdjęciowej 
czy filmowej na stronie lub profilu 
w mediach społecznościowych pomo-
że szukać domów dla psów z war-
szawskiego schroniska.

Zgłoszenia do wolontariatu można 
przesyłać na adres wolontariat@napa-
luchu.waw.pl lub zgłaszać telefonicz-
nie na numer 692 448 612.

Światowy 
Dzień Wody

Domisie oraz Majka Jeżowska za-
dbają o doskonałą zabawę podczas pik-
niku organizowanego z okazji Świato-
wego Dnia Wody. W sobotę, 25 marca, 
odbędzie się nad Wisłą rodzinny festyn 
przygotowany przez MPWiK. Atrakcji 
nie zabraknie dla nikogo. W godz. 
11.00-17.00 odbywać się będą różnego 
rodzaju gry, zabawy i konkursy. Atrak-
cje przygotowano zarówno dla naj-
młodszych, jak i starszych warszawia-
ków. W ogrzewanym namiocie czekać 
będą m.in. pokazy baniek mydlanych, 
warsztaty budowy filtrów oraz wodne 
laboratorium, w którym przeprowa-
dzane będą różnorodne eksperymenty. 
Starsi uczestnicy będą mogli natomiast 
wybrać się na wycieczkę z przewod-
nikiem wzdłuż brzegów Wisły, a tak-
że spróbować swoich sił w budowie 
szkuty wzorowanej na tradycyjnej, 
płaskodennej łodzi wiślanej. Nie za-
braknie również warsztatów zdrowego 
odżywiania. Profesjonalni dietetycy 
opowiedzą m.in., dlaczego warto pić 
warszawską kranówkę, a także pokażą 
jak przygotowywać zdrowe i smaczne 
napoje. Dodatkowo uczestnicy pikniku 
będą mogli zobaczyć specjalistyczny 
sprzęt wykorzystywany przez stołecz-
nych wodociągowców, ich pojazdy, 
jak również pokazy statku „Chudy 
Wojtek”.

Piknik odbywać się będzie na Pły-
cie Desantu przy Bulwarze Flotylli 
Wiślanej i ul. Solec. Dojazd możliwy 
jest m.in. autobusami 185 (do przy-
stanku na żądanie Pomnik Sapera) 
oraz 138, 141, 143, 151, 171, 182 i 188 
(do przystanku Torwar).

Wędrówki z Naszą Gazetą

Miasto śmiechu 

Pies warszawiak

Sprzątanie po swoim psie jest jed-
nym z podstawowych obowiązków 
jego właściciela. Niestety, wielu z nich 
wciąż o tym „zapomina”. Straż miejska 
przestrzega, że takie zachowanie może 
skończyć się mandatem i przypomina, 
że właściciele czworonogów są zobo-
wiązani do dołożenia starań, by zwie-
rzęta były jak najmniej uciążliwe dla 
otoczenia. Obowiązki ciążące na wła-
ścicielach zwierząt domowych zostały 
określone w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie m.st. 
Warszawy. Są oni zobowiązani m.in. 
do bezzwłocznego usuwania odcho-
dów zwierząt z miejsc przeznaczonych 
do wspólnego użytku. Nieczystości 
można umieszczać w oznakowanych 
pojemnikach lub wyrzucać do koszy 
na odpady zmieszane.

Właściciel, który uchyla się 
od obowiązku uprzątnięcia nieczy-
stości po swoim psie, powinien liczyć 
się z tym, że może za to zostać uka-
rany mandatem w wysokości do 500 
złotych.

Działalność straży miejskiej nie 
ogranicza się jedynie do działań inter-
wencyjnych. Funkcjonariusze angażu-
ją się również w kampanie informacyj-
ne skierowane do właścicieli czworo-
nogów. W szkołach i przedszkolach 
realizują programy profilaktyczne 
o tematyce ekologicznej, uczą dzie-
ci właściwych zachowań związanych 
z posiadaniem zwierząt, w tym sprzą-
tania po nich. Strażnicy uczestniczą 
też w akcjach lokalnych społeczności 
służących przypomnieniu właścicie-
lom o ich obowiązkach. Sprzątanie 
po własnym psie to nie wstyd. To obo-
wiązek i oznaka postawy prospołecz-
nej – przypominają strażnicy miejscy.

Mimo, że zjawisko niesprząta-
nia po zwierzętach wciąż występuje, 
w ocenie straży miejskiej zmienia się 
zachowanie właścicieli psów. Coraz 
częściej można zaobserwować, że oso-
by wyprowadzające zwierzęta na tere-
ny przeznaczone do wspólnego użytku 
są zaopatrzone w torebki i sprzątają 
odchody po swoich czworonogach.

Pamiętajmy, żeby posprzątać!
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Komunikacja miejska pełni klu-
czową rolę w systemie transporto-
wym stolicy. Autobusy, pociągi, metro 
i tramwaje przewożą ponad miliard 
pasażerów rocznie. Warszawa wciąż 
ją rozwija i usprawnia – modernizuje 
tabor, buduje drugą linię metra, nowe 
trasy tramwajowe i kolejne parkingi 
przesiadkowe, wprowadza prioryte-
ty dla tramwajów i autobusów oraz 
podnosi standard usług świadczonych 
przez przewoźników.

Wiodąca rola transportu zbioro-
wego wymaga zapewnienia wysokiej 
konkurencyjności w stosunku do samo-
chodów. Udział komunikacji miejskiej 
w obsłudze wszystkich podróży wyko-
nywanych w Warszawie ma wzrosnąć 
z 56,9 do 65 proc., a jednym z priory-
tetów miasta jest zmniejszenie liczby 
pojazdów wjeżdżających do stolicy 
i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Zachętą do rezygnacji z aut i prze-
siadki do komunikacji są m.in. zmiany 
w taryfie biletowej.

– Obniżamy ceny biletów długo-
okresowych ważnych w 1. i 2. strefie. 
Pasażerowie korzystający z biletów 
30-dniowych normalnych zaoszczę-
dzą dzięki temu 30 zł miesięcznie, 
a użytkownikom biletów 90-dniowych 
w portfelu pozostanie aż 76 zł. Ko-
munikacja to właściwa alternatywa, 
na podstawie biletów ZTM można 
przecież podróżować szybko i spraw-
nie. I to wszystkimi środkami transpor-
tu – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent Warszawy.

Ale to nie wszystko. Dotychcza-
sowa oferta biletowa zostanie rozsze-
rzona. W taryfie biletowej pojawi się 
m.in. bilet jednorazowy przesiadkowy 
grupowy ulgowy dla maksymalnie 10 
osób w cenie 22 zł. Będzie to z pewno-
ścią duże ułatwienie dla podróżujących 
grup szkolnych i ich opiekunów, którzy 
musieli kasować dużą liczbę biletów. 

Teraz wystarczy skasować jeden lub 
dwa kartoniki.

Specjalnie dla turystów i osób prze-
bywających w stolicy zaledwie przez 
kilka dni w taryfie znajdzie się bilet 
3-dniowy w cenie 36 zł (1. strefa) 
i 57 zł (1. i 2. strefa).

Miasto wprowadzi także tzw. bilet 
konferencyjny umożliwiając organiza-
torom konferencji zakup biletów dla 
ich uczestników (na wybrany okres 
czasu). Bilety będą kodowane na spe-
cjalnych warszawskich kartach miej-
skich lub będą dostępne w innej formie 
uzgodnionej z organizatorem.

Decyzję o wprowadzeniu powyż-
szych zmian podejmą radni Warszawy.

Metropolia już działa
Zgodnie z danymi za ostatnie 10 lat 

opublikowanymi przez UE to właśnie 
Warszawa wraz z całą metropolią była 
najszybciej rozwijającym się regionem 
Europy. W ostatniej dekadzie, gdy 
w Pradze odnotowano wzrost na po-
ziomie 12%, w Budapeszcie – 18%, 
Warszawa osiągnęła 57%. W 2014 r. 
Warszawa razem z 39 gminami za-
warła porozumienie o współpracy 
metropolitarnej, które dzisiaj jest pod-
stawą współdziałania w kluczowych 
kwestiach związanych z rozwojem 
gospodarczym i społecznym naszych 
lokalnych wspólnot. Realizujemy 
wspólnie m.in. inwestycje w parkin-
gi P+R (60 mln zł ze środków unij-
nych na 27 parkingów), trasy rowero-
we (ponad 300 km dróg rowerowych 
za 240 mln zł ze środków UE) czy 
wspólną promocję gospodarczą firm. 
W 2007 r. wprowadziliśmy „Wspól-
ny bilet”. Dziś w systemie transportu 
metropolitalnego mamy już 33 gminy, 
a ze wspólnego metropolitalnego trans-
portu korzysta coraz więcej pasażerów 
(na przestrzeni ostatnich kilku lat jest 
to wzrost o 20%).

Zmiany w taryfie

Wystarczy pomylić jedną cyfrę 
w przelewie, a nasze pieniądze trafią 
na konto zupełnie innej osoby. Jak 
je odzyskać, gdy pomyliliśmy numer 
konta? Czy odzyskanie środków w ta-
kiej sytuacji jest trudne? Szykują się 
zmiany przepisów, które mają ułatwić 
odzyskanie środków w przypadku po-
myłki w przelewie.

Od października 2011 r. obowiązują 
przepisy, które pozwalają na przyspie-
szenie wykonywania przelewów. Zgod-
nie z nimi, dostawcy nie mają obowiąz-
ku weryfikacji danych odbiorcy, takich 
jak imię i nazwisko czy adres. Do sku-
tecznego zlecenia przelewu wystarczy 
podanie samego numeru rachunku. 
A tu łatwo o pomyłkę. Do rzecznika 
finansowego trafiają liczne skargi na to, 
że w przypadku pomyłki trudno odzy-
skać pieniądze. Należy też pamiętać, 
że banki czy kasy spółdzielcze nie po-
noszą odpowiedzialności za pomyłkę 
klienta.

W przypadku pomyłki 
reaguj natychmiast

Jeżeli pomyliliśmy numer kon-
ta na przelewie, przede wszystkim 
od razu powinniśmy skontaktować się 
z bankiem, z którego wykonywaliśmy 
przelew. Jeżeli zareagujemy od razu, 
być może uda się przelew wstrzymać 
– jeżeli transakcja nie została jeszcze 
zaakceptowana i oczekuje na realizację 
– mówią eksperci bankowi. Pieniądze 
wrócą do nadawcy automatycznie tylko 
wtedy, gdy wskazany numer konta nie 
istnieje i system bankowy wychwy-

ci błąd w tzw. numerze kontrolnym. 
Niestety, system Elixir, przez który od-
bywają się przelewy międzybankowe, 
nie weryfikuje automatycznie danych 
odbiorcy przelewu, takich jak nazwa 
czy adres. – Kiedy pomyłka dotyczy ist-
niejącego rachunku, reklamacja złożo-
na przez klienta daje bankowi podstawę 
do działania, przy czym warto zazna-
czyć, że jego możliwości są ograniczone 
– mówi Rafał Dębski, jeden z wolonta-
riuszy w projekcie Bankowcy dla edu-
kacji finansowej młodzieży BAKCYL. 
Dochodzenie zwrotu przez klienta 
odbywa się na podstawie Kodeksu 
cywilnego, a banki jedynie pośred-
niczą w kontakcie między nadawcą 
a odbiorcą. Nie wolno im ujawniać 
danych odbiorcy przelewu. Dyspozycja 
wstrzymania przelewu kosztuje. – Jeże-
li przelew został już przekazany do ban-
ku odbiorcy lub sami spostrzegliśmy 
nasz błąd z opóźnieniem i pieniądze 
trafiły na cudze konto, nadal możemy 
je odzyskać. Trzeba złożyć reklamację 
w banku – resztą zajmą się już mię-
dzy sobą: nasz bank i bank odbiorcy 
przelewu – tłumaczy Urszula Jakub-
ska-Żuk, wolontariusz w projekcie 
BAKCYL. Łatwiej jest, gdy sprawa 
dotyczy posiadaczy rachunków w tym 
samym banku – informację o pomyłce 
i zgłoszenie nadawcy przekazywane 
jest wtedy znacznie szybciej. Jeśli po-
myłka dotyczy rachunku w innym ban-
ku – reklamacja klienta przekazywana 
jest poprzez międzybankowy system 
wymiany informacji Ognivo. – Bank 
odbiorcy zobowiązany jest przyjąć re-

klamację w ciągu 3 dni. Nie ma jednak 
póki co określonego terminu dotyczące-
go informacji zwrotnej do banku klien-
ta, który błędnie zlecił przelew. Warto 
to dodatkowo uregulować – uważają 
eksperci bankowi.

Wiele zależy od uczciwości
Bank, do którego trafił przelew 

ma obowiązek skontaktować się z wła-
ścicielem konta, na które został błędnie 
skierowany przelew, w celu uzyskania 
zgody na dokonanie zwrotu. Zgoda 
taka musi zostać wyrażona na piśmie. 
Później wiele zależy od uczciwości 
osoby lub firmy, która pomyłkowo 
otrzymała pieniądze – jeśli zgodzi się 
na zwrot, pieniądze wracają na konto, 
jeśli nie – pozostaje droga sądowa. – 
Odzyskanie pieniędzy może być trud-
ne właśnie w tym ostatnim przypadku 
– jeżeli trafimy na nieuczciwą osobę. 
Droga sądowa jest trudna i w przy-
padku mniejszych kwot skorzystanie 
z tego sposobu może być ekonomicznie 
nieuzasadnione – zauważają eksperci 
bankowi.

Obecnie tego typu sytuacje są moż-
liwe, ponieważ banki dokonują wery-
fikacji przelewu tylko na podstawie 
numeru konta zgodnie z ustawą o usłu-
gach płatniczych – powrót do weryfi-
kacji także na podstawie danych od-
biorcy na pewno uniemożliwiłby prze-
lanie pieniędzy na niewłaściwe konto. 
Drugim rozwiązaniem byłaby zmiana 
prawna umożliwiająca bankom doko-
nywanie zwrotu bez zgody właściciela 
konta, jeżeli dane odbiorcy i posiada-
cza konta są niezgodne.

Kurier PAP

Hortiterapia jest formą terapii za-
jęciowej wykorzystującej rośliny, pra-
ce ogrodnicze i ogród jako narzędzie 
terapeutyczne. Hortiterapeuci stosują 
techniki bazujące na pracy z roślina-
mi do leczenia konkretnych dysfunkcji 
fizycznych i psychicznych pacjentów. 
Hortiterapia wykorzystywana jest także 
w rehabilitacji zawodowej i resocjali-
zacji. W Polsce rośnie zainteresowanie 
terapią ogrodniczą – oceniają przed-
stawiciele Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, który wspólnie z tamtej-
szą Akademią Wychowania Fizycznego 

uruchamia kształcenie na tym kierunku 
w ramach studiów podyplomowych.

– Podążamy za trendami zachodni-
mi, gdzie kształcenie terapeutów ogrod-
niczych prowadzone jest już od dość 
dawna, zwłaszcza w Stanach Zjed-
noczonych, a także Wielkiej Brytanii, 
krajach skandynawskich, Niemczech, 
Austrii czy Szwajcarii – mówi dr Boże-
na Szewczyk-Taranek, kierownik stu-
diów podyplomowych z katedry Roślin 
Ozdobnych UR.

Dodaje, że terapia tego typu, bazu-
jąca na swoistym powrocie do natury, 

obserwacji procesu wegetacji roślin, 
ich pielęgnacji, a także uczestnictwie 
w pracy w grupie niesie ze sobą zna-
czący efekt zdrowotny. – Ogrodnictwo 
jest tu takim swoistym narzędziem tera-
peutycznym – podkreśla dr Szewczyk-
-Taranek.

Według niej elementy hortiterapii 
są wprowadzane przez niektórych te-
rapeutów zajęciowych, ale często bez 
świadomości, iż można ją ująć w ramy 
metodyczne i korzystać z pomocy spe-
cjalistów. – Czują oni, że to działa 
i wprowadzają intuicyjnie – zaznaczyła 
przedstawicielka UR.

Źródło: PAP

Odzyskać pieniądze

Leczenie ogrodem 



•  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

Dom Kultury „MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Zagłoby 17
tel. 22 667 92 18

w kwietniu:
•  4 kwietnia (wtorek) godz. 19.00 – 

Problemy skóry i paznokci, jak o nie 
zadbać nie tylko na wiosnę – wzystko 
o stopach – pierwsza część cyklu 
wykładów, które poprowadzi podolog 
Maria Krystyniak. Wstęp wolny

•  5 – 28 kwietnia – Wystawa pokonkur-
sowa palm wielkanocnych III edycji 
konkursu plastycznego Najpiękniej-
sza palma wielkanocna. Wstęp wolny

•  7 kwietnia (piatek) godz. 10.00 – 
Uroczyste wręczenie nagród oraz dy-
plomów i wyróżnień dla laureatów 
III dzielnicowego konkursu plastycz-
nego Najpiękniejsza palma wielka-
nocna. Wstęp wolny

•  9 kwietnia (niedziela) godz. 15.00 – 
Jezus Zmartwychwastał – spotkanie 
Seniorów i Gości przy wielkanocnym 
stole.

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
tel. 22 822 93 69

w kwietniu:
•  1 kwietnia (sobota) godz. 20.30 – 

Wieczór z rytmami, melodiami i tań-
cem prosto z serca Afryki. Koncert 
uświetnią efektowne pokazy tańca 
afrykańskiego w wykonaniu tancerek 
z formacji C’est Ca. Wstęp 20 zł

•  2 kwietnia (niedziela) godz. 18.00 – 
Z cyklu „Wieczory bardów” – „Hory-
zont Osobliwości” – recital Jarosława 
Chojnackiego. Bilety w przedsprze-
daży 30 zł, w dniu koncertu 35 zł

•  7 kwietnia (piątek) godz. 14.00 – 
Pawilon pod Okiem ul. Grójecka 79 
– Wiosenne wędrówki po kresach. 
Wileński kaziuk i inne kresowe kier-
masze, jarmarki… Prowadzenie Kata-
rzyna Węglicka. Wstęp wolny

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

ul. Traktorzystów 14
tel. 22 478 34 54

w kwietniu:
•  3 kwietnia (poniedziałek) godz. 16.00 

(sala klubowa) – Warsztaty twórcze 
w Klubie Literackim „Metafora”. 
Prowadzenie Anna Rykowska. Wstęp 
wolny

•  5 kwietnia (środa) w godz. 9.00 – 
19.00 (sala widowiskowa) – XIV 
dzielnicowy Przegląd Artystycz-
ny Świetlic Szkolnych pod hasłem 
„Zwierzęta w bajkach i baśniach”. 
Występ zespołów uczniowskich 
(muzyka, teatr, śpiew, taniec). Wstęp 
wolny

•  7 kwietnia (piątek) godz. 19.00 (sala 
kameralna) – „Salonik sztuk Arsus” – 
koncert zespołu „Jugonostalgia” oraz 
promocja książki „Róża na chodniku” 
z udziałem Jacka Krawczyka. Wstęp 
wolny

•  8 kwietnia (sobota) godz. 17.00 (ga-
leria Ad-Hoc sala kameralna) – Wer-
nisaż wystawy malarstwa Grażyny 
Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego 
pt. „Epos kościuszkowski” z okazji 
obchodów Roku Tadeusza Kościusz-
ki. Wstęp wolny
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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 12 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) krokus; 7) wyspa ameryk. na Oceanie Spokojnym; 8) niebiałkowy 
składnik enzymu; 9) instynkt; 10) hiszpańskie imię męskie; 12) okres 10 lat, mie-
sięcy, tygodni lub dni; 14) soczewka; 16) w psychoanalizie czynnik kontrolujący 
przejście pewnych treści z podświadomości do świadomości; 19) biedny piesek; 
21) bije w taksówce; 22) usterka; 23) np. benedyktyni.

Pionowo: 1) kasta; 2) nowicjusz w zawodzie; 3) zapas; 4) kapitan „nikt”; 
5) na mizerię; 6) komplet liter; 11) lot po odbiciu; 13) obiór; 15) mały nóż chirur-
giczny; 17) najwyższy punkt na niebie; 18) Olavi, pięcioboista fiński, brązowy 
medalista olimpiady w 1956 r.; 20) czterostrunowy instrument. muz. smyczkowy.

Horoskop
od 26 marca do 8 kwietnia 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Wszystkie Twoje zamierze-
nia się spełnią. Nie zapo-
minaj jednak, że aby uzy-

skać lepszy rezultat, powinieneś włożyć 
swoje zaangażowanie. W miłości los 
będzie Ci sprzyjał, być może w Twym 
sercu pojawi się gorące uczucie, tylko 
rozejrzyj się dookoła. Dbaj o zdrowie 
i kondycję, pamiętaj, żeby się nie prze-
ciążać psychicznie ani fizycznie.

RYBY (19 II – 20 III)
Z wiosną poczujesz przy-
pływ sił witalnych. Wyko-
rzystaj to by pracować bar-

dziej efektywnie. Twoje zaangażowanie 
na pewno zostanie docenione przez sze-
fa. Możesz się także spodziewać premii. 
Ważnych spraw nie zostawiaj do zała-
twienia na później, bo to może mieć dla 
Ciebie negatywne skutki. W uczuciach 
– zadbaj o relacje z partnerem.

BARAN (21 III – 20 IV)
Jeśli chcesz coś osiągnąć, 
to pamiętaj, że czasem lepiej 
zachować spokój. W pracy 

mogą nadejść trudne chwile, ale jeśli 
je przetrwasz, to potem będzie tylko 
dobrze, a Ty wyjdziesz z kłopotów sil-
niejszy. W miłości – wykorzystaj szansę 
daną od losu i bądź wdzięczny za to, 
co otrzymujesz. Możliwe, że już nieba-
wem spotkasz osobę, z którą wejdziesz 
w związek.

BYK (21 IV – 21 V)
Czas dokonuje korekty nie-
których naszych zamierzeń. 
Kłopoty mają to do siebie, 

że lubią wykorzystywać najmniejsze 
niedopatrzenia i zagoszczą na dobre 
w najmniej pożądanych miejscach. 
Wzmożona czujność pozwoli ci uniknąć 
wpadek. W sferze emocjonalnej małe 
zadrażnienia, których źródła dopatruj 
się wyłącznie w sytuacji ogólnej.

BLIZNIĘTA (22 V – 21 VI)
Może w sposób przykry 
dać o sobie znać Twój brak 
zdecydowania i skłonność 

do budowania zamków na lodzie. Zrób 
rachunek swych dokonań w ostatnim 
czasie, a prędko dojdziesz do wniosku, 
że większą część winy za niektóre nie-
powodzenia ponosisz sam. Pociesz się, 
ze oto nadchodzą dla Ciebie o wiele 
lepsze dni. Doceń to i wykorzystaj.

RAK (22 VI – 22 VII)
Natłok najróżniejszych obo-
wiązków zawodowych, do-
mowych wymusi na Tobie 

zmianę trybu życia. Na pewno jednak 
nie będziesz tego żałować, bo dzię-
ki wzmożonemu wysiłkowi na zawsze 
pożegnasz kłopoty natury materialnej. 
Zdrowie bez zastrzeżeń. W sferze uczuć 
bardzo, bardzo wiosennie, miłośnie 
i sympatycznie. Chwytaj chwilę.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W kwietniu szczególnie pil-
nie studiuj dokumenty, które 
będziesz podpisywać i które 

wiążą się w jakiś sposób z wydatkowa-
niem pieniędzy, zaciąganiem pożyczek, 
potwierdzaniem gotowości poręczenia 
za kogoś. W domu przyda się poświęcić 
trochę więcej czasu młodszym człon-
kom rodziny, zainteresować się ich pro-
blemami, pomóc je rozwiązać.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Wpadniesz w prawdziwy wir 
obowiązków najróżniejszego 
rodzaju. Na szczęście potra-

fisz organizować swój czas i wywiążesz 
się ze wszystkiego znakomicie. Skut-
ki tego będą o wiele przyjemniejsze 
od oczekiwanych, bo dobry los sypnie 
Ci wytęsknionym groszem, a otoczenie 
zacznie wręcz Cię podziwiać. W uczu-
ciach niemal sielanka.

WAGA (24 IX – 23 X)
Nie trać czasu na docie-
kanie, co i kto powiedział, 
bo i tak to już niczego nie 

zmieni. Jeśli nauczysz się przechodzić 
do porządku dziennego nad małostko-
wością innych, to pod każdym wzglę-
dem zyskasz. W najbliższych dniach 
musisz skupić się na sprawach zawo-
dowych, zarabianiu pieniędzy. Fortuna 
będzie Ci życzliwa, ale staraj się.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Spokojnym podejściem 
do trudnego problemu za-
skoczysz otoczenie, a nie-

którym pomieszasz szyki, bo założyli, 
że jak niegdyś zwyczajnie wybuchniesz 
i wszystko popsujesz. Czy to nie lepsze 
niż dopuszczanie do głosu adrenaliny? 
Kwiecień jest dla Ciebie pierwszym 
miesiącem „nowej ery”, więc nie zrób 
żadnego fałszywego kroku.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Nie brak Ci wiary w siebie, 
przebojowości, ale czasem 
w życiu tak bywa, że stu-

procentowy sukces okazuje się wiel-
ką porażką. Musisz być przygotowany 
na to, że ktoś, za kogo dałbyś głowę, 
nagle objawi się jako ten, kto zburzy 
wszystkie Twoje plany. Nie działaj pod 
wpływem emocji – ani dobrych, ani 
złych. Zadbaj o siebie i najbliższych.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Nie wszystko, co na naj-
bliższe dni zaplanujesz, uda 
Ci się zrealizować. Opór 

osoby, którą uważałeś za niezwykle 
oddaną sobie będzie Twym najwięk-
szym rozczarowaniem, z którym trzeba 
będzie sobie jakoś poradzić. A może 
włączysz do rozmów o swych zamie-
rzeniach wszystkich zainteresowa-
nych, a nie tylko niektórych? Zdrowie 
super. 




