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Na sesji 6 kwietnia rada Włoch, 
podczas imiennego głosowania, więk-
szością 9 głosów, przy 7 przeciwnych 
i 2 wstrzymujących się, podjęła uchwa-
łę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu 
radnej Elżbiety Szczepańskiej z powodu 
utraty prawa wybieralności.

W uzasadnieniu powołano się 
na wezwanie wojewody mazowieckie-
go, które wpłynęło do rady w marcu, 
apelującego o zajęcie takiego stanowi-
ska po uprzednim wyjaśnieniu kwestii 
zamieszkania (zameldowania) radnej 
na terenie Włoch. Przypomniano, że 
na podstawie art. 383 paragraf 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku ko-
deksu wyborczego w powiązaniu z art. 
8 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 roku 
o ustroju m. st. Warszawy, utrata prawa 
wybieralności następuje w przypadku, 
gdy radny dzielnicy nie zamieszkuje 
stale na obszarze danej dzielnicy. Na-
leży przy tym rozróżnić miejsce za-
mieszkania, które zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego, stanowi miejsco-
wość, w której dana osoba przebywa 
z zamiarem stałego pobytu, a miejsce 
zameldowania, które jest administra-
cyjnym wskazaniem adresu dla celów 
ewidencyjnych.

Wobec treści pisma, jakie wpłynęło 
do mazowieckiego urzędu wojewódz-
kiego w Warszawie, a skierowanego 
do przewodniczącego rady Włoch, pi-
smem z dnia 8 grudnia 2016 roku organ 
nadzoru zwrócił się do rady dzielnicy 
z prośbą o przekazanie mu informa-
cji dotyczących kwestii posiadania lub 
nieposiadania biernego prawa wybor-
czego przez Elżbietę Szczepańską, rad-
ną Włoch. W szczególności rada miała 
wskazać i przesłać dokumenty potwier-

dzające spełnienie przesłanki miejsca 
zamieszkiwania przez Elżbietę Szcze-
pańską.

W odpowiedzi przewodniczący rady 
dzielnicy przesłał 15 grudnia 2016 roku 
kopię pisma naczelnika włochowskiej 
delegatury biura administracji i spraw 
obywatelskich wraz z załączonymi ko-
piami zaświadczeń dotyczących stałe-
go rejestru wyborców oraz archiwalnej 
decyzji, na mocy której wpisano Elż-
bietę Szczepańską do stałego rejestru 
wyborców.

Żaden z dokumentów nie potwier-
dzał, że radna Elżbieta Szczepańska 
faktycznie zamieszkiwała pod adresem 
wskazanym w przedłożonych dokumen-
tach.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 
16 stycznia 2017 roku organ nadzoru 
skierował bezpośrednio do radnej pi-
smo, w którym zwrócił się o przeka-
zanie informacji dotyczących miejsca 
jej zamieszkania, w tym przedłożenie 
stosownych dokumentów i oświadczeń.

Ponieważ do dnia przygotowania 
niniejszego pisma do mazowieckiego 
urzędu wojewódzkiego nie wpłynęła 
odpowiedź radnej, poinformowano, że 
zgodnie z przepisami następuje wygaś- 
nięcie mandatu radnego z powodu utraty 
prawa wybieralności.

Do mazowieckiego urzędu wo-
jewódzkiego nie wpłynęła uchwała, 
na mocy której doszłoby do stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu radnej Elżbie-
ty Szczepańskiej.

Sprawa stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnej Szczepańskiej zdomi-
nowała kwietniowy porządek obrad.

We Włochach

Mieszkańcy wybrali, 
radni odwołali

Dla tych, którzy spędzą majówkę w stoli-
cy, Warszawa przygotowała znakomitą atrak-
cję. Na Podzamczu odbędzie się premiera 7. 
edycji widowiska w multimedialnym parku 
Fontann. Pokazy są zaplanowane na 1, 2 
i 3 maja.

– Przychodzą tu tłumy nie tylko na week-
endowe pokazy, ale w każdy słoneczny, ciepły 
dzień, aby blisko wody odpoczywać i po-
dziwiać tryskające fontanny – mówi Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy 
– Dodatkowo ten rejon wzbogaciły nowe 
bulwary, które od multimedialnego parku 
Fontann dzieli tylko Wisłostrada. Te dwie 
atrakcje, połączone wygodnym przejściem 
podziemnym, stały się ulubionym miejscem 
spacerów warszawiaków.

– W multimedialnym parku Fontann 
widać energię Warszawy i jej mieszkańców 
– mówi Ewa Masny-Askanas, wiceprzewod-
nicząca Rady Warszawy – Takie miejsca są 
miastom potrzebne. Stają się ich symbola-
mi. Dlatego też cieszę się, że podobnie stało 
się z naszymi pokazami fontann. Wiem, że 
by obejrzeć te widowiska przyjeżdżają spe-
cjalnie organizowane wycieczki, np. z Berlina.

– W tym roku fontanny opowiedzą histo-
rię o Bazyliszku. Została do niej przygoto-

wana dynamiczna wizualizacja oraz wodna 
choreografia ze specjalnie na tę okazję do-
braną muzyką. Utwór finałowy pod tytułem 
„Legendy żyją w nas” skomponował Piotr 
Rubik, a zaśpiewała do niego solistka Opery 
Narodowej, Aleksandra Olczyk – mówi An-
drzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady, 
która jest organizatorem wydarzenia.

Spektakle wyświetlane na ekranie wod-
nym co roku przyciągają tłumy warszawia-
ków oraz polskich i zagranicznych turystów. 
W zeszłym sezonie widownia liczyła oko-
ło miliona osób. Nic dziwnego, ponieważ 
to spektakularne połączenie obrazu, wody, 
muzyki i świateł tworzy niezapomniane wi-
dowisko, które na długo zapada w pamięć. 
Jest to zasługa starannych przygotowań, któ-
re rozpoczynają się długo przed pierwszym 
pokazem.

Inspiracją multimedialnego show 
od kilku lat są warszawskie historie, legendy 
i opowieści. W ubiegłym sezonie bohater-
kami pokazów były syreny, zaś w tym roku 
w spektaklu pod tytułem „Powrót Bazylisz-
ka” na Podzamcze zawita groźny mityczny 
stwór, jednym spojrzeniem zmieniający ludzi 
w kamień, który jak się okaże, we współ-
czesnym świecie nie radzi sobie już tak do-

brze jak w zamierzchłych czasach. Podczas 
przygód Bazyliszka czeka nas też podróż 
w czasie i wiele innych atrakcji, ożyją m.in. 
barwne warszawskie neony. Podczas premie-
ry, czyli 1 maja, wszystkich odwiedzających 
czeka także specjalna niespodzianka przygo-
towana przez organizatorów. Wstęp wolny.

O multimedialnym parku 
Fontann

Multimedialny park Fontann został 
otwarty w 2011 roku na warszawskim Pod-
zamczu, u podnóża Nowego Miasta. To naj-
większe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, 
nowoczesna wizytówka stolicy i jedna z naj-
ważniejszych atrakcji turystycznych Warsza-
wy. Podczas trwającego pięć miesięcy sezo-
nu (od początku maja do końca września) 
specjalne widowiska ogląda ponad milion 
widzów. Dzięki pokazom fontann i impre-
zom, które Stołeczna Estrada organizuje 
na tym terenie (Wianki nad Wisłą, potań-
cówki oraz wystawy i koncerty w Pawilonie 
Artystycznym Fontanna), Podzamcze stało 
się miejscem spotkań, rekreacji oraz relaksu, 
przez co na stałe wpisało się w artystyczną, 
kulturalną i rozrywkową architekturę stolicy. 
Od najbliższego sezonu na terenie multi-
medialnego parku Fontann będzie można 
skorzystać z nowej oferty gastronomicznej.

Nowy sezon w parku Fontann

Park Fontann (od piątku do soboty):
godz. 8.30 – uruchomienie fontann
godz. 16.00 – wodne widowisko z użyciem 

wszystkich dysz (bez światła, laserów 
i muzyki)

godz. 22.30 – zakończenie pracy fontann

Widowisko multimedialne
1 maja – 13 maja – w tym, 1,2,3 (dalej 

piątki i soboty) – godz. 21.00
19 maja – 12 sierpnia – każdy piątek i so-

bota – godz. 21.30
18 sierpnia – 30 września – każdy piątek 

i sobota – godz. 21.00

ciąg dalszy na str. 2



str. 2 28 kwietnia 2017 Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch    Nr  8

Rada Ochoty przyjęła sprawozda-
nie z działalności komisji rewizyjnej 
za 2016 rok. Komisja liczy 5 osób. 
W okresie od stycznia 2016 roku 
do marca br. rozpatrzyła 18 skarg. 16 
zostało rozstrzygniętych w całości lub 
w części, 2 przekazano zgodnie z wła-
ściwością. Za zasadne uznano 3 skargi, 
13 za bezzasadne.

Wzrosła liczba skarżonych podmio-
tów. Najwięcej skarg – sześć – wpłynęło 
na dyrektora Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami, dwie z nich uzna-
no za zasadne. Trzy skargi dotyczyły 
zarządu dzielnicy, za zasadną została 
uznana jedna. Na dyrektora ochockiej 
biblioteki publicznej wpłynęły dwie 
skargi, po jednej skardze na dyrektora 
ośrodka pomocy społecznej, na dy-
rektora dzielnicowego biura finansów 
oświaty, na dyrektora środowiskowego 
domu samopomocy „Pod Skrzydłami” 
oraz na dyrektorów Gimnazjum nr 14 
i Szkoły Podstawowej nr 23.

(PON)

ZGN wykonał zalecenia
W październiku ub. roku trzyoso-

bowy zespół kontrolny przeprowadził 
kontrolę wykonania zaleceń pokontrol-
nych z 2013 roku przez ochocki ZGN 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2015 roku. Celem kontroli było zwery-
fikowanie stopnia wykonania zaleceń 
pokontrolnych.

W 2013 roku w wyniku kontroli 
komisji rewizyjnej rady przyjęto sze-
reg zaleceń pokontrolnych, mających 
na celu usystematyzowanie procedur 
związanych z przeprowadzaniem re-
montów pustostanów. Ze sprawozdania 
pokontrolnego wynika, że ZGN w prze-
ważającej części spełnił zalecenia.

Dokumentacja remontów, m.in. 
umowy, protokoły, kosztorysy, była 
podpisana i opieczętowana. Kwoty 
wynagrodzenia za remonty widnie-
jące na fakturach nie przekraczały 
kwot wskazanych w umowie z wyko-
nawcami. Dokumenty znajdujące się 
w teczkach poszczególnych remontów, 
w tym kosztorysy, zostały ponume-

rowane. Każda teczka zawierała spis 
znajdujących się w niej dokumentów. 
Większość teczek zawierała kompletną 
dokumentację przeprowadzonych re-
montów. Dlatego też komisja rewizyjna 
pozytywnie zaopiniowała wykonanie 
zaleceń pokontrolnych sporządzonych 
w 2013 roku. Nie zgłosiła też zastrze-
żeń do niewykonanych zaleceń, do-
tyczących braku konsultacji sposobu 
przeprowadzenia remontu z przyszłym 
najemcą, uznając za zasadne wyjaśnie-
nia przedstawione przez ZGN, że brak 
jest podstawy prawnej do zobowią-
zywania najemcy do przeprowadzania 
takich konsultacji. Jednocześnie ko-
misja rewizyjna zaleciła indywidualne 
rozpatrywanie wniosków najemców 
o dostosowanie lokali do ich potrzeb 
i w miarę możliwości – realizację tych 
wniosków.

Skontrolują OSiR
Rada Ochoty zatwierdziła także 

roczny plan kontroli komisji rewizyjnej 
na 2017 rok. Przewiduje on kontrolę 
wydatków ośrodka sportu i rekreacji 
w dzielnicy w latach 2014-2015 doty-
czącą bieżącej działalności obiektów 
sportowych ochockiego OSiR.

(PON)

Na kwietniowej sesji rada Ursusa 
pozytywnie zaopiniowała propozycję 
zarządu wniesienia o zwiększenie pla-
nu dochodów dzielnicy o 800 tys. zł 
ze środków wyrównawczych z budże-
tu miasta, które byłyby przeznaczone 
na dwa zadania.

Nowym zadaniem miałaby być bu-
dowa zespołu szkolno-przedszkolnego 
na działkach przy ul. Dzieci Warszawy 
za ul. Ryżową, ponieważ w związku 
z planowanymi zmianami w ustroju 
szkolnym niezbędne jest wybudowanie 
infrastruktury szkolno-przedszkolnej dla 
najmłodszych dzieci. Budynek przed-
szkola będzie przeznaczony dla 150 
dzieci w wieku 3-5 lat w 6 oddziałach, 
budynek szkoły podstawowej ma być 
przystosowany do przyjęcia 800 uczniów 
z klas 0-III i IV-VIII. W planie zagospo-
darowania przestrzennego teren na któ-
rym powstanie szkoła z przedszkolem 
jest przeznaczony na cele oświatowe. 
W I etapie w 2017 roku wnioskowano 

o kwotę 400 tys. zł na wykonanie pro-
jektu inwestycji.

Drugim rozszerzonym zadaniem 
ma być budowa zespołu szkolno-przed-
szkolnego na działce przy ul. Hennela, 
w pobliżu ratusza, na terenie dawnych 
Zakładów Przemysłu Ciągnikowego 
„Ursus”. Pierwotnie planowano w tym 
miejscu budowę jedynie przedszkola, 
jednak z powodu niewystarczających 
zasobów oferty edukacyjnej na terenie 
dzielnicy, postanowiono inwestycję roz-
szerzyć o budowę szkoły podstawowej, 
dlatego wnioskowano o zmianę nazwy 
zadania oraz o dodatkowe 400 tys. zł 
na wykonanie projektu budowy podsta-
wówki oraz boisk szkolnych z odwod-
nieniem liniowym i wyposażeniem m.in. 
w piłkochwyty, a także placu zabaw. 
Po rozszerzeniu i dofinansowaniu zada-
nia w tym roku przeznaczone na nie bę-
dzie prawie 785 tys. zł, w tym uprzednio 
zaplanowane blisko 385 tys. zł.

(PON)

W trakcie emocjonalnej debaty pod-
czas sesji wiele mówiono o niepokoju, 
rozgoryczeniu i nie najlepszej atmosfe-
rze w radzie Włoch oraz o pogarszają-
cych się relacjach wśród radnych.

Przypominano, że listy układał PiS, 
a wykluczeni z jego klubu byli radni 
żalili się na bezpodstawne pomówienia. 
Elżbieta Szczepańska jest jedną z nich. 
Dlatego opozycja broniła wybranej 
przez mieszkańców radnej, którą do-
tknęła fala oszczerstw i pomówień.

Radna przyznała, że to trudny dla 
niej dzień. Przypomniała, że jest wie-
loletnią radną, najpierw, w latach 1994-
98 gminy Włochy, a od 2002 roku, 
czyli od 15 lat, dzielnicy. Związana 
jest z Włochami od 45 lat, nie tylko 
miejscem zamieszkania, ale i pracy. Po-
nad 40 lat jest lekarką w dzielnicowej 
przychodni. Zna potrzeby mieszkańców 
i stara się im pomóc. Była wybierana, 

bo ma zaufanie społeczne dla swej dzia-
łalności. Przykro jej, że nie jest oceniana 
za cały swój dorobek.

Część radnych broniła swojej zasłu-
żonej dla dzielnicy koleżanki, której wło-
chowska społeczność dużo zawdzięcza. 
Mówiono o złych osądach, intrygach, 
szykanach. Mimochodem tylko poruszo-
no kwestię jej meldunku. Zdaniem nie-
których radnych, kwestia zamieszkania 
nie powinna mieć znaczenia, gdy tyle się 
robi dla swojej dzielnicy.

Rada Włoch przegłosowała wyga-
śnięcie mandatu Elżbiety Szczepańskiej, 
nadal jednak pozostaje ona radną dziel-
nicy. Zgodnie z kodeksem wyborczym, 
od podjętej uchwały przysługuje jej 
skarga do wojewódzkiego sądu admini-
stracyjnego, którą może wnieść za po-
średnictwem rady Włoch, czyli organu, 
który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

Zapowiedziano, że to nie koniec 
sprawdzania miejsca zamieszkania wło-
chowskich radnych.  (PON)

Na Ochocie

Przybyło skarg
W Ursusie

Szkoła na Skoroszach

We Włochach

Mieszkańcy wybrali,
radni odwołali

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

dokończenie ze str. 1
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Już 13 i 14 maja w Forcie Bema 
kolejny raz odbędzie się Warsaw Chal-
lenge – największa impreza breakdan-
ce’owa w Polsce. Na fanów hip-hopu 
czeka rywalizacja najlepszych tancerzy 
z całego świata oraz występy gwiazd rapu 
z Polski i zagranicy. Tegoroczna odsłona 
wydarzenia zaskoczy nie tylko oryginal-
ną lokalizacją, lecz także nową formułą 
tanecznych zawodów.

Idea Warsaw Challenge powstała 
w 2005 roku. Początkowo miała to być 
jedynie niewielka impreza łącząca zawo-
dy breakdance z koncertami lokalnych ra-
perów. Jednak ogromne zainteresowanie 
fanów i współpraca ze znanymi gośćmi 
sprawiły, że z roku na rok Warsaw Chal-
lenge zmieniło swoje oblicze. Obecnie 
to największe w Polsce oraz jedno z naj-
większych w Europie wydarzeń dla fa-
nów hip-hopu, odwiedzane przez tysiące 
uczestników głodnych bitew tanecznych 
na najwyższym poziomie oraz koncertów 
gwiazd polskiego i światowego formatu. 
Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 
w nowym miejscu i według zmienio-
nych zasad, ale ponownie połączy to, 
co w hip-hopie najlepsze – taniec, muzy-
kę i freestyle.

– Wydarzenie to jest miejscem spo-
tkań nie tylko polskich fanów hip-hopu, 
ale również licznych zagranicznych gości. 
Co dla nas bardzo ważne, Warsaw Chal-
lenge nie zamyka się tylko w młodzieżo-
wym środowisku hip-hopowym. Od wielu 
lat w imprezie uczestniczą osoby repre-
zentujące różne pokolenia, które chcą 
spędzić swój wolny czas w otoczeniu po-
zytywnych emocji związanych ze spekta-
kularnymi zmaganiami tancerzy – mówi 
Robert Zydel, dyrektor biura marketingu 
miasta.

Nowa formuła imprezy
13 maja na scenie Warsaw Challenge 

w bitwach 1 na 1 w systemie pucharo-
wym zmierzą się utytułowani tancerze 
z całego świata. 14 maja, czyli drugiego 
dnia wydarzenia, odbędą się zawody gru-
powe. W tym roku organizowane według 
nowej formuły.

– Tegoroczna impreza pod względem 
tanecznym ulega dużej zmianie. W zawo-
dach grupowych rezygnujemy z systemu 
pucharowego, a przyjęty model będzie 
modyfikacją formuły „undisputed”, przy-
pominającą zasady znane między innymi 

z zawodów piłkarskich. Przed publiką 
nadal zaprezentuje się osiem ekip po-
dzielonych na dwie grupy. Każda z ekip 
stoczy ze sobą pojedynek, za który sędzio-
wie przyznają punkty. Do finału przejdzie 
po jednej drużynie z każdej grupy, która 
zdobędzie najwyższe noty. O trzecie miej-
sce zawalczą drużyny, które w swojej 
grupie uplasują się na drugiej pozycji. 
Ten system jest bardziej efektowny dla 
widzów, ale bardziej wymagający dla 
tancerzy, bo każda z ekip Great 8 za-
prezentuje się gościom co najmniej trzy 
razy – wyjaśnia Piotr Zaczyński, jeden 
z pomysłodawców Warsaw Challenge.

Zmiana lokalizacji
Warsaw Challenge łączy pokolenia 

wokół hip-hopu, ale jednocześnie ewo-
luuje wraz z nowymi ekipami tancerzy 
i trendami w muzyce. Dwie ostatnie edy-
cje wydarzenia odbyły się na placu De-
filad. W tym roku organizatorzy poszli 
za głosami fanów, którzy miło wspomi-
nają bardziej kameralne lokalizacje i im-
preza została przeniesiona do Fortu Bema 
na warszawskim Bemowie. Jest to popu-
larne miejsce spotkań warszawiaków i lo-
kalizacja wielu prestiżowych wydarzeń 
muzycznych, które będzie idealnym tłem 
dla tanecznych zmagań B-boyów i hip-
-hopowych koncertów.

Warsaw Challenge,
czyli światowej klasy zawody 

breakdance
Warsaw Challenge powstało z pasji 

do tańca, więc od początku jednym z naj-
bardziej istotnych elementów imprezy 

jest konkurs dla zawodników breakdance. 
Uczestnicy Warsaw Challenge co roku 
mają okazję oglądać występy absolutnej 
światowej czołówki sceny breakdance. 
Jeden z najbardziej efektownych i trud-
nych stylów tańca, wymaga od tancerzy 
nie tylko dużej sprawności fizycznej, lecz 
także wielu lat treningów poświęconych 
na dopracowanie techniki.

Zachęcamy do udziału w wydarze-
niu i obserwowania zmagania drużyn 
B-boyów, które powalczą o główną na-
grodę ufundowaną przez Miasto Sto-
łeczne Warszawa – 15 tysięcy złotych. 
Do udziału w zawodach grupowych za-
proszone zostały najlepsze ekipy tańca 
breakdance z całego świata. Wśród za-
granicznych gości znajdą się m.in. obroń-
cy tytułu z zeszłego roku, amerykański 
skład Rockforce Crew, najlepsza brytyj-
ska ekipa Soul Mavericks oraz Tekken 
Crew, zwycięscy francuskich eliminacji 
Warsaw Challenge. Great 8 uzupełnią też 
Predatorzy, czyli połączony skład tance-
rzy z Rosji i Kazachstanu, który podczas 
Warsaw Challenge 2016 zajął drugie 
miejsce, gwiazdorska ekipa z Japonii 
o nawie Florriorz, Unstopables repre-
zentujący Izrael i Hustle Kids z Holan-
dii. Polskę będzie reprezentował zna-
komity Polskee Flavour. Najbardziej 
utytułowany rodzimy skład ma na swo-
im koncie liczne zwycięstwa zarówno 
w zawodach indywidualnych, jak i gru-
powych, wielokrotnie reprezentował też 
kraj na międzynarodowych imprezach 
breakdence’owych.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Zanim minął pierwszy tydzień 
od uruchomienia aplikacji „Milion 
drzew”, warszawiacy wskazali ponad 
1100 miejsc, gdzie chcieliby, aby poja-
wiły się drzewa.

– Bardzo się cieszę, że warszawia-
cy tak chętnie korzystają z aplikacji 
„Milion drzew”. Przekazane wnioski 
będą dla nas bardzo pomocne przy 
planowaniu kolejnych działań. Będzie-
my chcieli je wykorzystać już podczas 
jesiennych nasadzeń. Dzięki zgłosze-
niom pozyskujemy też wiedzę, gdzie 
mieszkańcom stolicy najbardziej do-
skwiera brak drzew i zieleni – mówi 
Michał Olszewski, wiceprezydent 
Warszawy.

Aplikacja „Milion drzew” zosta-
ła uruchomiona 22 marca. Najwięcej 
zgłoszeń w pierwszych dniach jej dzia-
łania napłynęło od mieszkańców Ursy-
nowa, Woli i Żoliborza. Najmniejszą 
potrzebę zazieleniania dzielnicy, póki 
co, widzą mieszkańcy Włoch, Wilano-
wa i Wesołej. Brak zgłoszeń ze strony 
mieszkańców nie oznacza jednak, że 

w najmniej „aktywnych” dzielnicach 
nie pojawią się nowe nasadzenia. Zgod-
nie z przyjętym przez Radę Warszawy 
projektem w każdej stołecznej dzielni-
cy pojawi się minimum tysiąc nowych 
drzew. Realizacja tego przedsięwzięcia 
rozpocznie się jesienią. Dodatkowo ru-
sza również wspomagający program 
nasadzeń zastępczych. Wszystkie drze-
wa, które z powodu uszkodzeń czy 
zniszczeń zamierają lub już zamarły 
i są objęte decyzją o wycince, zostaną 
zastąpione nowymi. W ich miejsce po-
sadzone zostaną dorodne 5-, 10-letnie 
drzewa gatunków zgodnych ze „Stan-
dardami kształtowania zieleni”.

Jak zgłosić swoje drzewo?
Wystarczy aplikacja „Milion 

drzew”. Można ją pobrać za pośred-
nictwem Google Play (na systemy An-
droid), albo z App Store (dla iOS). 
Aby wskazać miejsce nowego nasa-
dzenia należy wybrać się w miejsce, 
gdzie chcemy by pojawiło się drzewo. 
W aplikacji wybieramy opcję „zgłoś”, 

a następnie składamy wniosek podając 
nasze dane kontaktowe i… gotowe.

Jeżeli we wskazanym miejscu 
możliwe jest wykonanie nasadzenia, 
zgłoszenie zostanie zaakceptowane, 
a w aplikacji pojawi się odpowiedni 
komunikat. Potwierdzenie wysłane zo-
stanie również na adres e-mail i numer 
telefonu komórkowego. W przypadku, 
gdy zgłoszenie nie może zostać przy-
jęte i drzewo nie zostanie posadzone, 
aplikacja poinformuje dlaczego. Po-
wodów może być wiele. Planując na-
sadzenia trzeba brać pod uwagę wiele 
czynników. Są to m.in. strefy ochronne 
torowisk czy wałów powodziowych, 
własność terenu, infrastruktura pod-
ziemna, latarnie, a także plany zago-
spodarowania przestrzennego.

Nasadzenia będą wykonywane 
zgodnie z przyjętymi „Standardami 
kształtowania zieleni” w Warszawie, 
stanowiącymi załącznik do przyjęte-
go „Programu ochrony środowiska 
dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2023 roku”. Jed-
nostką odpowiedzialną za prowadze-
nie nasadzeń jest Zarząd Zieleni m.st. 
Warszawy.

Stołeczni radni przegłosowali zmia-
ny – uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów będą podróżowali komu-
nikacją miejską bezpłatnie, a mieszkań-
cy metropolii zapłacą mniej za bilety 
długookresowe ważne w obu strefach.

– Naszym priorytetem jest zwięk-
szenie udziału transportu zbiorowego 
w obsłudze podróży wykonywanych 
w Warszawie – z 56,9 do 65 proc., 
zmniejszenie liczby prywatnych aut 
wyjeżdżających codziennie na ulice 
oraz ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń. Dlatego wprowadzamy zmiany 
w taryfie i bezpłatne przejazdy. Mamy 
nowoczesną komunikację i serdecznie 
zachęcam uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz mieszkańców metro-
polii do przesiadki. Naprawdę war-
to – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent Warszawy.

Uczniowie nie płacą
Radni miejscy przegłosowali zmia-

ny w taryfie biletowej. Katalog osób 
uprawnionych do bezpłatnych prze-
jazdów został poszerzony o uczniów 
warszawskich szkół podstawowych 
i gimnazjów, publicznych i niepu-
blicznych oraz uczniów mieszkających 
w Warszawie i uczących się w innych, 
nie stołecznych placówkach oświato-
wych. Uprawnienie będzie obowiązy-
wało od 1 września br., na podstawie 
specjalnych, spersonalizowanych kart 
miejskich (tzw. Karty Ucznia).

Szkoły prześlą do Zarządu Trans-
portu Miejskiego wypełnione wnioski 
wraz ze zdjęciem dzieci (wzór wnio-
sku wraz z instrukcją został dostar-
czony do szkół, które zbierają już 
wnioski od rodziców) oraz informację 

na jaki okres należy wgrać uprawnienie. 
Uprawnienia będą wgrywane na cały 
okres pobytu dziecka w szkole, jednak 
nie dłuższy niż 4 lata. ZTM przed koń-
cem obecnego roku szkolnego przeka-
że szkołom gotowe, spersonalizowane 
Warszawskie Karty Miejskie.

Dzieci, które mieszkają na terenie 
Warszawy a uczęszczają do szkół poza 
miastem, będą mogły wyrobić kartę 
w każdym POP ZTM.

Taniej za bilety
dwustrefowe

Radni podjęli także decyzję o obniż-
ce cen biletów długookresowych waż-
nych w 1. i 2. strefie. Pasażerowie 
korzystający z biletów 30-dniowych 
normalnych zapłacą teraz 180 zł (za-
oszczędzą dzięki temu 30 zł miesięcz-
nie), a użytkownicy biletów 90-dnio-
wych 460 zł (co oznacza że w portfelu 
pozostanie im 76 zł).

Bilety grupowe 
i konferencyjne

Do oferty biletowej wprowadzono 
bilet jednorazowy przesiadkowy gru-
powy ulgowy dla maksymalnie 10 osób 
w cenie 22 zł, który będzie dużym 
ułatwieniem dla podróżujących grup 
szkolnych i ich opiekunów.

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

Miasto umożliwiło również orga-
nizatorom konferencji zakup biletów 
dla ich uczestników na wybrany okres 
czasu – tzw. bilet konferencyjny.

Majowe święto hip-hopu

Milion drzew

Warszawa ma gotowy projekt 
strategii adaptacji do zmian klimatu. 
Od miesiąca mieszkańcy stolicy mogą 
zgłaszać swoje uwagi do dokumentu 
podczas spotkań konsultacyjnych orga-
nizowanych w dzielnicach.

– Chcemy uchwalić warszawską 
strategię adaptacji do zmian klimatu 
jeszcze w tym roku. Jestem przekonana, 
że wspólnie z mieszkańcami wypracu-
jemy naprawdę dobry projekt, który 
pozwoli na stworzenie pierwszej spo-
śród wszystkich miast polskich strategii 
adaptacji do zmian klimatu – mówi Re-
nata Kaznowska, zastępca prezydenta 
Warszawy i dodaje – Cieszę się, że tak 
wiele środowisk włącza się w pracę nad 
tym dokumentem, gdyż tylko zaangażo-
wanie wszystkich stron pozwoli na zna-
lezienie skutecznych narzędzi ochrony 
mieszkańców przed zjawiskami ekstre-
malnymi. Podniesienie ogólnej świa-
domości i zrozumienie zmian klimatu 
pozwoli mieszkańcom na zwiększenie 
ich zdolności do reagowania na ryzyko, 
jakie te zmiany za sobą niosą.

„Strategia adaptacji do zmian kli-
matu dla m.st. Warszawy do 2050 
roku” to dokument, który będzie zawie-
rał działania zapobiegające i łagodzące 
skutki podtopień, suszy, upałów, po-

wodzi czy silnego wiatru. W styczniu 
prace zakończył warszawski okrągły 
stół ds. adaptacji do zmian klimatu. 
Celem spotkań było wypracowanie za-
łożeń do strategii, które obecnie są kon-
sultowane z mieszkańcami. W lutym 
odbyły się spotkania z mieszkańcami 
Rembertowa, Wawra i Wesołej, w mar-
cu na Pradze Północ i Południe oraz 
w Wawrze. W ramach konsultacji spo-
łecznych zbierane są opinie dotyczące 
preferowanych kierunków adaptacji 
do zmian klimatu w poszczególnych 
obszarach miasta. Spotkania są także 
okazją do zgłoszenia przez warszawia-
ków własnych propozycji.

Konsultacje społeczne potrwają 
do końca czerwca br. Swoje pomysły 
na klimat mieszkańcy mogą zgłaszać 
również elektronicznie lub pocztą tra-
dycyjną na adres biura infrastruktury 
urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszał-
kowska 77/79, 00-683 Warszawa).

Na podstawie wyników konsultacji 
powstanie projekt strategii, który jesie-
nią br. zostanie poddany dyskusji na ze-
spole ds. klimatu przy prezydencie m. 
st. Warszawy. Po zakończeniu wszyst-
kich niezbędnych procedur, strategia 
adaptacji będzie przedmiotem obrad 
Rady Miasta.

Warszawiaków 
pomysł na klimat

Uczniowie pojadą 
bezpłatnie
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Na świecie, a teraz i w Polsce, zapa-
nowała dinozauromania, powstają coraz 
to nowe parki jurajskie z dinozaurami. 
Plastikowe potwory sprzed kilkuset mi-
lionów lat, będące lepszą lub gorszą ko-
pią rzeczywistości, straszą w co drugiej 
gminie. Tymczasem mało kto wie, że 
w Polsce jest sporo autentycznych śla-
dów po tych niesamowitych zwierzętach, 
żyjących na ziemi w okresie triasowym, 
jurajskim i kredowym.

Straszne jaszczury
Dinozaury to lądowe gady, które pa-

nowały na Ziemi nieprzerwanie przez 
około 165 milionów lat. Te straszne jasz-
czury – nazwano tak od greckich słów 
„deinos” – straszny i „sauros” – jasz-
czur. Były wśród nich zarówno gatunki 
roślinożerne, jak i drapieżne. Pierwsze 
dinozaury pojawiły się w późnym tria-
sie i szybko stały się najpotężniejszymi 
stworzeniami, jakie kiedykolwiek cho-
dziły po naszej planecie. Od wieków 
fascynują ludzi ze względu na swoje 
niebywałe rozmiary (największe osiągały 
ponad 50 metrów długości), ale znane są 
także gatunki niewiele większe od kury.

Tropy dinozaurów
Matecznikiem polskich dinozaurów 

jest region świętokrzyski. Jakieś 160 mln 
lat temu na Kielecczyźnie falowało morze 
i to ciepłe, a na plażach przechadzały 
się dinozaury. Ślad po nich pozostał, 
i to niejeden.

Ślady trójpalczastych łap zakończo-
nych pazurami, odciśnięte w twardych 
skałach Gór Świętokrzyskich były inspi-
racją do snucia przerażających opowieści 
o diabłach. Obecnie te „czarcie stopy” nie 
budzą już lęku, ale fascynują naukowców 
i turystów. Tropy świętokrzyskich dino-
zaurów pochodzą z okresu jurajskiego 
i odciśnięte zostały pomiędzy 205 i 150 
milionów lat temu. Oprócz dinozaurów 
znaleziono tu ślady jeszcze starszych 
zwierząt.

Sensacją było znalezienie we wsi 
Bałtów tropów górnojurajskich dinozau-
rów. Na skale zwanej przez mieszkańców 
Czarcią Stopką odkryto ślad dużego dra-
pieżnego dinozaura.

Tropy dinozaurów odkryto także 
w rezerwacie Gagaty Sołtykowskie, koło 
Sołtykowa w pobliżu Skarżyska Kamien-
nej. Znaleziono tu także najwcześniejsze 

świadectwo opieki tych zwierząt nad po-
tomstwem; młody zauropod wędrował 
obok dorosłego osobnika, a wokół nich 
krążył drapieżny dinozaur.

Ślady drapieżnych dinozaurów (te-
ropodów) znajdowano też w innych re-
gionach Polski; w skałach triasowych 
Doliny Tomanowej w Tatrach, oraz koło 
wsi Potok na Roztoczu, gdzie w 2006 r. 
znaleziono półmetrowy trop dinozaura 
kaczodziobego i mniejsze ślady dinozau-
ra pancernego. Są to pierwsze tropy di-
nozaurów z okresu kredowego w Polsce.

Smok spod Opola
Kilkanaście lat temu w odkrywce 

w Krasiejowie na Opolszczyźnie natra-
fiono na wielkie cmentarzysko zwierząt 
sprzed 230 milionów lat, w tym gadów 
i płazów z epoki poprzedzającej czasy 
dominacji dinozaurów.

W 2006 roku w cegielni w Lisowi-
cach na Opolszczyźnie znaleziony zo-
stał pierwszy polski dinozaur, nazwany 
Smokiem. Miał 5 m długości, ostre jak 
sztylety 5-7 cm kły i ważył około tony. 
W zabijaniu ofiar pomagał sobie dłu-
gimi przednimi łapami, wyposażonymi 
w szpony. Odcisk jego tylnej łapy miał 
aż 40 cm długości.

Według polskich uczonych, lisowicki 
Smok żył jakieś 205 mln lat temu i zali-
czał się do grupy dwunożnych drapież-
nych dinozaurów, z których wywodziły 
się przerażające tyranozaury – najwięk-
sze drapieżniki, jakie chodziły po ziemi, 
a także inteligentne welociraptory znane 
z filmu „Park Jurajski” Stevena Spiel-
berga.

Gigantyczny amficelas
Odkrycia skamieniałych szczątków 

w Krasiejowie i rosnące zainteresowa-
nie dinozaurami spowodowały powstanie 
w tym miejscu ciekawego parku juraj-
skiego w niecce dawnej odkrywki.

Można tu podziwiać mające kilka-
dziesiąt metrów modele dwóch gigan-
tycznych brachiozaurów oraz prawie 
60-metrowy model amficeliasa (gatunek 
zauropoda), największej istoty jaka kie-
dykolwiek stąpała po Ziemi. Waga tych 
zwierząt dochodziła do nawet 120 ton! 
W sumie w Krasiejowie można zobaczyć 
kilkaset wiernie zrekonstruowanych di-

nozaurów, przy czym część z nich usta-
wiono w stada, tworząc swego rodzaju 
scenki rodzajowe.

Przygotowano tu również niezwykle 
staranne, zgodne z najnowszymi bada-
niami naukowymi, rekonstrukcje pre-
historycznych zwierząt – od owadów 
po wszelkie odmiany dinozaurów i ga-
dów lądowych, pływających oraz lata-
jących. To największa i najwierniejsza 
ekspozycja dinozaurów na terenie Polski.

 
Dinozaury w Warszawie
Naturalnej wielkości rekonstrukcje 

znalezionych w Krasiejowie zwierząt 
obejrzeć można w Muzeum Ewolucji 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Są tu także szkielety wielkich drapieżnych 
dinozaurów oraz gniazdo skamieniałych 
jaj tych zwierząt znalezione przez pol-
skich paleontologów w Mongolii. Nato-
miast w Muzeum Państwowego Instytutu 
Geologicznego stoi wierna rekonstrukcja 
pokrytego piórami wczesnojurajskiego 
drapieżnego dilofozaura, nazywanego 
Dyziem, odtworzonego na podstawie 
badań dr Gerarda Gierlińskiego przez 
artystkę plastyka Martę Szubert.

Przed gmachem muzeum stoi sta-
do niewielkich dinozaurów z różnych 
epok, a kolejny drapieżny alozaur natu-
ralnej wielkości straszy przed budynkiem 
Wydziału Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego przy ulicy Żwirki i Wigury.  
Badania nad zmiennością śladów dino-

zaurów umożliwiają lepsze zrozumienie 
ich życia i ewolucji. Wprawdzie wymarły 
one przed milionami lat, ale do dziś żyją 
wśród nas ptaki, które są w prostej linii 
potomkami tych fascynujących zwierząt.

Jak wyginęły dinozaury?
Co stało się z tymi strasznymi jasz-

czurami, które władały Ziemią przez 
dziesiątki milionów lat, kiedy i jak znik-
nęły te ciekawe zwierzęta?

Dokładnie nie wiadomo, ale naj-
prawdopodobniej było tak. Pod koniec 
kredy, około 65 milionów lat temu dino-
zaury, podobnie jak wiele innych grup 
zwierząt, stały się ofiarą wielkiego ka-
taklizmu. W Ziemię uderzył ogromny 
meteoryt, mogący mieć nawet 15 kilo-
metrów średnicy. Tak potężne uderzenie 
spowodowało liczne pożary, unoszenie 
się ogromnych ilości pyłów i gazów 
do atmosfery. Te z kolei nie tylko prze-
słoniły promienie słoneczne, ale przy-
czyniły się do powstawania kwaśnych 
deszczy (takich samych, które dziś za-
grażają środowisku). Brak światła i cie-
pła, zanieczyszczenie powietrza oraz 
wspomniane kwaśne deszcze miały ka-
tastrofalny wpływ na rośliny. Z czasem 
brakowało pożywienia dla roślinożer-
nych dinozaurów. Gdy zabrakło roślino-
żerców, z głodu wymierać zaczęły także 
gatunki mięsożerne.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Stolica ponownie finansuje sterylizację 
i kastrację psów i kotów. Po blisko roku 
przerwy, spowodowanej rozstrzygnięciem 
nadzorczym wojewody mazowieckiego, 
bezpłatne zabiegi można wykonywać 
w kilkudziesięciu lecznicach weterynaryj-
nych. Kontynuowana jest również akcja 
bezpłatnego czipowania zwierząt.

– Cieszę się, że wypracowane przez 
parlamentarzystów zmiany, ponownie 
umożliwiają nam finansowanie zabie-
gów sterylizacji i kastracji czworonogów. 
To ważny aspekt realizowanej przez nas 
polityki zapobiegania bezdomności psów 
i kotów. Jest jej elementem od 2012 roku. 
Od tego czasu w ramach akcji prowadzo-
nej przez miasto zabiegom poddano ponad 
sześć i pół tysiąca zwierząt – mówi Michał 
Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Warszawa w latach 2012-2014 współ-
finansowała, a od 2015 roku w całości 
pokrywała koszty zabiegów sterylizacji 
i kastracji psów i kotów właścicielskich. 
Akcja cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców, czego odzwiercied- 
leniem są liczby. Dotychczas zabiegom 
poddano 6523 zwierząt.

ABC zabiegów
Właściciele psów i kotów zamieszku-

jący na terenie Warszawy mogą skorzys- 
tać z możliwości bezpłatnej sterylizacji 

i kastracji psów i kotów w kilkudziesięciu 
lecznicach weterynaryjnych.

Miasto pokrywa koszty zabiegu obej-
mujące wizytę kwalifikującą, w tym ba-
danie kliniczne przed zabiegiem w sie-
dzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, 
wykonanie standardowego zabiegu stery-
lizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej, za-
pewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej 
do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, 
w tym podanie środka przeciwbólowego 
i antybiotyku, wizytę kontrolną, w sie-
dzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, 
obejmującą badanie kliniczne oraz zdję-
cie szwów.

Jeżeli w trakcie wizyty kwalifiku-
jącej, po badaniu klinicznym, stwier-
dzona zostanie konieczność wykonania 
badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, 
USG, badanie krwi, moczu) miasto nie 
pokrywa ich kosztów, jak również nie 
ponosi kosztów wykonania innych do-
datkowych zabiegów/usług. Decydujące 
zdanie w sprawie rodzaju koniecznych 
badań ma lekarz, który będzie operował 
zwierzę. Miasto nie bierze również odpo-
wiedzialności za ewentualne powikłania 
pooperacyjne i nie ponosi kosztów zwią-
zanych z ich leczeniem.

Warunkiem skorzystania z zabiegu 
finansowanego przez miasto jest wy-
pełnienie przez właściciela zwierzęcia 

formularza pn. „Wniosek właściciela 
o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastra-
cji psa/kota w 2017 roku”, dostępnego 
w zakładach leczniczych, okazanie do-
wodu tożsamości, okazanie dokumentu 
potwierdzającego prawa do zwierzęcia 
(np. książeczka zdrowia, paszport psa/
kota), wymagane jest także, aby pies lub 
kot był oznakowany elektronicznie (za-
czipowany). Ponadto, w przypadku psów 
wymagane jest, aby pies posiadał aktual-
ne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Czipowanie czworonogów
Miasto kontynuuje również akcję 

bezpłatnego czipowania psów i kotów. 
W ciągu 10 lat prowadzenia akcji elektro-
nicznemu znakowaniu poddanych zostało 
ponad 88 tysięcy czworonogów. Tylko 
w 2016 roku zaczipowano 4793 czworo-
nogi. Czipowanie zwierząt wykonywane 
jest w tych samych lecznicach co zabiegi 
sterylizacji i kastracji.

Warunkiem skorzystania z bezpłatne-
go oznakowania psa/kota jest wypełnie-
nie w dwóch egzemplarzach przez właś- 
ciciela/organizację pozarządową/inny 
podmiot wniosku (dostępnego w zakła-
dach leczniczych) o wykonanie elektro-
nicznego oznakowania psa/kota, okazanie 
dowodu tożsamości, okazanie dokumentu 
potwierdzającego prawa do zwierzęcia 

(np. książeczka zdrowia, paszport psa/
kota), ukończenie przez zwierzę 12 ty-
godnia życia. Dodatkowo w przypadku 
psów – okazanie aktualnego świadectwa 
szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymu-
je podpisany przez lekarza egzemplarz 
wniosku, a dane dotyczące zwierzę-
cia i jego właściciela są wprowadzane 
do międzynarodowej bazy danych „Safe-
-Animal” (zrzeszonej w European Pet 

Network) dostępnej na stronie www.safe-
-animal.eu w terminie do 14 dni od dnia 
wszczepienia mikroprocesora.

Obie akcje, prowadzone będą 
do 15 grudnia 2017 r. lub wyczerpania 
środków finansowych. Koordynowane 
są przez wydział spraw zwierząt biura 
ochrony środowiska Urzędu m.st. War-
szawy. Szczegółowe informacje dot. akcji 
znajdują się na stronie bip.warszawa.pl/
bos w zakładce „zwierzęta w mieście”.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Polskie dinozaury

Sterylizacja, kastracja i czipowanie
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Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)
dla sprawnych mężczyzn z samochodem

zgłoszenia faxem pod nr 22 877-25-66
lub e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Osiemnastu policjantom Komen-
dy Stołecznej Policji, wybranym 
w ramach konkursu „Dzielnicowy dla 
mieszkańców”, wręczono 20 kwietnia 
w Pałacu Ślubów przy Placu Zamko-
wym w Warszawie specjalne dyplomy. 
W uroczystości wzięli udział: prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, zastępca komendanta stołecz-
nego policji, podinspektor Andrzej 
Krajewski. przewodniczący komisji 
bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go Rady Warszawy Piotr Mazurek oraz 
dyrektor biura bezpieczeństwa i za-
rządzania kryzysowego Urzędu m.st. 
Warszawy Ewa Gawor.

W organizację i przebieg konkursu 
włączył się wydział prewencji KSP. 
Z każdej dzielnicy wytypowany został 
jeden kandydat. Nominacja poprzedzo-
na była dogłębną analizą pracy dziel-
nicowego w ciągu minionego roku, 
jego faktycznych osiągnięć, dbałości 
o dobro i bezpieczeństwo mieszkań-
ców. O wyłonieniu zwycięzców roz-
strzygała komisja konkursowa oraz 
mieszkańcy.

Nagrodę dla najlepszego dzielni-
cowego otrzymał mł. asp. Radosław 
Strzałkowski z komendy rejonowej 
policji Warszawa VI. W policji pełni 
służbę od ponad 8 lat, a na stanowisku 
dzielnicowego od ponad 5. W trakcie 
dotychczasowej służby dał się poznać 
jako policjant z dużą wiedzą, a także 
doświadczeniem zawodowym, które 
pozytywnie wpływa na poziom wyko-
nywanych zadań.

Drugie miejsce przypadło mł. asp. 
Marcinowi Pasjakowi z komisariatu 
policji Warszawa-Bemowo. W policji 
pełni służbę od ponad 7 lat, na stano-
wisku dzielnicowego od 2 lat. Powie-
rzone obowiązki służbowe wykonuje 

sumiennie, będąc funkcjonariuszem 
zdyscyplinowanym, samodzielnym 
i dyspozycyjnym.

Komisja konkursowa przyzna-
ła trzecie miejsce asp. szt. Karolowi 
Piątkowi z komisariatu policji War-
szawa-Włochy. W policji pełni służbę 
od 14 lat, a na stanowisku dzielnico-
wego od ponad 9. Cieszy się uznaniem 
mieszkańców za zaangażowanie oraz 
szybką i rzetelną reakcję na zgłoszenia.

Wyróżnienie specjalne zostało 
przyznane st. sierż. Piotrowi Iwaniu-
kowi, z komisariatu policji Warszawa-
-Wawer. W policji pełni służbę od 6 lat, 
na stanowisku dzielnicowego od 2 lat. 
Wśród policjantów ma opinię poli-
cjanta kompetentnego, bezinteresow-
nego a jednocześnie konsekwentnego 
w swoich działaniach.

Prezydent Warszawy pogratulowała 
wyróżnionym dzielnicowym i podzię-
kowała za ich trudną, codzienną pracę. 
Podkreśliła, że bezpieczeństwo warsza-
wiaków jest priorytetem. Potwierdzają 
to badania, z których wynika, że ponad 
80 proc. mieszkańców czuje się bez-
piecznie w swojej dzielnicy po zmroku. 
Tak wysoki stopień satysfakcji nie był-
by możliwy do osiągnięcia bez pracy 
policjantów.

Zastępca komendanta stołecznego 
policji, podinsp. Andrzej Krajewski 
również podziękował wyróżnionym 
funkcjonariuszom za trud i zaangażo-
wanie w codziennej służbie. Podkreślił, 
że dobry kontakt z lokalną społecz-
nością, znajomość specyfiki dzielnicy, 
niebezpiecznych miejsc i potencjalnych 
zagrożeń pomaga im w zapewnieniu 
bezpieczeństwa mieszkańcom. Ich wie-
dza i współpraca z policjantami innych 
pionów pozwala na rozwiązanie niejed-
nej sprawy kryminalnej.

ROXY – suczka w typie owczar-
ka niemieckiego jest śliczna, czarna, 
krótkowłosa, ma piękną smukłą mord-
kę. Charakteryzuje ją temperament psa 
owczarza: łączy stado, pilnuje, żeby ni-

kogo nie zabrakło, jest czujna i oddana. 
Ta cudowna, niezwykle wartościowa 
i przesympatyczna suczka czeka na swój 
dom na zawsze.

Tel. 516 034 615

Nagrody dla dzielnicowych

Roxy szuka domu
Alimenty to wszelkie środki (pie-

niężne, rzeczowe) wykorzystywane 
na bieżące utrzymanie osoby. Mogą sta-
nowić roszczenie dochodzone na drodze 
sądowej – ich zasądzenia można doma-
gać się zarówno w odrębnym procesie 
(sprawa o alimenty) przed sądem ro-
dzinnym (sądem rejonowym), jak i jako 
jednego z roszczeń w sprawie o rozwód 
czy separację przed sądem rozwodowym 
(sądem okręgowym). W kwestiach ali-
mentacyjnych sąd najczęściej ingeruje 
w relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, 
zasądzając alimenty od rodzica/rodzi-
ców na rzecz dzieci (zarówno mało-
letnich, jak i pełnoletnich niemających 
możliwości samodzielnego utrzymania 
się). Na drugim miejscu plasują się spo-
ry o alimenty na rzecz aktualnego bądź 
byłego współmałżonka. Rzadziej docho-
dzi do konfliktów na tym tle pomiędzy 
rodzicami a dorosłymi i samodzielny-
mi dziećmi, kiedy to rodzice występują 
przeciwko dzieciom o zasądzenie od-
powiedniej sumy na pokrycie kosztów 
utrzymania. Możliwe są również spory 
o alimenty pomiędzy osobami o innym 
rodzaju pokrewieństwa.

Zgodnie z art. 58 KRO sąd w wyroku 
rozwodowym rozstrzyga w jakiej wyso-
kości każdy z małżonków jest obowią-
zany do ponoszenia kosztów utrzymania 
i wychowania dziecka. W praktyce sąd 
zasądza od tego z małżonków, z którym 
dzieci nie mieszkają na stałe, odpowied-
nią kwotę tytułem alimentów, stanowiącą 
udział w kosztach utrzymania dzieci.

W sprawach o rozwód bądź o sepa-
rację można wskazać dwa rodzaje ali-
mentów:

• obligatoryjne – na rzecz małoletnich 
dzieci stron; sąd ma obowiązek orzec 
w wyroku rozwodowym o wysokości 
renty alimentacyjnej na rzecz wspólnych 
małoletnich dzieci stron;

• fakultatywne – na rzecz małżonka 
(art. 60 KRO); sąd na wniosek mał-
żonka nieponoszącego wyłącznej winy 
za rozkład pożycia może orzec na jego 
rzecz od drugiego małżonka, wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia, odpowiednie 
alimenty mające na celu: a) wyrównanie 
małżonkowi niewinnemu poziomu życia, 
b) zapewnienie małżonkowi niewinnemu 
bądź współwinnemu niezbędnej kwoty 
na pokrycie usprawiedliwionych kosztów 
utrzymania.

Z powództwem o alimenty lub o ich 
podwyższenie – zarówno na rzecz wspól-
nych małoletnich dzieci stron, jak i na rzecz 
małżonka – można oczywiście wystąpić 
oddzielnie – w odrębnym postępowaniu. 
W przypadku alimentów na rzecz ma-
łoletnich dzieci można wystąpić o nie 
zarówno przed orzeczeniem rozwodu czy 
separacji, jak i później. Jeśli natomiast 
powództwo o alimenty zostało wniesione 
przed wniesieniem sprawy o rozwód bądź 
separację, a następnie został wniesiony 
pozew o rozwód bądź separację, wów-
czas sprawa o alimenty ulega zawieszeniu. 
Jednak nie w całości – jedynie co do ali-
mentów za okres od wniesienia pozwu 
o rozwód bądź separację. Co do alimentów 
za wcześniejszy okres sąd rodzinny (sąd 
rejonowy) powinien sprawę rozstrzygnąć 
i wydać orzeczenie w postaci wyroku 
częściowego. Jeśli w sprawie o alimenty 
zostało wydane postanowienie zabezpie-
czające, często zdarza się, że sąd rodzinny 
(sąd rejonowy) czeka na rozstrzygnięcie 
sprawy o rozwód bądź separację.

Jeśli dochodzimy alimentów odrębnie 
(nie przy okazji sprawy rozwodowej bądź 
o separację), formalnie powodem w spra-
wie jest małoletni reprezentowany przez 
przedstawiciela ustawowego, tj. z reguły 
tego z rodziców, z którym dziecko miesz-
ka. Sprawy o zasądzenie bądź podwyż-
szenie alimentów na rzecz małoletnich 
dzieci są zwolnione od kosztów sądo-
wych – strona dochodząca swoich praw 
w tym zakresie nie ponosi żadnych opłat 
sądowych. Jeżeli jednak sprawę przegra, 
będzie zobowiązana do zwrócenia stronie 
pozwanej (pozwanemu rodzicowi) kosz-
tów, które musiał on ponieść dla obrony 
swoich praw (np. wynagrodzenia adwo-
kata czy radcy prawnego, kosztów do-
jazdu, utraconego zarobku itp.). W razie 
dochodzenia alimentów strona uprawnio-
na jest również zwolniona z obowiązku 
uiszczenia opłaty skarbowej od wydania 
odpisów aktów stanu cywilnego niezbęd-
nych do wytoczenia powództwa (przede 
wszystkim chodzi tu o skrócone odpisy 
aktów urodzenia).

Wysokość alimentów
Wysokość zasądzanych alimentów 

zależy od dwóch czynników: 1) uspra-
wiedliwionych potrzeb uprawnionego, 2) 
możliwości zarobkowych osoby zobowią-
zanej do płacenia alimentów.

Pojęcie „usprawiedliwione potrzeby” 
oznacza potrzeby, których zaspokojenie 
pozwala uprawnionej osobie na funk-
cjonowanie na takim poziomie, jaki jest 
niezbędny dla zachowania jej zdrowia 
fizycznego i psychicznego oraz pozwala 
na jej rozwój, adekwatnie do wieku, stanu 
zdrowia czy predyspozycji. Do usprawie-
dliwionych potrzeb zalicza się zarów-
no potrzeby podstawowe (wyżywienie, 
odzież, leki, kosmetyki, środki czystości, 
koszty mieszkania, opieka medyczna), 
jak i potrzeby wyższe (edukacja, książ-
ki, prasa, rozrywka, wyjazdy wakacyjne, 
uprawianie sportu).

W sprawach o alimenty na rzecz ma-
łoletnich dzieci stosuje się zasadę tzw. 
równej stopy życiowej. Oznacza to, że 
dziecko niemające jeszcze możliwości 
samodzielnego utrzymania się ma prawo 
żyć na takim poziomie jak zobowiązany 
do jego alimentacji rodzic. Jeśli zatem 
wykażemy, że rodzic wyjeżdża na wy-
cieczki zagraniczne, możemy również 
jako usprawiedliwioną potrzebę dziecka 
wskazać tego typu wyjazdy. W praktyce 
jednak ważne jest, by były to koszty 
realnie ponoszone – sąd bowiem zasądza 
alimenty na pokrycie faktycznych kosz-
tów utrzymania, nie zaś kosztów hipo-
tetycznych.

Zasądzając alimenty, sąd bada ja-
kie są możliwości zarobkowe osoby 
zobowiązanej do alimentacji. Drugo-
rzędną kwestią jest natomiast jakie są 
faktycznie uzyskiwane przez tę osobę 
zarobki. Niestety często zdarza się, że 
osoba zobowiązana (statystycznie naj-
częściej są to ojcowie) nie wykazuje 
żadnych dochodów (twierdząc, że jest 
osobą bezrobotną, albo że stan zdrowia 
uniemożliwia jej podjęcie zatrudnie-
nia) bądź wykazuje minimalne zarobki 
(na poziomie minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, niekiedy przy zatrudnieniu 
jedynie na część etatu). Dla sądu są 
to okoliczności drugorzędne – w pierw-
szej kolejności sąd bada jakie dochody 
osoba zobowiązana mogłaby uzyskać 
przy wykorzystaniu w pełni jej możli-
wości zarobkowych (z uwzględnieniem 
czynników związanych z tą osobą, tj. jej 
wykształcenia, doświadczenia zawodo-
wego, posiadanych kwalifikacji, wieku 
czy stanu zdrowia, jak i czynników ze-
wnętrznych, np. poziom bezrobocia czy 
średnie płace na danym terenie).

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
www.patrimonium.com.pl

Nasz prawnik radzi

Jak dochodzić alimentów
cz.1



•  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

•  ROLETY, ŻALUZJE, SIATKI, OKNA 
– dostawa, montaż, naprawa. Tanio 
i solidnie. Pro-Sol Plus. Tel. 509 746 584

•  WIZYTÓWKI, ULOTKI, PLAKATY, 
strony internetowe, aplikacje mobilne – 
projektowanie. E-mail grafika@tatifilms.pl

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

Okęcka Sala Widowiskowa
Domu Kultury „Włochy”

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

w maju:
•  6 maja (sobota) godz. 18.00 – Koncert 

„W światłach Broadwayu”. Wstęp 
wolny

•  7 maja (niedziela) godz. 18.00 – 
Spektakl „Szczęścia Frania” w wyko-
naniu Teatru Parabuch. Wstęp wolny

•  21 maja (niedziela) godz. 18.00 – Kon-
cert Dominiki Zioło. Wstęp wolny

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w maju:
•  7 maja (niedziela) godz. 12.30 – 

„Pada deszczyk czyli dźwieki jak 
kropelki” – poranek muzyczny dla 
dzieci w wykonaniu tria harfowego. 
Bezpłatne wejściówki do pobrania 
w DK Kolorowa.

•  10 maja (środa) godz. 18.00 – Wie-
czór poezji Stefanii Janiny Maciąg 
z udziałem zespołu woklanego 
z SP 14 pod kierunkiem Anny Dudek. 
Wstęp wolny

•  12 maja (piątek) godz. 18.00 – Słynne 
melodie operetkowe i inne. Koncert 
zespołu operetkowego Belcanto-jubi-
leusz pracy artystycznej kierownika 
zespołu Olgi Romaszko-Niewiadom-
skiej. Wstęp wolny

Dom Kultury „MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
Tel. 22 667 92 18

w maju:
•  6 maja (sobota) godz. 16.00 – Klu-

bowa Majówka – zabawa taneczna 
w Klubie Seniora Wesoła Chata.

•  8-31 maja – Wiosna w obrazach Ireny 
Jońskiej – wystawa malarstwa olejne-
go. Wstęp wolny

•  9 maja (wtorek) godz. 18.00 – Pro-
gram słowno-muzyczny z poezją Ka-
rola Wojtyły w wykonaniu ucznów 
Szkoły Podstawowej nr 14. Wstęp 
wolny

•  12 maja (piatek) godz. 10.00 – Jestem 
bezpieczny – Zasady bezpiecznej za-
bawy. Spotkanie zerówek w ramach 
realizacji projektu Rodzina Jednością.

•  14 maja (niedziela) godz. 10.00 – 
Festyn organizowany przez Parafię 
M. B. Fatimskiej na Niedźwiadku. 
Udział biorą zespół instrumentalno-
-wokalny Wesoła Chata, zespół ta-
neczny Prymka oraz dziecięcy zespół 
musicalowy Wesołe nutki

•  16 maja (wtorek) godz. 18.00 – U Zosi 
na imieninanch... – spotkanie towa-
rzysko-satyryczne w Klubie Seniora 
Wesoła Chata

•  25 maja (czwartek) godz. 18.00 – Ser-
ce Matki – wieczór artystyczny w wy-
konaniu uczniów Szkoły Podstawiwej 
nr 11 z okazji Dnia Matki w Klubie 
Seniora Wesoła Chata. Wstęp wolny

•  27 maja (sobota) godz. 16.00 – Zagraj 
w Zielone – taneczne popołudnie Se-
niorów w DK Miś

•  30 maja (wtorek) godz. 12.00 – Wio-
sna w ogrodach – wycieczka Senio-
rów do Ogrodu Botanicznego w Po-
wsinie oraz udział w koncercie dla 
Seniorów w Centrum Kultury Wi-
lanów
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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 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) pobudzający składnik kawy; 7) koi rany; 8) miasto w woj. Lubel-
skim; 9) miasto w Kanadzie; 10) Frank Raymond (1895 – 1978), angielski krytyk 
literacki; 12) cenzus, 14) zapalenie migdałków i gardła; 16) roślinny alpinista; 
19) Chivu (1908 – 75), rumuński działacz robotniczy; 21) potrawa z ciasta z far-
szem; 22) ażurowa torba na zakupy; 23) zabobon.

Pionowo: 1) 1/10 mili morskiej; 2) plisa; 3) dramat Zygmunta Krasińskiego; 
4) postać z tragedii G. Byrona „Kain”; 5) chłodnik; 6) nakrycie głowy składające 
się z główki i ronda; 11) otrzymywany z izotopu uranu; 13) wiruje na parkiecie; 
15) imbecyl; 17) miasto w USA, w stanie Wirginia; 18) tani skrzynkowy aparat 
fotograficzny produkcji ZSRR; 20) popularny lek przeciwbólowy.

Horoskop
od 30 kwietnia do 13 maja 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Najbliższy czas będziesz 
mógł spożytkować na po-
dróże, rozwój osobisty i za-

wodowy, a także na poszerzenie kon-
taktów z ludźmi z Twojego środowiska. 
Niestety może się to przyczynić do ozię-
bienia stosunków z partnerem. Możesz 
także być teraz podenerwowany znacz-
nie częściej niż dotychczas. Panuj nad 
emocjami i zatroszcz się o bliskich.

RYBY (19 II – 20 III)
Majówka da Ci czas 
na odpoczynek, wyłączenie 
się z sytuacji, które przyno-

siły nerwy i frustracje. Zajmij się teraz 
sobą i bardzo dobrze zastanów, za-
nim zaoferujesz pomoc drugiej osobie. 
Serce masz dobre, ale musisz czasem 
pomyśleć też o sobie. Twoja pozycja 
zawodowa jest na tyle ugruntowana, 
że odrobina lenistwa Ci nie zaszkodzi.

BARAN (19 II – 20 IV)
Czekają Cię liczne spotka-
nia w gronie przyjaciół. 
Niewykluczony także pło-

mienny romans z kimś z Twojego oto-
czenia. Również w sferze zawodowej 
rozpocznie się tzw. ruch w interesie. 
Otrzymasz nowe zlecenia, z którymi 
świetnie sobie poradzisz. Nie zapomnij 
odebrać za nie zapłaty, która słusznie 
Ci się będzie należeć. Zdrowie będzie 
Ci służyć.

BYK (21 IV – 21 V)
Nadchodzi taki moment 
w Twoim życiu, że sam nie 
wiesz, czego chcesz. Bę-

dziesz miał wrażenie, że inni mają 
lepiej od Ciebie. Spróbuj docenić to, 
co daje los. Jeśli poczujesz potrzebę, 
by się komuś wyżalić, wesprzyj się 
na ramieniu partnera albo innej bli-
skiej osoby. Ale nie każdy jest godzien 
zaufania. Spróbuj pozbyć się negatyw-
nych emocji.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
W pracy zaraz po majówce 
zacznie się harówka, dużo 
obowiązków i ogromna od-

powiedzialność. Pracodawca znając 
Twoje możliwości będzie teraz oczeki-
wał od Ciebie znacznie więcej. Musisz 
skupić się na realizacji celów, by po raz 
kolejny potwierdzić, jak świetnym je-
steś fachowcem. Relacje z partnerem 
będą bardzo dobre, a kontakty towa-
rzyskie bardzo się rozwiną.

RAK (22 VI – 22 VII)
Wspaniały moment na roz-
wiązanie gnębiących pro-
blemów. Jeśli do tej pory nie 

widziałeś rozwiązania, to może się ono 
teraz pojawić. Staniesz przed nowymi 
możliwościami jeśli chodzi o sferę za-
wodową, a Twój czas wolny wypełnią 
udane spotkania towarzyskie. Będziesz 
miał również więcej czasu na zacie-
śnianie więzi rodzinnych.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Problemy, którym będziesz 
musiał stawić czoła, zasmu-
cą Cię na pewien czas, ale 

potem nastąpi polepszenie i uśmiech 
znów zagości na Twojej twarzy. Bę-
dziesz się teraz lepiej czuł w towa-
rzystwie znajomych, kolegów, niż przy 
członkach rodziny. Uważaj na finanse, 
bo łatwo możesz popaść w kłopoty, pod-
pisując niekorzystną dla siebie umowę.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Poświęcisz teraz znacznie 
więcej uwagi swoim pasjom 
i rozwojowi duchowemu. Bę-

dziesz upajał się spokojem bardziej 
niż kiedykolwiek. Możesz liczyć na to-
warzystwo partnera, który będzie dla 
ciebie oparciem, kiedy Ty skupisz się 
na rzeczach, które bardzo dobrze Ci 
wychodzą. W wolnych chwilach przyj-
rzyj się uważnie swoim finansom.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Musisz podjąć w końcu ja-
kieś istotne decyzje – za-
mknąć za sobą drzwi, 

bo pewne sprawy nie mogą pozostawać 
tak długo niezałatwione. Bądź konse-
kwentny i silny w swoich postanowie-
niach. W związku uczuciowym mogą 
się pojawić blaski i cienie, nastąpi 
mieszanka pozytywnych i negatywnych 
emocji, ale znajdziesz porozumienie 
z partnerem.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Znajdziesz teraz mnóstwo 
interesujących pomysłów 
na siebie. Coś zainspiruje 

Cię na tyle mocno, że może postano-
wisz się nawet sprawdzić w zupełnie 
nowej dziedzinie zawodowej. Nie po-
dejmuj jednak teraz ważnych decy-
zji w sprawie związku partnerskiego, 
bo mogą być one pochopne. Lepiej 
wszystko dobrze przemyśl i zaczekaj 
z działaniem.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Twoja natura nie pozwala Ci 
długo wysiedzieć na jednym 
miejscu. W swoim związku 

natomiast czujesz się w zasadzie do-
brze, lecz możesz odnieść wrażenie, że 
brakuje Ci powietrza. Nie bój się roz-
mawiać otwarcie z partnerem o wszyst-
kich sprawach. W finansach – postaraj 
się przemyśleć wszelkie wydatki, które 
planujesz poczynić, by uniknąć straty.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Wkrótce uda Ci się wzbu-
dzić zainteresowanie i za-
chwyt otoczenia. Wykorzy-

staj dobrze swoje 5 minut, by wynieść 
z tej sytuacji jak najwięcej dla siebie. 
Powinieneś się zastanowić, czy nie wy-
korzystać tej dobrej passy i poszukać 
innej pracy. W związku uczuciowym 
wysoka temperatura uczuć. Będzie 
Wam się z partnerem układało rewe-
lacyjnie. 




