
b    Córki słońca   b    Uroki Djurslandu   b    Bezpłatne przedszkola   b    Białe złoto   b     
N

AS
ZA

9 czerwca 2017 • Nr 10 (449) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 2082-1719 • Rok XXI 

W Amfiteatrze w Parku Górczew-
ska odbył się finał akcji „Spełnia-
my marzenie”, gdzie upominki m.in. 
w postaci zestawów złożonych kloc-
ków i gier wręczyli burmistrzowie 
11 warszawskich dzielnic, wśród któ-
rych była burmistrz dzielnicy Ursus 
Urszula Kierzkowska.

– Chciałabym by wszystkie marze-
nia dzieci się spełniły, bo są naprawdę 

piękne. Mam nadzieję, że prezenty, któ-
re otrzymały sprawią im wiele radości, 
co widziałam już na scenie, patrząc 
na uśmiechy najmłodszych – powie-
działa po uroczystości burmistrz dziel-
nicy Ursus Urszula Kierzkowska.

Na zakończenie imprezy wystąpił 
Czadoman, wzbudzając zachwyt naj-
młodszych, którzy wraz z piosenka-
rzem śpiewali wspólnie jego hit „Ruda 
tańczy jak szalona”.

Finał akcji 
„Spełniamy marzenie”

W II edycji imprezy dla ursuskiej 
publiczności wystąpiły prawdziwe 
gwiazdy muzyki disco polo. Na sce-
nie zobaczyliśmy zespół Boys, Defis, 
Renatę Dąbkowską i Zespół Dystans 
oraz Playboys. Koncert był jednym 
z wydarzeń organizowanych w ra-
mach Dni Ursusa, które w tym roku 
przebiegały pod hasłem „40 lat Ursusa 
w Warszawie”.

Plenerowy koncert muzyki disco 
polo połączony z piknikiem rodzin-
nym na terenie Parku Czechowickiego 
to kolejna impreza, która na stałe wpi-
sała się w kalendarz wydarzeń kultural-
nych dzielnicy.

– Po sukcesie pierwszej edycji, 
postanowiliśmy kontynuować koncer-
ty Disco Ursus w kolejnych latach. 
Mieszkańcy przyjęli imprezę z entuzja-
zmem, było bardzo dużo osób i świetna 
atmosfera. To jeden z koncertów or-

ganizowanych w ramach Dni Ursusa, 
których kulminacja nastąpi 17 czerwca. 
W Parku Czechowickim wystąpią wów-
czas Skaldowie, Fan Faktory i Kamil 
Bednarek. Już teraz gorąco zapraszam! 
– powiedziała burmistrz Urszula Kierz-
kowska.

Na uczestników imprezy czekały 
liczne atrakcje i stanowiska cateringo-
we na terenie parku. Ponadto można 
było dowiedzieć się wiele o projektach 
budżetu partycypacyjnego zgłoszonych 
do czerwcowego głosowania w dziel-
nicy Ursus. Urząd przygotował stoisko 
informacyjne, na którym prezentowano 
poszczególne projekty, a ich autorzy 
zachęcali do głosowania. Na stoisku 
można było porozmawiać z dzielnico-
wym koordynatorem ds. budżetu par-
tycypacyjnego, który dyżurował przez 
cały czas trwania imprezy, ale także 
z burmistrz Urszulą Kierzkowską oraz 
dzielnicowymi radnymi: Jolantą Dąbek 

i Marią Miszkiewicz, które odwiedziły 
stanowisko.

Pierwszy na scenie wystąpił ze-
spół Boys, jeden z prekursorów mu-
zyki disco polo w kraju, autor wie-
lu hitów m.in. piosenki „Niech żyje 
wolność”. Po tak mocnym początku 
imprezy na scenie zobaczyliśmy ze-
spól Dystans, który zagrał m.in. swój 
największy przebój „Czerwoną jarzę-
binę”. Publiczność doskonale się ba-
wiła. Swobodna atmosfera sprzyjała 
spontanicznej zabawie. Wiele osób 
tańczyło, fani zgromadzeni pod sceną 
cały czas śpiewali razem z artystami. 
Następny wystąpił zespól Defis – fina-
lista 2 edycji telewizyjnego show Disco 
Star w POLO TV z dobrze znanym 
już repertuarem, a na koniec odkrycie 
ostatnich lat, zespół PlayBoys – wulkan 
energii, przy którym fani muzyki disco 
polo zupełnie dali się ponieść wspania-
łej atmosferze wieczoru.

Aktywne przejścia ostrzegają kie-
rowców o zbliżaniu się pieszego do pa-
sów. Jest to możliwe dzięki zastosowa-
niu specjalnego systemu wykrywania 
złożonego z kilku, zsynchronizowa-
nych ze sobą elementów – czujników 
ruchu, punktowych elementów odbla-
skowych, biało-czerwonych pasów, 
znaków drogowych z lampami LED 
i nawierzchni antypoślizgowej. System 
ten sprawia, że elementy bezpiecznego 
przejścia (aktywne punktowe elemen-
ty odblaskowe i lampy ostrzegawcze 
LED) aktywują się tylko w momen-
cie, 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.

Takie przejście powstanie m.in. 
na wyjeździe z Ursusa, na skrzyżowa-
niu ul. Spiskiej i Al. Jerozolimskich. 
Czujniki ruchu, elementy odblaskowe, 
znaki z lampami ostrzegawczymi i spe-
cjalna antypoślizgowa nawierzchnia – 
już wkrótce pojawią się na przejściu, 
z którego bardzo często korzystają 
mieszkańcy Ursusa.

ZDM ogłosił przetarg na montaż 
aktywnych przejść w 17 lokaliza-

cjach. Wykonawcy wybrani przez nie-
go w przetargu będą odpowiedzialni 
za opracowanie pełnej dokumentacji 
technicznej oraz budowę przejść w te-
renie. Wszystkie prace powinny zakoń-
czyć się do połowy października.

W Ursusie

Aktywne przejście 

Disco Ursus 2017
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W ostatnią majową niedzielę na Szczęśliwicach odbył 
się kolejny piknik z okazji ,,Dnia Dziecka”. Wolontariusze 
z Domu Seniora przy ulicy Grójeckiej 120 jak co roku przy-
gotowali dla dzieci wspaniałe niespodzianki.

Własnoręcznie uszyte węże przeznaczone do indywidu-
alnego pomalowania przez dzieci cieszyły się ogromnym 
powodzeniem. Młodzi artyści tworzyli kolorowe dzieła 

sztuki z ogromnym zaangażowaniem. Wianuszki, również 
zrobione przez seniorki ozdobiły główki nie tylko dziew-
cząt, ale i chłopców. Stoisko PKPS przyciągało nieustanie, 
trzeba było czasami poczekać na wolne miejsce, by poma-
lować swoją maskotkę. Niepowtarzalne gady, wygrzewały 
się na słońcu, by stworzony wzór został utrwalony. Przeszło 
siedemset sztuk staranie przygotowanych zabawek ucieszy-
ło dzieci.

Seniorki przygotowały farby na bazie krochmalu i dbały, 
aby stanowiska pracy były cały czas w należytym porządku. 
Było bardzo dużo wspólnej radości.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

Piknik na Szczęśliwicach

Seniorzy dzieciom

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

Zapraszamy wszystkich właści-
cieli jednośladów z Ochoty, Ursusa 
i Włoch do terenowych jednostek po-
licji, gdzie w każdą środę i czwartek 
w godz. 14. 00 – 18.00 będzie można 
bezpłatnie oznakować rower. Akcja 
ma na celu ograniczenie kradzieży 
jednośladów. Oznakowanie pozwala 
na szybką identyfikację utraconych 
rowerów i ich części.

Mieszkańców Ochoty zapraszamy 
do Rewiru Dzielnicowych Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa III ul. Fil-
trowa 54/58, po uprzednim kontakcie 
telefonicznym pod nr: 22-668-62-12.

Mieszkańcy Ursusa mogą oznako-
wać rower w Komisariacie Policji przy 
ul. Sosnkowskiego 16, po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym pod nr: 
22-603-21-59.

Mieszkańców Włoch zapraszamy 
do Komisariatu Policji przy ul. 17 
Stycznia 57, po uprzednim kontakcie 
telefonicznym pod nr: 22-603-26-31.

Kryteria, jakie trzeba spełnić, aby 
oznakować rower:

– pełnoletniość,
– dowód tożsamości (dzieci przy-

chodzą w obecności pełnoletniego 
opiekuna),

– ewentualnie dowód zakupu.

Oznakuj swój rower

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

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Włochy
dla Przedszkoli

W Dzielnicy Włochy, od marca ubiegłego roku, realizowany jest projekt 
pn. „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawy” 
podnoszący jakość edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej 
oferty edukacyjnej i specjalistycznej. Projekt realizowany jest w dziewięciu 
placówkach wychowania przedszkolnego, obejmuje swoim wsparciem 1054 
dzieci, a także 100 nauczycieli oraz  pracowników pedagogicznych. Forma 
zajęć jest atrakcyjna dla uczestników, zapewnia udział w  wychowaniu 
przedszkolnym przez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z deficytami 
rozwojowymi z zastosowaniem narzędzi multimedialnych. Każda z placówek 
została wyposażona w zestawy tablic interaktywnych (projektor multime-
dialny, tablica suchościeralna) oraz laptopy. Zakupione zostały także zestawy 
do zabaw logopedycznych i integracji sensorycznej. Wszystkie środki trwałe 
po zakończeniu projektu przejdą na własność każdej z placówek służąc 
do pracy, nauki i zabawy dzieciom z kolejnych roczników.

Wsparcie dzieci z deficytami rozwojowymi przede wszystkim prowadzi 
do zwiększania szans prorozwojowych dając szansę na uzyskanie niezależności 
w kolejnych etapach edukacji i przeciwdziałając wykluczeniu.

Sprawując nadzór nad obszarem funduszy europejskich, mogę jedno-
znacznie stwierdzić, że innowacyjny program zajęć oferowany dla placówek 
objętych wsparciem to przede wszystkim wartość dodana dla jakości oferty 
prowadzonych zajęć w przedszkolach, a sam projekt to nie tylko wsparcie 
dla dzieci ale także możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych dla 
nauczycieli poprzez realizację specjalistycznych kursów takich jak praca 
z dzieckiem z deficytami, multimedia w dydaktyce, emisja głosu. Realizując 
tego typu projekty chcemy partycypować w rozwoju najmłodszych, zapew-
niając im jak najlepszy start w przyszłość.

Całkowita wartość projektu: 1 474 500,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 179 600,00 zł

Christian Młynarek
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy

m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020

Na Ochocie
Przedłużą 
ul. Włodarzewską

Na majowej sesji rada Ocho-
ty pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały Rady Warszawy w sprawie 
nadania nazwy ulica Włodarzewska 
odcinkowi bez nazwy, zlokalizowa-
nemu na przedłużeniu ul. Włodarzew-
skiej do Alej Jerozolimskich.

A także zniesienia nazwy nie ist-
niejącego odcinka ul. Włodarzewskiej 
pomiędzy nowym odcinkiem ulicy 
bez nazwy, a ul. Szybką we Włochach.

W uzasadnieniu podkreślono, że 
przedłożony do akceptacji rady pro-
jekt jest ostatnim etapem porządko-
wania przebiegu i zasięgu ul. Włoda-
rzewskiej.

Jak przypomniano, nazwa Włoda-
rzewska została nadana uchwałą Rady 
Narodowej m.st. Warszawy z dnia 
12 kwietnia 1954 roku ówczesnej 
ulicy Solipsowskiej, zlokalizowanej 
na terenie Ochoty i Szczęśliwic.

Początkowo ul. Włodarzew-
ska przebiegała od ul. Grójeckiej 
do ul. Naukowej i była przejezdna 
przez tory kolejowe na granicy dziel-
nicy Ochota i Włochy.

Po wybudowaniu Alej Jerozo-
limskich i rozbudowie torowiska ko-
lejowego ul. Włodarzewska została 
podzielona na 3 nie skomunikowane 
ze sobą fragmenty. Dwa w dzielni-
cy Włochy, którym zostały nadane 
nowe nazwy: ulica Wiktoryn oraz 
ulica Szybka. Główny zaś fragment 
ul. Włodarzewskiej pozostał na Ocho-
cie. Po wybudowaniu nowego od-
cinka, któremu postanowiono nadać 
nazwę Włodarzewska, przedłużona 
ulica zyskała połączenie z Alejami 
Jerozolimskimi.

(PON)

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci

dr. Henryka Linowskiego, 
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 

wieloletniego burmistrza Ursusa 

kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim  
składa Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Msza święta żałobna zostanie odprawiona  
w piątek  9 czerwca 2017 r. o godzinie 14:00 

w Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty  
przy ul. Bolesława Śmiałego 13 w Warszawie.
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Na majowej sesji rada Ursusa przy-
jęła 4 uchwały budżetowe.

Jedna z nich z zadowoleniem przy-
jęta przez radnych, związana była z wy-
poczynkiem dzieci i młodzieży szkol-
nej i dotyczyła zwiększenia o 20 tys. zł 
środków na akcję „Lato w mieście”.

Druga mówiła o tym, że z powo-
du dewastacji przez chuliganów trzeba 
było wymienić dekoracyjną metalową 
pokrywę dachu muszli koncertowej 
w parku Czechowickim. Koszt remon-
tu to 150 tys. zł. Uszkodzone części 
przeznaczono na złom. Ze sprzedaży 
cynku i stali pozyskano 15 870 zł, które 
to postanowiono przeznaczyć na nową 
tablicę z napisem na obelisku w miej-
scu pamięci przy ul. Cierlickiej.

Niezbędne modernizacje
W wydatkach bieżących dokonano 

kilku przesunięć. I tak 54 300 tys. zł 
wygospodarowano na wykonanie 
opracowania dokumentacji dotyczącej 
zmiany technologii uzdatniania wody 
oligoceńskiej w studni w parku Achera 
oraz na wykonanie badań jakości wody. 
Wszystko po to, aby nieczynną studnię 
uruchomić.

W oświacie o 505 tys. zł zwiększo-
no dotacje dla podmiotów niepublicz-
nych realizujących zadania wymaga-
jące stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy. Ze świadczeń 
odszkodowawczych ponad 15 tys. zł 
przeznaczono na remonty w Szkole 
Podstawowej nr 14 oraz w Gimnazjum 
nr 133. Z różnych zadań wysupłano 

ponad 308 tys. zł na zapłatę podatku 
od nieruchomości z tytułu zarządzania 
obiektami sportowymi stanowiącymi 
własność m.st. Warszawy. Wniosko-
wano też o pozostawienie samorządo-
wemu zakładowi budżetowemu jakim 
jest ursuski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji nadwyżki środków obrotowych 
za 2016 rok w kwocie 160 621 zł oraz 
o przeznaczenie jej na modernizację 
kortów tenisowych na terenie ośrodka 
przy ul. Sosnkowskiego 3. To powinno 
znacząco wpłynąć na komfort i bezpie-
czeństwo tenisistów i poprawić jakość 
świadczonych usług.

Centrum Lokalne 
Niedźwiadek

Ponadto 500 tys. zł postanowio-
no przenieść z bieżących wydatków 
na majątkowe w celu rozpoczęcia 
w tym roku nowego zadania pn. „Bu-
dowa Warszawskiego Centrum Lokal-
nego Niedźwiadek. Jak przypomniano 
do pilotażowej realizacji tego projektu 
w Ursusie wskazano obszar na osiedlu 
Niedźwiadek obejmujący park Has-
sów, pływalnię Albatros, targowisko 
Centrum Handlowe – Spółka Kupców 
Ursus oraz plac zabaw Hasanka. Ce-
lem jego jest utworzenie przyjazne-
go miejsca spotkań dla mieszkańców 
z ofertą kulturalną i integracyjną dla 
różnych pokoleń. Po konsultacjach 
społecznych przeprowadzonych w ub. 
roku opracowana została koncepcja 
zagospodarowania tego terenu z roz-
wiązaniami zmierzającymi do zaspo-

kojenia potrzeb mieszkańców. In-
westycja ta kosztować ma ponad 
12 mln zł. W 2018 roku przeznaczone 
będzie na nią ponad 6 mln zł, a w 2019 
– ponad 5,5 mln zł.

Co się odwlecze 
to nie uciecze

W myśl tej zasady władze dzielni-
cy wnioskowały o przedłużenie o rok 
realizacji ostatniego etapu zadania 
związanego z budową kolektora desz-
czowego w ulicy Ryżowej i Alejach 
Jerozolimskich, prowadzącego do rowu 
U-1 wraz z jego przebudową i budową 
zbiornika retencyjnego w dolinie rze-
ki Raszynka i o przeniesienie blisko 
7 mln zł na 2018 rok w celu jego za-
kończenia.

Także w celu dostosowania planu 
finansowego do aktualizacji harmo-
nogramu prac, zatwierdzonego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska, postulowano zmniejszenie tego-
rocznych środków na budowę I etapu 
EKO parku przy ul. Gierdziejewskiego 
o prawie 227,5 tys. zł i przeniesienia 
ich na 2018 rok.

Z powodu różnych problemów, 
m.in. odwołań od decyzji odszkodo-
wawczych, długich procedur uzyskania 
pozwolenia na budowę, postępowań 
przetargowych mających na celu wyło-
nienie wykonawcy, itp. wnioskowano 
o zmniejszenie tegorocznych wydat-
ków inwestycyjnych o ponad 14 mln zł 
i przeniesienie tych środków finanso-
wych na następne lata. Dotyczy to ta-
kich zadań jak wykup gruntów pod bu-
dowę ul. Żywieckiej (1,2 mln na 2018 
rok), budowa mieszkań komunalnych 
wraz przedszkolem przy ul. Orląt 
Lwowskich (5 mln na 2019 rok), budo-
wa mieszkań komunalnych przy ul. Za-
głoby (4 mln zł na 2019 rok), budowa 
żłobka przy ul. Henryka Pobożnego 
(ponad 5,3 mln zł na 2018 rok).

Dzielnica będzie też miała oszczęd-
ności. I tak blisko 150 tys. zł z budowy 
placów zabaw na potrzeby podstawó-
wek na terenie gimnazjów nr 131 przy 
ul. Drzymały i nr 133 przy ul. Warszaw-
skiej, które chce przeznaczyć na I etap 
budowy zespołu szkolno-przedszkolne-
go na działce przy ul. Hennela w 2019 
roku. Także pozostałe ponad 0,5 mln zł 
z rozbudowy Przedszkola nr 200 przy 
ul. Balbinki potrzebne są na jego wy-
posażenie w 2018 roku. Blisko mi-
lion złotych z wykupu gruntu przy 
ul. Dzieci Warszawy przeznaczone 
ma być na wyposażenie w tym roku 
hali sportowej przy ul. Konińskiej oraz 
na modernizację ul. Zaczarowanej Do-
rożki i nabycie gruntu pod ul. Dzieci 
Warszawy w 2018 roku.

Z powodu dodatkowych prac oraz 
wynagrodzeń w firmie wykonawczej 
zaszła też konieczność zwiększenia 
zaplanowanych na 2017 rok środków 
na budowę zespołu szkolno-przed-
szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 
realizowanego przez firmę Skanska. 
Nowym zadaniem inwestycyjnym 
wprowadzonym do planu na 2017 rok 
ma być też nabycie gruntu pod budowę 
ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoro-
szewskiej w kierunku Tomcia Palucha. 
Zgodnie z umowa zawartą z władzami 
miasta 2 mln zł zapłaci za to deweloper, 
który zbuduje drogę.

(PON)

XIII edycja Dzielnicowego Pikniku 
Integracyjnego odbyła się 27 maja br. 
na terenie Zespołu Szkół nr 80 przy 
ul. Orłów Piastowskich. Na uczestni-
ków imprezy, w którego organizację 
zaangażowali się także uczniowie, ro-
dzice oraz nauczyciele, czekało wiele 
atrakcji – występy na scenie, dmucha-

ne zjeżdżalnie, kucyki i wiele innych. 
Podczas pikniku rozegrano turnieje 
sportowe, m.in. piłkarski i piłki siat-
kowej. Medale zwycięzcom i uczest-
nikom wręczyła burmistrz Urszula 
Kierzkowska, radna Jolanta Dąbek oraz 
gospodarz imprezy, dyrektor szkoły, 
Magdalena Grabska.

W Ursusie

Przesunięcia budżetowe

Piknik Integracyjny 

Na majowej sesji rada Włoch 
pozytywnie zaopiniowała zapropo-
nowane przez zarząd zmiany w wy-
datkach bieżących. I tak jak poinfor-
mowano w związku z rozpoczętą mo-
dernizacją siedziby włochowskiej 
biblioteki publicznej, mieszczącej się 
w zabytkowym Pałacu Koelichenów 
przy ul. Chrościckiego 2, musi się ona 
przeprowadzić do lokalu zastępczego 
w Al. Jerozolimskich 200. W tym celu 
na pokrycie kosztów najmu bibliotecz-
ną dotację postanowiono zwiększyć 
o 235 tys. zł ze środków wyrównaw-
czych z miasta.

Dodatkowy etat
W związku z planowanymi zmia-

nami w ustroju szkolnym dzielnica 
uzyskała finansowe wsparcie w reali-
zacji zadania związanego z jego wdro-
żeniem. Polega ono na zwiększeniu 
planu wydatków bieżących o 88 tys. zł 
na w celu zatrudnienia dodatkowego 
pracownika na czas określony (do koń-
ca br.) do wydziału oświaty, sportu 
i wychowania.

Unijne środki
W związku z podpisaniem umowy 

pomiędzy m.st. Warszawą, a jednostką 

wdrażającą, tj. z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej o dofinansowanie projektu 
pn. „Rozwój i uporządkowanie terenów 
zieleni wraz z elementami rekreacyjny-
mi na terenie Parku Ogrody Kosmosu”, 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, plan wydatków zwięk-
szono o 131 708 zł. W tym środki unij-
ne to 111 951 zł, a wkład własny m. st. 
Warszawy wynosi 19 757 zł.

Z kolei w związku z planowaną 
realizacją w latach 2017 – 2019 pro-
jektu pn. „Szkoła z polotem” (wspólnie 
z oddziałem Warszawskiego Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Me-
chaników Polskich – lidera projektu), 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach regionalnego 
programu operacyjnego województwa 
mazowieckiego, tegoroczne wydat-
ki bieżące postanowiono zwiększyć 
o 1178 zł. Przeznaczone zostaną one 
na wynagrodzenie dla szkolnego asy-
stenta kierownika projektu. Całkowity 
koszt realizacji tego projektu po stronie 
dzielnicy wynieść ma 11 960 zł, w tym 
w roku 2017 – 1178 zł, w 2018 roku – 
5862 zł oraz w 2019 – 4920 zł.

(PON)

Na majowej sesji rada Włoch w ra-
mach zmian budżetowych wnioskowała 
o zwiększenie wydatków majątkowych 
o blisko 4 mln zł. I tak z wpływów 
ze sprzedaży nieruchomości grunto-
wych postanowiono przeznaczyć dla 
zakładu gospodarki nieruchomościami 
42 tys. zł na budowę przyłącza kana-
lizacyjnego do budynku przy ul. Wa-
gonowej 4 (po pozwoli na poprawę 
warunków mieszkaniowych) oraz 
30 tys. zł na zakup zintegrowanego 
systemu informatycznego Papirus SQL 
niezbędnego do obsługi informatycznej 
tejże jednostki.

Ponadto 90 tys. zł przekazane zo-
stanie do wydziału nieruchomości 
na uregulowanie stanu prawnego na-
bytej w wyniku zamiany działki. W ra-
mach przesunięć środków bieżących 
nowym jednorocznym zadaniem, re-
alizowanym przez wydział ochrony 
środowiska za 120 tys. zł ma być do-
świetlenie alejki w terenie zielonym, 
położonym przy ul. 1 Sierpnia na wy-
sokości budynków nr 26 – 30. A także 
przeznaczenie 14 tys. zł dla włochow-
skiej biblioteki publicznej na zakup 
dodatkowych licencji niezbędnych 
do wdrożonego systemu informatyzacji 
funkcji bibliotecznych.

Nierzetelna wartość umowy
Tymczasem końca nie widać roz-

budowy i modernizacji Szkoły Podsta-
wowej nr 94 przy ul. Cietrzewia. Jak 
przypomniano, w ramach tego zadania 
planowana była wymiana konstrukcji 
budynku sali gimnastycznej wraz z jej 
nadbudową o 2 kondygnacje oraz wy-
miana hali namiotowej wraz z jej nad-
budową także o 2 kondygnacje.

Do chwili obecnej została zakoń-
czona i oddana do użytku sala gimna-
styczna wraz z jej nadbudową. Tym-
czasem okazało się, że do wymiany 
hali namiotowej wraz z jej nadbudową 

o 2 kondygnacje niezbędne są dodat-
kowe roboty. Na nie składają się prace, 
które obejmują projekt realizacji róż-
niący się pomiędzy projektem, a kosz-
torysem inwestorskim. Powstałe różni-
ce wynikają m.in. z nieuwzględnienia 
przez kosztorysanta pracowni projek-
towej wszystkich robót. Chodzi m.in. 
o nieprawidłowe obliczenie niezbędnej 
ilości stali zbrojeniowej i konstrukcyj-
nej, prac modernizacyjnych połączenia 
nowej części tzw. łącznika z istnieją-
cym budynkiem (poprzez przebudowę 
klatki schodowej), braku zabezpiecze-
nia konstrukcji stalowych farbami prze-
ciwpożarowymi, nie uwzględnienia 
zmiany instalacji sanitarnej pracującej 
na zewnątrz na wodzie na pracę na gli-
kolu. Ponadto pominięto całkowicie 
strop nad jedną kondygnacją nowej 
sali gimnastycznej.

Po przeanalizowaniu wszystkich 
kosztów nieuwzględnionych przez pro-
jektanta w kosztorysie inwestorskim 
dzielnica planuje wystąpić na drogę są-
dową o wypłatę odszkodowania za nie-
rzetelne obliczenie wartości przedmio-
tu umowy.

Niemniej do zakończenia zadania 
związanego z modernizacją i rozbudo-
wą podstawówki nr 94 przy ul. Cietrze-
wia 22 A potrzeba jeszcze 4,5 mln zł. 
Dlatego też władze dzielnicy wnio-
skowały o dodatkowe środki wyrów-
nawcze z miasta sięgające 3,5 mln zł 
w 2017 roku oraz 1 mln zł w roku 2018. 
Przeznaczone one będą na zakończenie 
rozpoczętej modernizacji starego bu-
dynku dydaktycznego i doposażenie 
niezbędnego zabezpieczenia przeciw-
pożarowego z powodu potraktowania 
rozbudowywanego szkolnego obiektu 
jako jednej strefy. Ponadto wymienić 
trzeba będzie nawierzchnię boisk oraz 
rozebrać halę namiotową.

(PON)

We Włochach

Zmiany w wydatkach

Dodatkowe pieniądze
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Dbajmy o pszczoły dla naszego do-
bra, dla otaczającego nas środowiska 
– takie przesłanie płynie z I Forum 
Pszczelarzy Miejskich, zorganizowa-
nego w Regent Warsaw Hotel, w pią-
tą rocznicę zaistnienia pszczelarstwa 
miejskiego w Polsce, które zaczęło 
się w 2012 roku od pasieki założonej 
na dachu hotelowego budynku.

Pszczelarstwo miejskie w Polsce, 
zapoczątkowane w maju 2012 r., a roz-
wijanie przez Regent Warsaw Hotel, 
wpisuje się w ideę edukacji ekologicz-
nej konsumentów i starań Stowarzy-
szenia „Polska Ekologia” o zachowanie 
bioróżnorodności. System ekologiczne-
go gospodarowania naszych członków 
wspiera tę różnorodność i biologiczną 
aktywność gleby.

Na zwiększenie świadomości spo-
łecznej na temat roli pracowitych za-
pylaczy w całym łańcuchu produkcji 
żywności idealny wpływ mają takie 
działania jak zakładanie własnych uli 
na dachach, w parkach, czy w przy-
domowym ogrodzie. Podobne umiesz-
czanie pasiek w innych krajach roz-
wija się pomyślnie. Najstarsze fran-
cuskie przykłady to pasieka założona 
w 1806 r. w klasztorze w XII dzielnicy 
Paryża, Ogród Luksemburski – 1872 r., 
a w nowszej historii – dach Opery Pa-
ryskiej – 1985 r., muzeum Grand Palais 
– 2009 r. później dach zakrystii kate-
dry Notre Dame i budynki na Champs 
Elysess. Londyńskie wzorce są także 
budujące – tamtejsze stołeczne sto-
warzyszenie pszczelarskie podaje, że 
w ostatnich latach podwoiła się liczba 
pasiek w tym mieście do ponad 3,5 mln 
mieszkanek uli. Hodowla miodziarek 
stała się modna wśród londyńskich 
kancelarii prawniczych, a Queen Mary 
University of London podczas badań 
migracji tych owadów w specjalnej 
akcji zachęcał możliwością wygrania 

100 Ł za nadsyłanie fotografii oznako-
wanych pszczół.

Stowarzyszenie „Polska Ekologia” 
cieszy każda inicjatywa zwiększenia 
dbałości o zachowanie żywej przyrody 
i czystego środowiska, o jego chociaż-
by częściowe uchronienie od agroche-
mii. Trzeba wciąż i wszędzie powta-
rzać, że pszczoły zapylają 80 proc. ro-
ślin jadalnych i w naturalny sposób, nie 
chemiczny, zwiększają plony o 40 proc. 
Gdy będzie więcej pszczół, tym mniej 
może być agrochemii. I ten edukacyjny 
element jest szczególnie cenny.

Doświadczony arcypszczelarz 
Marek Barzyk ze wspomnianego Sto-
warzyszenia zwrócił uwagę na fakt 
powrotu tych skrzydlatych przyjaciół 
na zurbanizowane miejsca, na których 
egzystowały wcześniej – gdy były 
to tereny zielone. I powrót się udał, 
a urobek w postaci setek litrów własne-
go, przedniego miodu wzbogaca poży-
wienie wielu miejskich pasieczników 
i ich rodzin oraz znajomych.

Zdrowotne właściwości miodu 
i produktów pszczelich przedstawił 
ginekolog i endokrynolog Arkadiusz 
Kapliński, wykorzystujący apiterapię 
w swojej praktyce lekarskiej, stoją-
cy na stanowisku, że miód to źródło 
unikalnych składników odżywczych, 
a jego systematyczne spożywanie może 
przyczynić się do poprawy zdrowia: 
– „Największą bombą zdrowotną jest 
pyłek i pierzga, a spożywanie ich jest 
szczególnie ważne podczas prowadze-
nia ciąży”.

Godna uwagi jest wypowiedź Paw-
ła Krajmasa prezesa Stowarzyszenia 
Polska Ekologia: – Miód to zaledwie 
10 proc. wartości pracy miodziarek, 
najważniejsze to zapylanie 80 proc. 
roślin, zwłaszcza jadalnych. Dzięki 
temu naturalnemu procesowi plony ro-
sną o 40 proc. A zmniejszenie liczby 

rodzin pszczelich w ostatnich latach 
ma w skali roku wymiar w postaci 
strat rzędu 2,5 – 3 mld zł. Gdy będzie 
więcej pszczół, tym mniej może być 
agrochemii. Dlatego uważam, że każde 
debata, wymiana poglądów jest szcze-
gólnie cenna. Nie trzeba chyba dziś 
nikogo przekonywać, że dzięki rozwi-
janiu pszczelarstwa miejskiego wzrasta 
społeczna wiedza o roli skrzydlatych 
przyjaciół. Cieszy organizowanie kur-
sów dla dorosłych i pokazów w przed-
szkolach. Przypominam, że rolnictwo 
i przetwórstwo ekologiczne, którego 
jesteśmy częścią, dostarcza żywność 
wolną od chemii.

Maciej Bartoń ze Stowarzyszenia 
Polska Ekologia, kierujący laborato-
rium UO – Technologia ze Słomczyna: 
– Miody warszawskich pszczół z hotelu 
Regent przebadałem bardzo dokładnie 
sprawdzając obecność metali ciężkich 
i pestycydów. Są bardzo czyste.

Uzupełnił tę opinię Marek Barzyk: 
– Wyniki badań miodu miejskiego były 
wielce pozytywną niespodzianką. Po-
dobną refleksję przedstawił mi laborant 
w Instytucie Pszczelarstwa w Puławach 
badający urobek warszawskich pszczół.

Za podsumowanie tego wyjątkowe-
go spotkania niech posłuży stanowisko 
Pawła Krajmasa, który położył nacisk 
na konieczność zwiększenia świado-
mości społecznej na temat roli pszczół 
w otaczającym nas świecie. Ochrona 
ekosystemu to wspólne dobro.

A smacznym akcentem jest kulinar-
ne wykorzystanie miodu przez miłośni-
ka miejskiego pszczelarstwa – Dariusz 
Suchenka – szefa kuchni i opiekuna 
pasieki Regent Warsaw Hotel, z ca-
łym sercem rozwijającego innowacyj-
ne sposoby rozsławienia pszczelarskiej 
idei, o czym można się przekonać 
w hotelowej restauracji.

Bohdan Juchniewicz

250.000 pszczół zamieszkało 
w ulach zainstalowanych na dachu 
14-piętrowego warszawskiego budyn-
ku biurowego myhive Nimbus, na-
leżącego do portfela austriackiego 
inwestora IMMOFINANZ. Poprzez 
wdrożenie tej inicjatywy właściciel 
nieruchomości rozszerzył swoją poli-
tykę z zakresu zrównoważonego roz-
woju i ochrony środowiska o temat 
corocznego spadku populacji pszczół. 
Pomysł „na pszczoły” ponadto dosko-
nale wpisuje się w aktywności IM-
MOFINANZ, szczególnie po tym, 
jak spółka wprowadziła na przeło-
mie roku markę dla nieruchomości 

biurowych o nazwie „myhive” (hive 
= ul). Pszczoły w myhive Nimbus, 
który położony jest przy alejach Je-
rozolimskich 98, będą zbierały nektar 
z pobliskich parków, w tym głów-
nie Zachodniego i Marii Skłodow-
skiej-Curie, ale będą także dolatywać 
do parku Szymańskiego czy nawet Pól 
Mokotowskich. Szacuje się, że w cią-
gu jednego sezonu mogą one zebrać 
około 100 litrów miodu. Opiekunem 
pszczół, który będzie także zajmował 
się wybieraniem miodu, jest Kamil 
Baj z pszczelarium.pl.

Co ważne, miejsce posadowienia 
uli na myhive Nimbus zostało osłonię-

te od północno-zachodnich wiatrów. 
Ponadto, dostęp do wody w promieniu 
3km, jak również brak styczności z za-
grażającymi życiu pszczół pestycyda-
mi oraz wyższa temperatura powietrza 
w mieście, która umożliwia im dłuższą 
pracę, w efekcie zaowocuje wysoką 
jakością „biurowego miodu”.

Co więcej, „nowi najemcy” tego 
budynku biurowego, mają szansę stać 
się hitem internetu, dzięki kamerze za-
instalowanej bezpośrednio przed pa-
siekami. Aby móc oglądać pszczoły 
w przekazie na żywo należy użyć lin-
ku: https://www.myhive-offices.com/
pl/nimbus

– IMMOFINANZ posiada kilkana-
ście nieruchomości biurowych w War-
szawie, dlatego poświęciliśmy sporo 
czasu na dokładne sprawdzenie, który 
z budynków mógłby stać się idealnym 
domem dla pszczół. Finalnie wybór 
padł na Nimbus-a, m.in. ze względu 
na położenie blisko parków oraz od-
powiednie nasłonecznienie z aktyw-
nym biologicznym podłożem. Pomysł 
na pszczoły stał się nie tylko istotnym 
elementem działań CSR firmy, ale rów-
nież pasuje doskonale do naszej nowej 
marki myhive, wspierając dodatkowo 
budowanie jej świadomości – powie-
dział Przemysław Wardęga z IMMO-
FINANZ.

SABA to młodziutka, roczna suczka. 
Wyjątkowo słodka i łagodna. Począt-
kowo nieśmiała i trzymająca lekki dy-
stans, nabiera szybko zaufania, daje się 
głaskać i drapać za uchem. Ta cudow-
na istota, całkowicie czarna, wyglądać 
może nieco groźnie, ale w rzeczywisto-
ści jest wcieleniem łagodności. Saba jest 
bardzo grzeczna i ładnie chodzi na smy-
czy. Sabunia czeka na dobry, troskliwy, 
bezpieczny dom. Telefon w sprawie ad-
opcji: 604 531 952.

Miejskie pszczoły w centrum uwagi

Dbajmy o córki słońca

Ule na dachu myhive Nimbus 

SABA szuka domu

Nazwa świadczenia medycznego Miejsce świadczeń 
medycznych Personel 

Porady lekarza pierwszego kontaktu dla dorosłych gabinet nr 9 dr Danuta Paśnicka

Porady lekarskie u lekarzy pierwszego kontaktu                                 
dla dzieci Poradnia dla Dzieci  dr Katrzyna Jarosz-Jarszewska

ginekolog gabinet nr  24 dr Beata Melosik

reumatolog gabinet nr  13 dr Renata Kostrzewa

urolog gabinet nr  17                   dr Jacek Łempicki

diabetolog gabinet nr  21                     dr Sylwia Zawada -Targoni

pulmonolog gabinet nr  8                    dr Jacek Dąbrowski

Porady lekarza rehabilitacji w zakresie wad postawy                        
u dzieci Poradnia dla Dzieci  dr Maria Wodecka - Bogucka

Profilaktyka wad postawy u dzieci - instruktaż                                                
i ćwiczenia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą Poradnia dla Dzieci  mgr Łukasz Raczko - fizjoterapeuta

Porady lekarza ginekologa w zakresie problemu nietrzymania 
moczu - metody leczenia gabinet nr  24 dr Beata Melosik

Badania cytologiczne gabinet nr  24 poł. mgr Justyna Pietruszewska 

Nauka badania piersi - techniki samobadania gabinet nr  24 poł. mgr Justyna Pietruszewska 

Porady z zakresu higieny stomatologicznej oraz przegląd 
uzębienia dla dorosłych i dzieci realizowane przez lekarza 

stomatologa

gabinet nr 166                                   
(I piętro)    dr  Teresa Żak

Konsultacje psychologiczne 

gabinet nr 162                                   
(I piętro)                                        

w godz. 10.00-14.00                  
z przerwą na wykład                           

o godz. 11.00 

mgr Magdalena Kozłowska 

Wykład pt. "Czym jest psychoterapia"                                                                                                wnęka korytarza parter                                     
godz. 11.00 mgr Magdalena Kozłowska 

Profilaktyka cukrzycowa - badania neuropatii stóp gabinet nr 12  mgr Zdzisława Kielichowska 

Porady dietetyka                                                                                                                                          
Profilaktyka otyłości u dzieci                                                                                                  

Edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia                                                    
gabinet nr 54 mgr Milena Kuzaka

Edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy                                  
w rodzinie i w pracy - gdzie szukać pomocy? gabinet nr 55                               

Pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczanie poziomu cholesterolu 
oraz cukru glukometrem gabinet nr  56 pielęgniarki zabiegowe

Spirometria gabinet nr  102 piel. Elżbieta Wasyluk

Profilaktyczne badanie stóp dzieci i dorosłych Poradnia dla Dzieci  lic. fizjoterapeuta Anna Michalik 

Profilaktyka epidemiologiczna:                                                                            
higiena rąk, jako zapobieganie chorobom przenoszonym przez 

brudne ręce (żółtaczka typu A)
kleszcze - pora na szczepienia ochronne;

postępowanie po ukąszeniach i ugryzieniach; 
zachowania bezpieczne w środowisku.

gabinet nr 19                            mgr Dorota Tomaszewska

Pokaz udzielania pierwszej pomocy (będzie można nauczyć się 
udzielania pierwszej pomocy, sprawdzić swoje umiejętności na 
fantomie, dowiedzieć się wielu niezbędnych informacji na temat 

ratowania życia) 

wnęka korytarza parter 
oraz stanowisko w parku 

lic. Anna Kosterkiewicz - ratownik 
medyczny                                                         

W pomieszczeniach Przychodni i Poradni Pediatrycznej odbędą się porady lekarskie, konsultacje specjalityczne, 
 badania diagnostyczne oraz wykłady specjalistów 

Zapraszamy, szczególnie Panie na kolejny dzień otwarty dla pacjentów w Centrum ATTIS                                   
w dniu 16 września 2017 r.  dotyczący profilaktyki  w chorobach onkologicznych u kobiet. 

Na stoiskach będą wyłożone materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień. 

Konsultacje lekarzy specjalistów:

 Dla pacjentów będą dostępne vouchery na oznaczenie poziomu witaminy D3.

oraz festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka pt. „Bezpieczne wakacje: pierwsza pomoc 
przedmedyczna” w częsci parkowej Centrum Opieki nad Rodziną. 

WIKTOR MASŁOWSKI
Prezes Zarządu Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty dla pacjentów w ramach akcji „Biały Weekend”
w siedzibie Centrum ATTIS Spółka z o. o. przy ul. Górczewskiej 89

w dniu 10 czerwca 2017 r. w godzinach 10.00 – 14.00.
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Kiedy pierwszy raz trafiłem tu właści-
wie przypadkiem, zakochałem się w tej 
idyllicznej krainie pól, liściastych lasów, 
kamiennych dolmenów, zamkowych ruin, 
starych kościołów, dworów i pałaców 
oraz niewielkich rybackich przystani. 
W Polsce właściwie nic o niej nie wiemy, 
a w przewodnikach po Danii są o niej 
tylko niewielkie wzmianki.

Spokojna kraina Wikingów
Djursland to oblany przez wody Kat-

tegatu półwysep, osłaniający od północy 
zatokę, w głębi której leży Århus. Jego 
północna część to szerokie plaże i rol-
nicze równiny z pałacami i wioskami, 
w których stoją wczesnośredniowieczne 
kościoły, pamiętające często jeszcze cza-
sy Wikingów. Najważniejszym miastem 
jest tu Grenå, ważny port, skąd odpływają 
promy na wyspę Zelandię oraz do Szwe-
cji, leżącej po drugiej stronie Kattegatu. 
Na południu rozciąga się natomiast nie-
wielka pagórkowata kraina zwana Møls 
z silnie rozczłonkowaną linią brzegową 
i uroczym miasteczkiem Ebeltoft.

Latem Djursland to raj dla dzieci. 
W sezonie letnim koło Nimtofte czyn-
ny jest park rozrywki Djursömmerland 
z mnóstwem wodnych atrakcji, gdzie 
można spędzić cały dzień świetnie się 
bawiąc w Kraju Tarzana, na dzikim Za-
chodzie, w Afryce czy krainie Liliputów, 
spływając po burzliwej rzece Rio Gran-
de, pokonując wysokie wodospady, czy 
pędząc potężnym roller coasterem o na-
zwie Młot Thora. Frajdą nie tylko dla 
najmłodszych jest Skandynawski Park 

Niedźwiedzi koło Kolind, z mnóstwem 
różnych zwierząt oraz jedno z najcie-
kawszych nadbałtyckich oceanariów 
w miasteczku Grenå, gdzie w ogrom-
nych akwariach pływają rekiny, foki i gi-
gantyczne raje. Nie tylko dzieci ale i ich 

ojców zainteresuje zapewne ciekawe 
Muzeum Kolejnictwa (Jernbanemuseet) 
w starej lokomotywowni w Ryomgård. 
Bilet do muzeum drukowany jest w ka-
sie, na małych tekturowych kartonikach 
na specjalnej maszynce tak, jak niegdyś 
drukowano bilety kolejowe. Obok sta-
rych lokomotyw, wagonów i drezyn są 
tu modele kolejek, w tym sterowana 
komputerowo wspaniała kolejka elek-
tryczna. Atmosfery starej stacji kolejo-
wej dopełnia słodki zapach smarów tego 
nostalgicznego muzeum.

Kraina ta pocięta jest siecią ście-
żek rowerowych. Można ją także zwie-
dzać samochodem podążając szlakiem 
margarytki, przy którym znajdziemy 
średniowieczne kościoły, ruiny zamków 
i świetnie zachowane pałace oraz porty 
rybackie.

Zamki, dolmeny i grób 
księcia Amleda

Potężny niegdyś zamek Kalø, wznie-
siony w 1313 roku na przybrzeżnej wy-
spie przez króla Eryka Menveda, jest dziś 
tylko efektowną ruiną na stromym klifie, 
do której dostać się można starą dro-
gą wybrukowaną polnymi kamieniami. 
Z resztek murów i pozostałości ceglanej 
wieży rozciąga się piękny widok na rysu-
jące się na horyzoncie wieże kościołów 
i portowe dźwigi Århus oraz wąską zato-
kę, za która rozpościerają się malownicze 
wzgórza Møls.

Na ich stokach, niedaleko wsi Knebel, 
znajduje się kamienny krąg i przykryty 
potężnym głazem dolmen sprzed około 

3,5 tysiąca lat, niegdyś przykryte kop-
cem ziemnym, rozkopanym podczas prac 
archeologicznych. To najbardziej ekspre-
syjny zabytek tego typu w całej Danii. 
Inny zaskakujący obiekt to grób księcia 
Hamleta (Amleda) na wzgórzu koło wsi 

Krogsager, pośród pagórkowatej rolniczej 
krainy w zachodniej części Djurslandu.

Bajkowe miasteczko 
z fregatą

Najciekawszym miasteczkiem re-
gionu jest urocze Ebeltoft, z malutki-
mi, szachulcowymi domkami, tonącymi 
w kwiatach i najmniejszym ponoć ratu-
szem w Europie, strzeżonym przez dwie 
armaty. Wieczorami w sezonie spotkać 
tu można umundurowanych na czarno 
strażników nocnych z latarniami i wiel-
kimi maczugami, którzy prowadzą tury-
stów do XIV-wiecznego kościoła, gdzie 
każdego osobiście wita pastor odziany 
w strój sprzed kilkuset lat z wielką kry-
zą, wręczając kartkę z treścią psalmów 
w trzech językach: duńskim, angielskim 
i niemieckim.

Atrakcją tego 700-letniego miasteczka 
jest stojący w suchym doku, zrekonstru-
owany, XIX-wieczny okręt żaglowy „Jyl-
land” („Jutlandia”), uzbrojony w armaty, 
gdzie możemy zobaczyć jak żyli i praco-
wali ówcześni żeglarze. Widzimy kano-
nierów podczas walki i odpoczywających 
marynarzy z ponad 400-osobowej załogi. 
Dla kontrastu możemy obejrzeć kajutę 
kapitana i salon królewski. Fregata zwo-
dowana została w 1860 roku. Była ona 
najpierw okrętem wojennym, a następ-
nie stała się królewskim żaglowcem. Jest 
to najdłuższy drewniany żaglowiec świata.

Innego rodzaju atrakcją jest Muzeum 
Szkła (Glasmuseet) z największą w Da-
nii kolekcją współczesnych dzieł z tego 
kruchego tworzywa, wykonanych przez 
artystów z całego świata. W pobliżu jest 
także morska wioska wakacyjna z ko-
lorowymi domkami nad laguną, przed 
którymi mogą cumować łodzie i jachty. 
W sąsiedztwie przystani promów pły-
wających do Olden na Zelandii widać 
stojące na usypanej w morzu kamiennej 
grobli gigantyczne wiatraki wytwarzające 
energię elektryczną.

Muzeum w zamku
Otoczony fosą renesansowy zamek 

Gammel Estrup przez stulecia należał 
do szlacheckich rodów Broków, a następ-
nie Schellów. Dziś jest w nim ciekawe 
Jutlandzkie Muzeum Wnętrz Dworskich, 
gdzie w zamkowych komnatach zoba-
czyć można oryginalne żeliwne piece, 
meble z epoki, w tym łoże z baldachi-
mem i ozdobne skrzynie, obrazy i broń 
z dawnych czasów. W budynkach go-
spodarskich ulokowano Muzeum Duń-
skiego Rolnictwa,w którym zgromadzo-
no setki narzędzi i urządzeń rolniczych 
oraz prezentowane są wystawy pokazu-
jące przemiany, jakie zachodziły w duń-
skim rolnictwie. Można też zapoznać się 
z pracą wiejskich rzemieślników, zwłasz-
cza podobał mi się kowal wykonujący 
na oczach zwiedzających wyrafinowane 
ozdoby z metalu.

Studenci i arcyciekawy 
skansen

Leżące na południe Århus jest drugim 
co do wielkości miastem Danii i kultural-
na stolicą Jutlandii oraz dużym portem 
handlowym. We wczesnym średniowie-
czu była tu otoczona wałem ziemnym 
osada – ważny port Wikingów i ośrodek 
handlowy. Dziś jest to interesujące miasto 
z nowoczesnym Ratuszem (Rådhuset), 
uważanym za jeden z najlepszych przy-
kładów duńskiej architektury, oraz mnó-
stwem studentów, którzy wieczorami wy-
pełniają kawiarnie i restauracje nad wodą 
w starej części miasta.

W Århus jest najciekawszy duński 
skansen miejski Den Gamle By, ponoć je-
dyny taki w Europie. W parku w centrum 
miasta, nad jeziorem, stoi ponad 70 pie-
czołowicie odrestaurowanych budynków 
przeniesionych tu z terenu całego kraju. 
Można zobaczyć pocztę, szkołę, kościół 
i teatr, a nawet wiatrak i przekonać się jak 
niegdyś żyli Duńczycy, bowiem pieczo-
łowicie odtworzone zostały tradycyjne 
zajęcia rzemieślników – m.in. kowali, 
garncarzy i stolarzy, którzy w strojach 
z epoki prezentują swoje umiejętności. 
W sklepie można kupić śledzie z becz-
ki, grubo mieloną mąkę czy słodycze. 
Pachnie świeżo zmieloną kawą, a na la-
dzie leży gazeta z 1864 roku. W salonie 
słuchałem gry na klawikordzie starszej 
pani w XIX-wiecznym stroju, a w kuchni 
spróbowałem gotowanego właśnie kapu-
śniaku. To chyba najciekawszy skansen, 
jaki kiedykolwiek widziałem.

Muzea i muzyka
Dumą miasta jest Domkirke, gotycka 

katedra pod wezwaniem św. Klemen-
sa – ozdobiony XV-wiecznymi malowi-
dłami najdłuższy kościół Danii (93 m), 
z ogromnym ołtarzem, monumentalnym 
tryptykiem bogato zdobionym dziesiąt-
kami pozłacanych rzeźb. W podziemiach 
banku obok katedry jest niewielkie Mu-
zeum Wikingów z fragmentem wyko-
palisk archeologicznych z tego okresu. 

Feministki, ale nie tylko one, mogą zwie-
dzić oryginalne Muzeum Kobiet (Kvin-
demuseet), gromadzące eksponaty i zdję-
cia dokumentujące życie duńskich ko-
biet i obrazujące przemiany zachodzące 
w duńskim społeczeństwie przez stulecia.

Arhus jest też centrum muzycznym 
z najważniejszym w Danii Domem 
Muzyki, w którym mieszczą się licz-
ne instytucje muzyczne i teatralne, jak 
Orkiestra Symfoniczna, Opera, Duński 
Instytut Muzyki Elektroakustycznej oraz 
teatr dziecięcy. W weekendy odbywają 
się tu koncerty, podczas których można 
posłuchać muzyki klasycznej, współ-
czesnej, jazzu lub rocka. Ten ogromny, 
nowoczesny budynek ma dwie wielkie 
sale koncertowe o doskonałej akusty-
ce. W udostępnionym publiczności roz-
ległym parku Marseliborg na południu 
miasta stoi letni pałac duńskiej królowej 
Małgorzaty.

Człowiek z torfowiska 
i Wikingowie

W podmiejskim XVIII-wiecznym 
dworze w Moesgård jest znane Muzeum 
Prehistoryczne, gdzie eksponowane jest 
znalezione w torfowisku zmumifikowane 
ciało Człowieka z Grauballe. Są tu także 
kamienie runiczne oraz broń i narzędzia 
używane przez Wikingów. W rozległym 
parku zrekonstruowano dolmen, świąty-
nię z epoki kamiennej, dom z epoki 
żelaza, szachulcowy młyn wodny oraz 
osadę Wikingów.

Pod koniec lipca można wziąć udział 
w odbywającym się tu zlocie współcze-
snych Wikingów. Pokazom walk i jazdy 
konnej towarzyszy strzelanie z łuku i rzu-
canie dwustronnym toporem, a także jar-
mark wyrobów rzemieślniczych z drew-
na, skóry i metalu, biżuterii na motywach 
nordyckich oraz degustacja tradycyjnych 
potraw skandynawskich wojowników, 
pieczonego mięsiwa i pysznych placków 
z miodem i konfiturami.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Od września w stolicy 46 000 dzie-
ci będzie korzystać z zajęć w przed-
szkolach za darmo. Władze War-
szawy wprowadzają kolejne roz-
wiązanie wspierające rodzinę.

Decyzją władz stolicy, od 1 września 
2017 r. rodzice nie będą płacić za pobyt 
dziecka w przedszkolu. Z tego rozwią-
zania skorzystają rodzice 46 000 dzieci 
chodzących do warszawskich przed-
szkoli. – To kolejne działanie na rzecz 
warszawskich rodzin. Po wprowadze-
niu bezpłatnej komunikacji dla uczniów 
i po warszawskim bonie żłobkowym, tym 
razem wsparcie dotyczy rodzin, których 
dzieci chodzą do naszych przedszkoli – 

zapowiada Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent stolicy.

Od 2013 roku opłata za przedszkola 
wynosi 1 zł za każdą godzinę poby-
tu dziecka w placówce powyżej sześciu 
godzin opieki. Dzięki likwidacji opłat 
rodzice w domowym budżecie mogą za-
oszczędzić nawet 1000 zł rocznie. Rodzi-
ce będą płacić jedynie za posiłki. Dzięki 
temu rozwiązaniu zmniejszą się również 
bariery ekonomiczne w dostępie do edu-
kacji przedszkolnej dla rodzin o niskich 
dochodach.

Coraz więcej miejsc 
w przedszkolach

Od 2007 roku miasto zbudowało 
27 przedszkoli, a około 200 placówek 

zostało zmodernizowanych lub wyre-
montowanych. Na ten cel wydano po-
nad 650 mln zł. Co roku na utrzymanie 
przedszkoli publicznych i niepublicznych 
Warszawa przeznacza około 700 mln zł. 
Dzięki budowie nowych przedszkoli, 
adaptacji i remontów już istniejących 
w 2017 r. w Warszawie przybędzie 5 tys. 
miejsc. W tym roku zakończy się budowa 
9 przedszkoli. Łącznie w Warszawie trwa 
obecnie 140 inwestycji i remontów.

Uczniowie pojadą za darmo
Decyzją władz Warszawy od 1 wrze-

śnia uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów będą podróżowali komu-
nikacją miejską bezpłatnie, na podsta-
wie kart ucznia. Proces ich wydawania 

już się rozpoczął. Bezpłatne przejazdy 
przysługują uczniom warszawskich szkół 
podstawowych i gimnazjów, publicznych 
i niepublicznych oraz uczniom miesz-
kającym w Warszawie i uczącym się 
w szkołach poza stolicą. Uprawnienie 
obowiązuje na obszarze 1. i 2. strefy. 
Z karty ucznia może skorzystać około 
150 tysięcy uczniów.

Warszawski bon żłobkowy
Warszawski bon żłobkowy to kolejne 

działanie na rzecz rodzin mieszkających 
w stolicy. Ma być także zachętą do po-
szukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia 
tutaj podatków. Aby otrzymać bon, trzeba 
będzie zrezygnować z miejsca w żłobku 
lub z oczekiwania na to miejsce. War-

szawski bon żłobkowy będzie wynosił 
400 zł miesięcznie na dziecko w wieku 
od ukończenia pierwszego roku życia 
do dnia objęcia dziecka wychowaniem 
przedszkolnym, nie później jednak niż 
do ukończenia roku szkolnego, w którym 
dziecko kończy 3 rok życia. To finansowe 
wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, 
którzy: pracują, mieszkają i płacą podatki 
w Warszawie; nie są na urlopie wycho-
wawczym; spełniają kryterium dochodo-
we (1922 zł netto na jednego członka 
rodziny); i których dziecko jest na liście 
oczekujących na miejsce w publicznym 
żłobku lub chodzi do publicznego żłobka. 
Szacujemy, że w przyszłym roku z tej 
formy wsparcia może skorzystać ponad 
cztery tysiące rodzin. Na ten cel ratusz 
przeznaczy w 2017 r. ponad 7 mln zł. Bon 
żłobkowy będzie obowiązywał od wrze-
śnia tego roku.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Uroki Djurslandu

W Warszawie przedszkola będą bezpłatne
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Zamek Królewski zaprasza na wy-
jątkową ekspozycję polskiej porcelany 
w ramach cyklu prezentacji zbiorów 
prywatnych kolekcjonerów. Kilkana-
ście lat po pokazie europejskiej i orien-
talnej ceramiki z kolekcji Ireneusza 
Szarka przyszedł czas na białe złoto 
z rodzimych wytwórni. Na wystawie 
w Galerii Wystaw Czasowych zobaczy-
my ponad 150 wyrobów z najstarszych 
polskich manufaktur porcelany.

Swoją imponującą kolekcję Andrzej 
Wasilewski tworzy od ponad 20 lat, 
a zgromadzone przez niego wytwory 
z Korca i Baranówki to największy 
po 1945 r. zbiór produktów tych fa-
bryk, przewyższający liczebnie zasoby 
takich przedwojennych kolekcjonerów, 
jak Ryszard Stanisław Ryszard, Sta-
nisław Ursyn-Rusiecki czy Konstanty 
Tarasowicz.

Receptura wyrobu polskiego białe-
go złota powstała w Korcu w 1790 r. 
dzięki Franciszkowi Mezerowi. W 1804 
r. jego brat, Michał, drugi dyrektor 
koreckiej fabryki, zaczął produkować 
porcelanę w Baranówce. Na wystawie 
można będzie więc porównać wzory 
i kształty powstałe w obu manufak-
turach.

Łączy je zbieżność modeli i deko-
racji, wynikająca nie tylko z powszech-
nej praktyki powielania uniwersalnych 
form, ale przede wszystkim z faktu 
zarządzania produkcją przez tę samą 
osobę – Michała Mezera, który prze-
niósł do Baranówki część pracowników 
z Korca. Korecką fabrykę, którą od po-
czątku XIX w. kierowali sprowadzeni 
z Sèvres Francuzi, zamknięto ostatecz-
nie w 1832 r. Wytwórnia w Baranówce, 
zarządzana przez potomków Mezerów, 
w 1895 r. przeszła w ręce Michała 
Gripariero, który wraz z synami rozsze-
rzył produkcję o materiały budowlane. 

Po rewolucji październikowej w 1917 
r. manufaktura została upaństwowiona 
przez Rosjan.

Andrzej Wasilewski zgromadził nie 
tylko serwisowe talerze, które stanowi-
ły najważniejszą gałąź produkcji obu 
wytwórni, ale także 21 innych naczyń 
stołowych, będących ozdobą każde-
go stołu: sosjerki, salaterki, kafetiery, 
kosze na owoce oraz wazy na zupę. 
Niemal jedną czwartą kolekcji stano-
wią filiżanki o różnorodnych kształtach 
i zdobieniach.

Prezentowana w Zamku wystawa 
ukazuje bogaty przekrój form oraz 
dekoracji stosowanych w obydwu fa-
brykach. O popularności tych wzorów 
świadczą choćby obecne na ekspozycji 
trzy falsyfikaty porcelany koreckiej, 
którą po 1850 r. masowo kopiowano. 
Polskie białe złoto to, jak sądzimy, 
doskonałe uzupełnienie wspomnianej 
ekspozycji sprzed lat – W świecie por-
celany… Stara ceramika europejska 
i orientalna z kolekcji Ireneusza Szar-
ka. Zbiory Andrzeja Wasilewskiego 
udowadniają bowiem, że szlachetno-
ścią formy i misternym zdobnictwem 
wyróżniały się nie tylko najsłynniejsze 
fabryki w Miśni czy Sèvres, lecz także 
polskie wytwórnie.

Wystawie towarzyszy katalog.

Galeria Wystaw Czasowych (II p.) 
Godziny otwarcia: poniedziałek-środa: 
10.00-18.00, czwartek: 10.00-20.00, 
piątek-sobota: 10.00-18.00, niedziela: 
11.00-18.00. Ostatnie wejście – na go-
dzinę przed zamknięciem.

Wystawa będzie czynna do 9 lipca 
2017 r. 15 czerwca (Boże Ciało) – 
nieczynna. Wstęp bezpłatny, obowią-
zują bilety ewidencyjne (do pobrania 
w kasie).

Kilkaset ogrodów i ogródków, pół 
tysiąca doniczkowych kwiatów do ad-
optowania, 30 tysięcy papierowych to-
reb, które zastąpią nie ekologiczne fo-
liowe reklamówki, warsztaty z Martą 
Gessler i Elizą Mórawską (whiteplate.
com) to tylko kilka punktów progra-
mu konkursu „Warszawa w kwiatach 
i zieleni”, do którego może zgłosić się 
każdy mieszkaniec stolicy do 30 czerw-
ca. Formularz jest dostępny na stronie 
warszawawkwiatach.pl.

„Warszawa w kwiatach i zieleni” 
to konkurs, do którego można zgłosić 
swój ogród, ogródek, balkon a nawet 
ukwiecone okno. To także cykl wy-
darzeń, które pokażą warszawiakom, 
że zielone i zdrowe miasto może dać 
wiele szczęścia. Zgodnie z zamysłem 
Stefana Starzyńskiego cała Warszawa 
zaangażowana zostanie w świętowanie 
wiosny i natury.

W mieście będzie działać sześć 
ogólnodostępnych Centrów Porad. Ich 
uczestnicy nauczą się m.in. jak rozpo-
cząć swoją przygodę z ogrodnictwem, 

poznają sekrety zielarstwa, przespace-
rują się szlakiem najładniejszych ogro-
dów. Innowacją w skali całego kraju 
będą bezpłatne usługi Wirtualnego Le-
karza Roślin, który pomoże wyleczyć 
chore rośliny doniczkowe, oraz udzieli 
porad dotyczących ogrodnictwa.

Do konkursu przystąpić może 
każdy mieszkaniec Warszawy, firma 
i instytucja działająca na terenie mia-
sta, a także grupy osób podejmujące 
wszelkie zielone inicjatywy. Ogrody 
nagradzane będą w trzech głównych 
kategoriach: człowiek, firma, sąsiedzi. 
Co roku przyznawana jest Nagroda im. 
Stefana Starzyńskiego, którą osobiście 
wręcza prezydent Warszawy. Nagro-
dy rozda także Towarzystwo Przyja-
ciół Warszawy w sześciu kategoriach 
oceniane będą: balkony, loggie, okna, 
ogródki przydomowe, budynki i tereny 
ogólnodostępne, osiedla i inne formy 
zieleni miejskiej. Dodatkowo przyzna-
ny zostanie tytuł „Mister Kwiatów”. 
www.warszawawkwiatach.pl.

Zamek Królewski zaprasza

Polskie białe złoto.
Porcelana z Korca i Baranówki
z kolekcji Andrzeja Wasilewskiego

Warszawa 
w kwiatach i zieleni

Zapraszamy na stronę: ww w.nasza-gazeta.pl



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

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

•  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

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

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69

w czerwcu:
•  10 czerwca (sobota) godz. 11.00 – 

Warsztaty naukowe dla dzieci „3, 2, 
1… (Re)-Akcja!”. Co kryje się pod 
tajemniczym określeniem „reakcje 
chemiczne” dzieci poznają odpo-
wiedź dzięki przeprowadzeniu kilku 
efektownych eksperymentów. Koszt 
30 zł/zajęcia

•  10 czerwca (sobota) godz. 16.00 – 
The Silver City Singers – koncert 
chóru męskiego z płn.-wsch. Szkocji 
z miasta Aberdeen. Wstęp wolny

•  11 czerwca (niedziela) godz. 14.00 – 
„Tworzą z Ochotą” – impreza plene-
rowa w Parku Szczęśliwickim. Wstęp 
wolny

•  13 czerwca (wtorek) godz. 17.00 
– „Wirtuozi klawiatury” – koncert 
uczniów Krzysztofa Dąbrowskiego. 
Wstęp wolny

•  23 czerwca (piątek) godz. 16.00 – 
Galeria „Pod Okiem” – Kresy – moja 
miłość. Moja Litwa – opowieść o wi-
leńczyźnie. Zapraszamy na kolejną 
opowieść o Kresach. Wstęp wolny

Dom Kultury „Włochy”
ul. B. Chrobrego 27

tel. 22 863 73 23

w czerwcu:
•  10 czerwca (sobota) godz. 16.00 – 

Spektakl „Na bogato” w wykonaniu 
Teatru BezNazwy. Wstęp wolny

•  25 czerwca (niedziela) w godz. 
13.00 – 17.00 – Stawy Cietrzewia, 
ulice Cietrzewia, Zbocze, Krańcowa, 
Pana Tadeusza – Piknik z cyklu Lato 
w plenerze z Domem Kultury Włochy 
„Bezpieczne wakacje”. Wstęp wolny

•  25 czerwca (niedziela) godz. 17.00 
– Slajdowisko – Cykl spotkań po-
dróżniczych z Robertem Gondkiem. 
„Zambia i Malawi. Afrykańskie góry 
i jeziora”. Wstęp wolny

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

ul. Traktorzystów 14
Tel. 22 478 34 54

w czerwcu:
•  11 czerwca (niedziela) w godz. 15.00 

– 22.00 (park Czechowicki ul. Spisa-
ka) – Ogólnopolski Festiwal Szanto-
wy „Latający Holender”. Prowadze-
nie Szymon Kusarek

•  18 czerwca (niedziela) w godz. 14.00 
– 22.00 (park Czechowicki ul. Spisa-
ka) – V Festyn „ART. Ursus” w ra-
mach Warszawskiego Festiwalu Edu-
kacji Kulturalnej. Występ zespołów 
artystycznych z Placówek OK Arsus 
oraz zaproszonych gości. Prowadze-
nie Szymon Kusarek

•  19 czerwca (poniedziałek) godz. 
18.00 (sala widowiskowa) – Koncert 
finałowy (zakończenie roku) grupy 
tańca nowoczesnego STP AND GO. 
Prowadzenie Jolanta Wdowczyk-
-Czarnogórka. Wstęp wolny

•  22 czerwca (czwartek) godz. 19.00 
(sala widowiskowa) – Premiera spek-
taklu pt. „Rewolucja” na podstawie 
tekstu Sławomira Mrożka w wyko-
naniu Młodzieżowego Teatru „MIR”. 
Wstęp wolny

•  25 czerwca (niedziela) w godz. 15.00 
– 18.00 (tereny wokół „Arsusa”) – 
„Popołudniowa kawa na trawie – 
Kulturalne podwórko”. Program dla 
całych rodzin. Malowanie, rysowanie, 
filmy, gry planszowe i podwórkowe, 
czytelnia. Spotkania sąsiedzkie przy 
kawie i herbacie. Wstęp wolny

str. 79 czerwca 2017Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch    Nr  10

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Ochoty, 
Ursusa i Włoch”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania, adiustowania oraz opatrywania 
własnym tytułem nadesłanych materiałów.

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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 1) złotowłosa syrena; 7) nenufar, bylina wodna z rodziny grzybienio-
watych; 8) ptak z rodziny drozdowatych; 9) indyjska zasada religijna nieszkodzenia 
nikomu i niezabijania istot żywych; 10) drewno na narty; 12) ukochana Samsona; 
14) ciężki, zimnokrwisty koń, używany do prac wykonywanych w wolnym tempie; 
16) but na lato; 19) ścięty przywódca rewolucji francuskiej; 21) obchodzi imieniny 
26 października; 22) kolorystyczny kierunek w malarstwie francuskim; 23) miasto 
nad Odrą.

Pionowo: 1) chodzi w liberii; 2) miasto we Francji; 3) stolica Portugalii; 4) ma tyl-
ko ucho; 5) w morzu lub w wannie; 6) mebel spod Paryża; 11) roślina zielna używana 
jako przyprawa do mięs, sałat, sosów; 13) szkarłat; 15) pielgrzym; 17) Kazimierz, 
piłkarz, złoty i srebrny medalista olimpijski; 18) kraj nad Dźwiną; 20) kapitan „Na-
utilusa”.

Horoskop
od 11 do 24 czerwca 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Dobry czas dla zdrowia 
i finansów. Wykorzystaj 
okazję, żeby nadać nowy 

impuls swojej karierze. Odwagi Ci 
nie zabraknie. W efekcie pojawią się 
na Twoim koncie dodatkowe środki. 
Ułatwi Ci to życie, bo będziesz miał 
na co wydawać. W sferze osobistej też 
raczej udany okres, ale unikaj ryzy-
kownych decyzji i konfliktów.

RYBY (19 II – 20 III)
Powinniście więcej czasu 
poświęcić sprawom domu 
i rodziny. Gwiazdy wresz-

cie szykują Ci trochę spokoju, więc 
i Twój nastrój będzie dobry – poczu-
jesz szczęście i radość, nie zabraknie 
Ci też cierpliwości. Gdy zyskasz więcej 
dystansu do spraw zawodowych, okaże 
się, że powrócą dawne, niedokończone 
projekty.

BARAN (21 III – 19 IV)
Nadchodzą udane dni, cho-
ciaż myślami zaczniesz już 
błądzić wokół wakacyjnych 

wypraw i odpoczynku. Jednak czas 
sprzyja bardziej przemyśleniu kariery 
oraz podjęciu kroków ku wywalcze-
niu większych pieniędzy. W uczuciach 
także dobre dni. Doskonały nastrój 
pomoże Ci wyjaśnić nieporozumienia.

BYK (20 IV – 20 V)
Gwiazdy niosą więcej spo-
koju. Będziesz mógł ode-
tchnąć i zastanowić się nad 

przyszłością. Także pomarzyć o urlo-
powych podróżach i wakacyjnym le-
nistwie. Będziesz robić tylko tyle, ile 
będzie konieczne i dobrze na tym 
wyjdziesz. W uczuciach – również 
spokój i sielanka, pojawią się nawet 
wspólne plany na przyszłość. Uważaj 
na plotki.

BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)
Przed Tobą dobre dni. Ro-
śnie Twój wpływ na przebieg 
wydarzeń, więc wykorzystaj 

okazję. Kieruj się intuicją, a podej-
miesz mądre decyzje. W uczuciach – 
opanuje Cię romantyczny nastrój, jed-
nak czas sprzyja bardziej życiu towa-
rzyskiemu i imprezom. Samopoczucie 
poprawi Ci odrobina lenistwa i przy-
jemności. Finanse – coraz lepsze.

RAK (22 VI – 22 VII)
Musisz odpocząć, zadbać 
o siebie, bo od połowy 
czerwca będą Ci potrzebne 

nowe siły. Pojawią się ciekawe zawo-
dowe pomysły i propozycje. Trzeba też 
będzie się zająć jakąś finansową, urzę-
dową sprawą. W uczuciach – zmienne 
emocje. Spróbuj nabrać trochę więcej 
dystansu i przemyśl sytuację, a póki 
co unikaj ryzykownych decyzji.

LEW (23 VII – 22 VIII)
Będzie Cię rozpierać 
energia, ale na razie bra-
ku spokoju i sukcesu. Ze-

chcesz pracować jak szalony i bawić 
się do białego rana. W pracy poszukaj 
nowych wyzwań i ciekawych projektów 
– pozwoli Ci to zagospodarować nad-
miar energii. W uczuciach – także mo-
żesz podążyć za emocjami. Romantycz-
ny wyjazd we dwoje odświeży uczucia.

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Najważniejsza teraz będzie 
praca. Nadszedł czas na nad-
robienie zaległości i postaraj 

się to zrobić przed wakacjami. Gwiazdy 
sprzyjają sprawom finansowym, więc 
możesz to spokojnie wykorzystać. Spró-
buj zagrać w lotto w połowie miesiąca. 
W połowie czerwca możesz spotkać 
kogoś, kto pomoże w kłopotach.

WAGA (23 IX – 22 IX)
Zbliżają się wakacje, więc 
poczujesz przypływ energii 
i sił. Zabierzesz się za nowe 

przedsięwzięcia. Jeżeli pojawi się pro-
pozycja szkolenia lub kursu, skorzystaj 
z niej. W uczuciach ogarnie Cię po-
trzeba romantycznych wzruszeń. Jeśli 
jesteś w stałym związku, uważaj aby 
Twoja skłonność do flirtów nie zakoń-
czyła się awanturą.

SKORPION (23 X – 21 XI)
Skup się na sobie i swoich 
sprawach. Będziesz chciał 
uporządkować swoje ży-

cie. Los temu sprzyja i nie zaskoczy 
Cię nieprzewidzianymi wydarzeniami. 
W spokoju będziesz mógł zaplano-
wać przyszłe działania i przemyśleć 
pomysły na zwiększenie zasobów fi-
nansowych. W uczuciach możesz się 
spodziewać powodzenia. W finansach 
miła niespodzianka.

STRZELEC (22 XI – 21 XIII)
Najważniejsi w tych dniach 
będą przyjaciele, znajomo-
ści i współpraca z ludźmi. 

Zwracaj na to uwagę i dbaj o dobrą 
atmosferę, a wszystko ułoży się po-
myślnie. Spróbuj zaprowadzić porzą-
dek w domowych finansach. W miłości 
dużo ruchu – flirty, spotkania, nie-
spodzianki i pokusy. Jednym słowem 
– dużo powodzenia.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Dzięki dociekliwości i do-
brej organizacji uda Ci się 
szybko uporać z nadmiarem 

pracy. Nie daj się obciążyć dodatkowy-
mi obowiązkami. W życiu prywatnym 
dużo odpoczynku, zabawy i miłych 
spotkań. Jeśli jesteś samotny, możesz 
liczyć na powodzenie u płci przeciw-
nej. W stałych związkach – miły spo-
kój, tylko zaplanuj wspólny relaks.
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