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Majówka w parku Szczęśliwickim odbyła się tradycyjnie na ludowo i wielokulturowo
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W Domu Kultury „Kolorowa” od-
było się uroczyste wręczenie nagród 
i dyplomów tegorocznej XIII edycji 
konkursu dla przedszkoli z cyklu „Wio-
senne tradycje”. W tym roku konkurs 
nosił nazwę „Bukiet pani Wiosny”. 
Organizatorem corocznego konkursu 
jest Dom Kultury „Kolorowa” Ośrod-
ka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus  
m. st. Warszawy

Na spotkanie przybyły delegacje 
dzieci z przedszkoli biorących udział 
w konkursie.

Dyplomy i nagrody wręczali przed-
stawiciele zarządu i rady Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy na czele z panią 
burmistrz Urszulą Kierzkowską.

W tym roku na konkurs zgłoszono 
434 prace z 98 przedszkoli, nie tylko 
z Ursusa i  dzielnic warszawskich, ale 
także z Latchorzewa, Sokołowa Podla-
skiego, Milanówka, Bliznego, Piasto-
wa, Płocka, Ożarowa Mazowieckiego, 
Jabłonny, Wyszyny, Sierpca, Legiono-
wa, Radomia, Wołomina, Sochacze-
wa, Ostrołęki, Chynowa, Długosiodła, 
Kobyłki, Radziejowic, Grabowa nad 
Pilicą, Łysych, Szydłowca, Mińska 
Mazowieckiego, Żyrardowa i Małkini 
Górnej.

Jury postanowiło przyznać nagrodę 
główną dzieciom z Przedszkola „Del-
finki” w Ursusie. 

W Ursusie

Sprawy mieszkańców

W Ursusie

Bukiet Pani Wiosny

Na kwietniowej sesji rada Ursusa 
przyjęła roczne sprawozdanie z działal-
ności komisji gospodarki przestrzennej 
i komunalnej za okres od 1 stycznia 
do 31  grudnia 2016 roku. Jak poinfor-
mował jej przewodniczący Kazimierz 
Markowski komisja pracowała na pod-
stawie przyjętego planu. 

W ub. roku odbyła 11 posiedzeń, 
na których była wysoka, w większości 
100-procentowa frekwencja. Uczest-
niczyli w nich eksperci i zaproszeni  
goście, pracownicy wydziałów urzę-
du dzielnicy, przedstawiciele zarządu 
oraz  mieszkańcy. To z ich inicjatywy 
oprócz omawianych i opiniowanych 
projektów uchwał budżetowych zarzą-
du, wykonania załącznika budżetowe-
go dzielnicy, opiniowania projektów 
uchwał Rady Warszawy dotyczących 
nadania nazw   ulic, zajmowano się 
też innymi sprawami. Dotyczyły one 

choćby wydania  warunków zabudo-
wy dla budynku usługowo-handlowego 
przy Al. Jerozolimskich i ul. Prystora, 
ścieżek rowerowych w ciągu ulic: Plu-
tonu Torpedy, Cierlickiej, Kościuszki, 
Dzieci Warszawy i Spisaka. A ponad-
to na wniosek Stowarzyszenia „Głos 
mieszkańców gminy Michałowice” 
omawiano sprawę lokalizacji wielko-
-powierzchniowych obiektów handlo-
wych, mających powstać po sąsiedzku, 
pomiędzy Al. Jerozolimskimi, a torami 
kolejki WKD i ul. Regulską.

Innymi ważnymi sprawami, który-
mi zajmowała się komisja, były: pro-
jekt   budowy EkoParku, stałej organi-
zacji ruchu w związku z przebudową 
ul. Keniga na odcinku od ul. Orląt 
Lwowskich do ul. Wojciechowskiego 
i wprowadzenie stałych zmian w ko-
munikacji autobusowej w dzielnicy w 
celu poprawy obsługi niektórych jej 
rejonów.

Ponadto w trakcie posiedzeń oma-
wiano sprawy wakacyjnych remontów 
w szkołach, koncepcję architektonicz-
ną budynku użyteczności publicznej 
zespołu szkolnego przy ul. Dzieci 
Warszawy oraz projekt Warszawskie-
go Centrum  Lokalnego w rejonie 
osiedla „Niedźwiadek”. Zajmowano 
się też raportem z ankiet z udzia-
łem mieszkańców w ramach projektu 
„Ekologiczny Ursus – program ogra-
niczenia zanieczyszczeń powietrza w 
Ursusie”.

Komisja gospodarki przestrzennej 
i komunalnej rady Ursusa w ub. roku  
uchwaliła i przyjęła 20 opinii i 14 
wniosków, które skierowane zostały do 
zarządu dzielnicy.

Na kwietniowej sesji oprócz rocz-
nego sprawozdania ze swej działalno-
ści komisja przedstawiła 16-punktowy 
plan pracy na 2017 rok.

Zadeklarowała w nim m.in. opinio-
wanie i czynny udział w procesie two-
rzenia   miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, współpracę 
z właściwymi komisjami rad sąsiadu-
jących dzielnic i miast co do ewentu-
alnych  wspólnych inwestycji i planów 
oraz z działającymi na terenie Ursusa 
innymi  podmiotami o zasięgu po-
nad dzielnicowym jak np. ZTM, SKM, 
PKP, ZRiD oraz z jednostkami takimi 
jak rady osiedli, zarządy spółdzielni 
mieszkaniowych, wspólnoty mieszka-
niowe, fundacje czy stowarzyszenia.

W miarę potrzeby komisja przepro-
wadzać ma wizje lokalne (targowisk,  
placów zabaw, szkół, przedszkoli, 
obiektów OSiR czy MPO) oraz w miarę  
możliwości opiniować nowo powsta-
jące w dzielnicy inwestycje budownic-
twa mieszkaniowego jednorodzinnego i 
wielorodzinnego oraz tworzenie miejsc 
pracy dla mieszkańców dzielnicy. Pro-
blemy związane z ich życiem mają być 
bowiem stałym tematem jej pracy.

(PON)

Majówka na Ochocie
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Jubileuszowa X edycja konkursu

Policjant, który mi pomógł

Pierwszy kiosk kultury

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

Przewodniczący R ady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy HENRYK LINOWSKI
oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy URSZULA KIERZKOWSKA 
zapraszają na

DNI
URSUSA 2017

Występom artystów będą towarzyszyły STOISKA GASTRONOMICZNE 
oraz WIELE ATRAKCJI SPORTOWO-REKREACYJNYCH dla całej rodziny.

BOROWSKI

FORTE

BOYS

DEFIS

DYSTANS

PLAYBOYS

SKALDOWIE

FUN FACTORY

27 MAJA PARK CZECHOWICKI

17.00
VEOLIA URSUS BIEGA – bieg uliczny 
(dystanse:  5 km, 10 km, 5 km z elementami Cross Fit 
i 5 km Nordic Walking) – zapisy na stronie www.ursusbiega.pl

18.15
WYSTĘP  ZESPOŁU WOKALNEGO 
pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus pod kierunkiem Sary May

19.00
KONCERT BOGDANA BOROWSKIEGO 
– założyciela i wokalisty zespołu Milano (1993–2000), twórcy 
i współtwórcy przebojów, m.in.: Jasnowłosa, Bara Bara, O Tobie 
Kochana, Kasiu Katarzyno. Powrócił na scenę jako współzałożyciel, 
wokalista i lider zespołu.

20.00–  21.30
POTAŃCÓWKA z zespołem FORTE 

1 CZERWCA
PARK HASSÓW

DZIEŃ DZIECKA
17.00–20.00
 |  ANI CHWILI NA NUDĘ 

z aktorem 

ROBERTEM ROZMUSEM

3 CZERWCA PARK CZECHOWICKI

DISCO URSUS 2017
17.00 | BOYS

 | DEFIS
 | DYSTANS
 | PLAYBOYS

17 CZERWCA  PARK CZECHOWICKI
 

17.00 | SKALDOWIE

 | FUN FACTORY

20.30 |  KAMIL 
BEDNAREK

18.15
WYSTĘP zespołu wokalnego pracowników 
Urzędu Dzielnicy Ursus pod kierunkiem Sary 
May

Drugi wymiar to 15,7x 35.
Pozdrawiam,

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” i Instytutu Psychologii Zdrowia 
PTP zaprasza do składania zgłoszeń 
w jubileuszowej X edycji ogólnopol-
skiego konkursu pod nazwą Policjant, 
który mi pomógł, służącego wyróżnie-
niu policjantów, którzy w szczególny 
sposób działają na rzecz ochrony ofiar 
przemocy domowej.

Zgłoszenia w ramach obecnej 
edycji przyjmowane są do 31 maja 
2017 roku.

Konkurs odbywa się pod patrona-
tem Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest: promowanie 
postaw i umiejętności dobrze służących 
ochronie ofiar przemocy w rodzinie; 
podkreślenie roli policjantów w syste-
mie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie; wsparcie policjantów podejmu-
jących wzorowe działania i osobiście 
zaangażowanych w pomoc osobom 
krzywdzonym oraz zwiększenie mo-
tywacji policjantów do podejmowania 
skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidu-
alnych, przedstawicieli organizacji 
i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń 
od jednostek policji) można nadsyłać 

za pomocą elektronicznego formularza 
znajdującego się na stronie www.po-
licjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, 
a także tradycyjną pocztą („Niebieska 
Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 
Warszawa) podając: dane kontaktowe 
zgłaszającego, dane policjanta, którego 
chcielibyście państwo wyróżnić oraz 
uzasadnienie tego wyboru (można sko-
rzystać z załączonego formularza zgło-
szeniowego do druku). Kandydatury 
nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną 
uwzględnione w następnej edycji kon-
kursu.

Kandydatów do nagrody spośród 
osób zgłoszonych wyłoni kapituła zło-
żona z pracowników Pogotowia „Nie-
bieska Linia”, patrona konkursu i laure-
atów konkursu z lat poprzednich.

Rozstrzygnięcie X edycji konkursu 
nastąpi z końcem czerwca 2017 roku.

Tradycyjnie laureaci otrzymują 
nagrody z rąk Komendanta Główne-
go Policji oraz organizatora konkursu 
w lipcu, podczas centralnych obcho-
dów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie 
na stronie: www.policjant.niebieskali-
nia.pl.

W Warszawie został otwarty 
pierwszy kiosk kultury (ul. Krakow-
skie Przedmieście 7, vis-a-vis bramy 
wejściowej do Kampusu Głównego 
UW). Można tu zaczerpnąć informa-
cji na temat wydarzeń kulturalnych 
w stolicy, a także zakupić bilety do 
ponad 35 instytucji kultury.

Kiosk jest wspólną inicjatywą war-
szawskich instytucji kultury, Biura 
Kultury m.st. Warszawy oraz portalu 
www.ewejsciowki.pl, będącego ope-
ratorem kiosku. Kiosk jest wzorowany 
zachodnimi „box-office’ami”, w któ-
rych można kupować bilety na wyda-

rzenia kulturalne. Jest to wyjątkowa 
inicjatywa na skalę europejską, bo-
wiem rzadko się zdarza aby w jednym 
miejscu można było zakupić zarówno 
bilet do teatru, muzeum, czy na kon-
cert do tak wielu różnych instytucji 
kultury. W kiosku mieszkańcy i turyści 
dowiedzą się również co ciekawego 
można zobaczyć i obejrzeć w Warsza-
wie. Kiosk jest otwarty w godzinach 
10:00-20:00.

Więcej informacji można uzyskać 
na fanpage’u Kiosku Kultury na fa-
cebooku: https://www.facebook.com/
KioskKultury/ 
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Na sesję rady Włoch tym razem 
przyszło wielu rodziców, uczniów 
i przedstawicieli remontowanej i roz-
budowywanej Szkoły Podstawowej nr 
94 przy ul. Cietrzewia, razem z dyrek-
tor placówki, Małgorzatą Krasowską.

Jednym z powodów tak licznego 
przybycia członków tej szkolnej spo-
łeczności było zapowiadane rozpa-
trzenie, wniesionej w lipcu ub. roku, 
skargi prezydium rady rodziców tej 
podstawówki na szereg działań i zanie-
chań zarządu dzielnicy. Rozpatrująca 
skargę komisja rewizyjna rady uznała 
skargę za częściowo zasadną, ze wzglę-
du na nie udzielenie odpowiedzi na 
dwa pisma doręczone w październiku 
2016 roku, nie dotrzymanie złożonej 
rodzicom obietnicy oddania do użytku 
części rozbudowy, tzw. łącznika we 
wrześniu 2016 roku, nie dotrzymanie 
złożonej rodzicom obietnicy wyko-
nania remontu w czasie wakacji, nie 
zapewnienie uczniom odpowiednich 
warunków lokalowych – własciwej 
kubatury i widnej szkoły, jak też nie 
dotrzymanie obietnicy przesunięcia 
hali balonowej, która – zdaniem rodzi-
ców – ma nieodwracalne uszkodzenia, 
wyposażona jest w niewydolny system 
grzewczy i wentylacyjny oraz ma nie-
właściwą nawierzchnię.

W uzasadnieniu komisja rewizyj-
na, po zapoznaniu się z lakonicznymi 
wyjaśnieniami zarządu dzielnicy po-

twierdziła, że budynek Szkoły Podsta-
wowej nr 94 im. I Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego wymaga rozbu-
dowy, o czym świadczy m.in. fakt, że 
szkoła zmuszona jest prowadzić naukę 
w systemie dwuzmianowym. Tym sa-
mym zasadny jest zarzut, że szkole 
nie zostały zapewnione odpowiednie 
warunki lokalowe.

Przypomniano zarazem, że rozbu-
dowa szkoły prowadzona jest na pod-
stawie 2 umów i zgodnie z ich za-
pisami jej zakończenie przewidziano 
odpowiednio na 14 września 2016 roku 
oraz 31 lipca 2017 roku. Sfinalizowa-
nie pierwszej z umów zostało aneksem 
przedłużone do 30 października 2016 
roku ze względu na nieprawidłowy 
projekt rozbudowy, nie uwzględniają-
cy istnienia betonowych pali w gruncie 
pod terenem rozbudowy.

Podczas spotkania z rodzicami w li-
stopadzie 2015 roku burmistrz zapo-
wiedział, że łącznik zostanie oddany 
do użytku we wrześniu 2016 roku. 
Taki też termin wynikał z harmonogra-
mu przesłanego rodzicom przez urząd 
w grudniu 2015 roku. Obietnica ta jed-
nak nie została dotrzymana i zdaniem 
komisji rewizyjnej nie usprawiedliwia 
tego uchybienia fakt znalezienia pali 
pod ławami fundamentów, na co powo-
ływał się kierownik zespołu inwestycji. 
Pale znaleziono bowiem przed złoże-
niem rodzicom niedotrzymanej obiet-

nicy i przed wysłaniem harmonogramu 
zakończenia robót.

Stan pomieszczeń szkolnych, zda-
niem komisji, bezspornie wymaga re-
montu, co według oświadczeń zarządu 
miało i powinno nastąpić w okresie 
wakacyjnym w 2016 roku.

O tym, że remont zostanie wyko-
nany w czasie wakacji poinformował 
burmistrz na czerwcowej sesji w 2016 
roku, komunikując, że „postanowiono 
w wakacje zrealizować prace wewnątrz 
szkoły.” Wszystko po to, aby roboty re-
montowe nie były prowadzone podczas 
roku szkolnego. Wtedy też zapewnia-
no, że zdemontowana na skutek prac 
budowlanych sala gimnastyczna będzie 
przywrócona do użytku do końca sierp-
nia 2016 roku. Niestety, te zapewnienia 
nie zostały dotrzymane. Remont szkoły 
prowadzony jest w trakcie roku szkol-
nego, mimo że rzetelność nakazuje pro-
wadzenie go w okresie, gdy budynek 
nie jest wykorzystywany do nauki. Sala 
gimnastyczna, tzw. balon, została nie tyl-
ko przesunięta, ale także skrócona w celu 
uniknięcia wycinki drzew znajdujących 
się na terenie tej nieruchomości.

Nie kwestionując zasadności tej 
decyzji, stwierdzono, że po skróceniu 
obecna sala nie jest tą samą salą gim-
nastyczną, która funkcjonowała przed 
demontażem, dlatego nie można w peł-
ni uznać za dotrzymane zapewnienia 
burmistrza o przywróceniu „balonu”.

Zaniepokojeni rozwojem wydarzeń 
rodzice w październiku ub. roku zwró-
cili się do zarządu dwoma pismami 
z prośbą o wyjaśnienia. Niestety, na 
żadne z nich zarząd dzielnicy nie od-
powiedział, mimo takiego obowiązku.

Nie wszystkie zarzuty, zdaniem ko-
misji rewizyjnej, są zasadne. Nie widzi 
ona np. podstaw do stwierdzenia, że 
szkole nie zostały zapewnione warun-
ki spełniające elementarne standardy 
placówek edukacyjnych, że kubatura 
szkoły jest nieodpowiednia ani że nie 
jest dość widna. Choć fakt przedłuża-
nia się prac związanych z rozbudową 
szkoły nie ulega wątpliwości, komisja 
nie widzi podstaw do uznania, że fakt 
ten jest skutkiem nierzetelności lub nie-
gospodarności zarządu. Prawdą jest, że 
„balon” został nieodwracalnie uszko-
dzony, jednak decyzja o jego skróceniu 
mieści się w granicach rzetelnego i go-
spodarczego działania, została bowiem 
przez zarząd uzasadniona konieczno-
ścią uniknięcia wycinki drzew. Nie 
widać także podstaw do stwierdzenia 
nieprawidłowości w działaniu zarządu 
w odniesieniu do innych zarzutów do-
tyczących „balonu”.

Rada Włoch większością głosów, 
choć nie jednogłośnie, uznała w znacz-
nej części za zasadną skargę rodziców 
szkoły nr 94 na zarząd dzielnicy, zgod-
nie z sugestią komisji rewizyjnej.

Burmistrz Michał Wąsowicz przy-
znał, że odnośnie harmonogramu prac 
związanych z rozbudową i remontem 
szkoły został wprowadzony w błąd. 
Niemniej, podtrzymał swoją obietnicę 
całkowitego zakończenia prac w ter-
minie, czyli z końcem tegorocznych 

wakacji. Wszystko po to, aby od 1 
września uczniowie mogli się uczyć 
w odnowionej i powiększonej szkole. 
Przypomniał, że niedawno, podczas 
ferii zimowych, udało się wykonać re-
mont parteru. Odnowienie reszty sta-
rego budynku zaplanowano na okres 
wakacji letnich. Podzielił się też dobrą 
nowiną, że wreszcie, choć z kilkumie-
sięcznym poślizgiem, gotowy jest nowy 
łącznik. Na początku marca przeszedł 
odbiór techniczny i ma pozwolenie na 
użytkowanie. Można go urządzić i się 
do niego wprowadzić. 

W celu zabezpieczenia dostatecz-
nych środków niezbędnych do zakoń-
czenia realizacji zadania związanego 
z modernizacją i rozbudową szko-
ły nr 94 przy ul. Cietrzewia, rada 
Włoch wnioskowała o przywrócenie 
w bieżącym roku niewykorzystanych 
w roku 2016 środków w wysokości  
1 238 490 zł.

Podczas sesji dyrektor Krasowska 
nie ukrywała, że remont i rozbudowa 
bardzo utrudniają życie szkole, ale sta-
ra się umożliwić dzieciom odpowiednie 
warunki do nauki i uprawiania spor-
tu. Niemniej, prosiła zarząd o wspar-
cie przy remoncie, ponieważ musi się 
przygotować do wdrożenia reformy 
edukacji. To nie lada wyzwanie, gdyż 
od września wzrośnie liczba klas z 42 
do 45–46 oraz uczniów z 1000 do 1200.

Korzystając ze spotkania z władza-
mi dzielnicy, bacznie obserwujący tak 
potrzebny, lecz przeciągający się remont 
i rozbudowę szkoły, mieszkańcy i ro-
dzice zwrócili się do zarządu o lepszy 
nadzór nad inwestycjami i urzędnikami.

(PON)

We Włochach

Opóźniona rozbudowa szkoły
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Po szczegółowej komisyjnej pre-
zentacji rada Ursusa na sesji jedno-
głośnie pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie dyrektor Marzenny 
Szaniawskiej z działalności dzielni-
cowego Ośrodka Pomocy Społecznej 
za 2016 rok. 

Jego budżet sięgający ponad 8,3 
mln zł został wykonany w 100 proc.

Ze szczegółowego zestawienia wy-
nika, że z tych środków na zadania 
z zakresu poradnictwa prawnego, so-
cjalnego i psychologicznego dla osób 
niezamożnych, poszkodowanych, 
młodzieży i rodzin w kryzysie, które 
realizowane było przez kadrę specja-
listów w działającym od 8 lat w Cen-
trum Pomocy Rodzinie i Dziecku przy  
ul. Prawniczej 54 dla rodzin z proble-
mami wychowawczymi i doświadcza-
jącymi skutków nadużywania alkoholu 
oraz dotkniętych przemocą, gdzie z po-
mocy skorzystały 162 osoby, wydatko-
wano ponad 602 tys. zł.

Na usługi opiekuńcze, na które za-
potrzebowanie wzrosło o 11 proc. i ob-
jęto nimi 142 osoby (głównie samotne 
i pozostające w rodzinie, ale niemogące 
liczyć na jej pomoc). Dla tych osób – 
niesamodzielnych ze względu na pode-
szły wiek oraz niesprawność fizyczną 
- przeznaczono ponad 453 tys. zł. Spe-
cjalistycznymi usługami opiekuńczymi 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
świadczonymi przez terapeutów, pielę-
gniarki, pedagogów i psychologów ob-
jęto 44 osoby za kwotę blisko 98 tys. zł.

W ramach pomocy bezrobotnym 
na wynagrodzenia dla 6 osób wyko-
nujących prace społeczno-użyteczne na 
rzecz dzielnicy wydano blisko 2 tys. zł. 
Natomiast 7 tys. zł przeznaczono na wy-
płatę zasiłków celowych na zakup żyw-
ności w ramach pomocy uchodźcom. 

Prawie 920 tys. zł kosztowało za-
pewnienie opieki podopiecznym OPS 
w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy „Słoneczny Dom” (dla 31 osób 
przewlekle chorych psychicznie) oraz 
w Domu Dziennego Pobytu aktywi-
zującym 34 seniorów w wieku od 64 
do 97 lat.

Dużym wsparciem dla rodzin prze-
żywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
była działalność zespołu do spraw asy-
sty rodzinnej (na co wydano ponad 193 
tys. zł) jak i integracyjnego ośrodka 
wsparcia dla dzieci i młodzieży „Sto-
krotka”, na którego prowadzenie prze-
znaczono 218 tys. zł.

Ważnym ogniwem pomocy było 
dożywianie. W ub. roku przeznaczono 
na nie ponad 678 tys. zł, w tym 362 tys. 
zł na realizację programu „Pomoc pań-
stwa w  zakresie dożywiania”. W sumie 
z żywienia zbiorowego, czyli gorącego 
obiadu w jadłodajniach, skorzystało 
160 osób dorosłych (o 18 proc. więcej 
niż uprzednio), a ze szkolnych obiadów 
o 15 proc. mniej, bo 162 dzieci. Na 
wypłatę zasiłków na zakup żywności 
wydatkowano ponad 200 tys. zł.

 Blisko 49 tys. zł kosztował pro-
gram integracyjnego ośrodka wsparcia 
dla 8 dzieci i młodzieży pochodzących 
z romskich rodzin z terenu dzielnicy. 

Świadczenia finansowe
W ramach udzielanych świadczeń 

ursuski OPS w 100 proc. wydatko-
wał środki na wypłatę zasiłków. W ub. 
roku z okresowych, głównie z powodu 
bezrobocia, skorzystało 126 świadcze-
niobiorców (czyli o 20 proc. mniej), na 
co wydatkowano prawie 176,5 tys. zł. 
Natomiast ze stałych - 223 osoby (czyli 
3 proc .więcej), na co przeznaczono 
ponad 1,1 mln zł. Liczba rodzin pobie-
rających świadczenia w formie różnych 
zasiłków celowych, na które wydat-
kowano prawie 342 tys. zł, zmniej-
szyła się do 466, tj. o blisko 10 proc. 
Najwięcej świadczeniobiorców (219) 
potrzebowało ich na zakup odzieży, 
175 na zakup środków higienicznych 
i czystości, 119 na opłatę czynszu, 115 
na opłatę energii elektrycznej i gazu, 
108 na leczenie, 22 na zakup opału, 
13 na kupno sprzętu gospodarstwa do-
mowego. Ponadto 98,5 tys. zł wydano 
na opłacenie składek na ubezpieczenia 
zdrowotne dla 206 osób, których liczba 
wzrosła o 5 proc.

Ubyło klientów
Jak wynika z danych demograficz-

nych z roku na rok przybywa miesz-
kańców Ursusa i pod koniec 2016 
roku ich liczba sięgnęła ponad 55 tys. 
Większość, bo prawie 59,5 proc. osób 
zamieszkujących dzielnicę, to ludzie 
w wieku produkcyjnym. Ponad 22,75 
proc. mieszkańców to dzieci i mło-
dzież. Seniorzy to najmniej liczna, bo 
sięgająca 17,8 proc. grupa mieszkań-
ców. 

Tymczasem, jak wynika z dorocz-
nego sprawozdania OPS, w ub. roku 
w Ursusie z pomocy społecznej skorzy-
stały jedynie 964 rodziny, liczące 1585 
osób. Tym samym w porównaniu do 

roku poprzedniego liczba tych rodzin 
zmniejszyła się o 25, czyli o 2 proc.

W 2016 roku wśród świadczenio-
biorców ubyło rodzin z dziećmi. Zare-
jestrowanych było 228, czyli o 21proc. 
mniej niż w poprzednim roku. Naj-
większy spadek odnotowano wśród 
rodzin wielodzietnych, z trójką dzieci 
i powyżej (efekt 500+) oraz niepełnych 
(o 6 proc).

Za to większość, bo 646 rodzin ob-
jętych pomocą stanowiły gospodarstwa 
jednoosobowe. Wykazują one tenden-
cję wzrostową, a to za sprawą gospo-
darstw emerytów i rencistów, których 
przybyło.

Posiadane świadczenia rentowe 
i emerytalne często nie zaspakajają 
podstawowych ich potrzeb. Dlatego też 
do 23 proc, czyli 220 świadczeniobior-
ców, wzrosła liczba rodzin emerytów 
i rencistów.

Choroba i ubóstwo
Najczęstszymi przyczynami trud-

nej sytuacji życiowej powodującej 
przyznanie pomocy od wielu lat były 
i są: długotrwała choroba (u 62 proc. 
rodzin), ubóstwo (u 44 proc.), niepeł-
nosprawność (u 42 proc.), bezrobocie 
(u 20 proc. rodzin, która to dysfunkcja 
w ub. roku zmniejszyła się o 2 proc), 
a także bezradność w sprawach opie-
kuńczo-wychowawczych (u 16 proc).

Praca socjalna
Jedną z form pomocy środowisko-

wej jest praca socjalna uznawana jako 
świadczenie w naturze. Ma pomóc oso-
bom i rodzinom we wzmocnieniu lub 
odzyskaniu zdolności do funkcjonowa-
nia w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych.

W ramach tego procesu pomo-
cowego pracownicy socjalni mają 
wspierać i wzmacniać klientów. 
I choć praca socjalna zazwyczaj zwią-
zana była z dystrybucją świadczeń 
finansowych i usług, to ze względu 
na niewystarczające oddziaływanie od 
listopada ub. roku w OPS testowany 
jest model rozdzielenia pracy socjal-
nej od postępowań administracyjnych. 
To ma podnieść skuteczność działań 
pomocowych i usprawnić obsługę 
klientów.

A jak wynika ze statystyk w 2016 
roku o 8 proc. wzrosła pomoc świad-
czona wyłącznie w postaci pracy so-
cjalnej, którą objęto 248 rodzin. 

(PON)

W ramach tegorocznej Nocy Muze-
ów dzielnica przygotowała szczególne 
atrakcje, które zainteresowały star-
szych i młodych mieszkańców. 20 maja 
w godz. 18.00 – 24.00 Ośrodek Kultury 
„Arsus” (ul. Traktorzystów 14) zapro-
sił do zwiedzania otwartej pod koniec 
roku 2016 „Izby tożsamości Ursusa”, 
gdzie prezentowane są dwie unikal-
ne wystawy fotograficzne: „Czerwiec 
’76 w Ursusie, Radomiu i Płocku” au-
torstwa Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie oraz „Historia Ursusa 
w fotografii”, znanego fotografika, 
dziennikarza i fotoreportera, Ireneusza 
Barskiego. W pomieszczeniach „Izby 
tożsamości” można zobaczyć pamiątki 
organizacji społecznych działających 
od dziesiątków lat w Ursusie oraz 

obejrzeć ciekawe filmy dokumental-
ne, m.in. premierę teledysku o Ursusie 
autorstwa zmarłego niedawno Staśka 
Wielanka. 

W holu „Arsusa” wystawiono 31 
fotogramów Ireneusza Barskiego, wy-
konanych w ramach budżetu partycy-
pacyjnego przez Ewę Mazur z Domu 
Spotkań z Historią. Projekt wystawy 
zatytułowanej „Ursus ocalić od zapo-
mnienia” został oparty na unikatowym 
systemie wystawienniczym.

W galerii sztuki współczesnej „Ad-
-Hoc” oraz w sali kameralnej moż-
na obejrzeć wystawę składającą się 
z dwóch ekspozycji: wystawy obra-
zów olejnych Grażyny Kostawskiej 
i Piotra Szałkowskiego z cyklu „Wiara 
Nadzieja Ojczyzna”, zorganizowanej 

w ramach obchodów Roku Tadeusza 
Kościuszki oraz wystawy rysunków 
Piotra Szałkowskiego ilustrujących 
wiersze Marii Konopnickiej, poema-
ty Leszka Marka Krześniaka „Dokąd 
tak spieszysz Panie Generale” oraz po-
wieść Józefa Ignacego Kraszewskiego 
„Warszawa w 1794 roku”.

Niespodzianki pamiątkarskie przy-
gotowało Stowarzyszenie Wolnego 
Słowa, a Fundacja Dla Ursusa urucho-
miła niecodzienną wystawę historyczną 
w stojącej przed głównym wejściem do 
ośrodka betonowej kapsule.

Tego samego dnia w Domu Kultury 
„Kolorowa” (ul. K. Sosnkowskiego 16) 
Harcerski Krąg Seniorów oraz Mu-
zeum Harcerstwa w Warszawie zapre-
zentował unikatowe pamiątki zbierane 
od wielu lat m.in. na terenie Ursusa 
i jego okolic. 

Bogusław Łopuszyński 

Rada Włoch przyjęła sprawozdanie 
z pracy siedmioosobowej   komisji 
rewizyjnej za 2016 rok. Jej przewodni-
cząca, Halina Berłowska, poinformo-
wała, że komisja odbyła w ubiegłym 
roku 14 posiedzeń, na których fre-
kwencja wyniosła 81 proc. Podczas 13 
posiedzeń rozpatrywano skargi miesz-
kańców dzielnicy, jedno było posiedze-
niem połączonym z komisją budżetu 
i infrastruktury. Powołano 4 zespoły 
kontrolne i dodatkowy zespół do zba-
dania sprawy nieruchomości przy ul. 1 
Sierpnia 24 A. Zaopiniowano sprawoz-
dania z wykonania budżetu za 2015 
rok, wnikliwie rozpatrzono 10 skarg 
i przygotowano propozycje 10 uchwał 
dla rady Włoch.

Wśród złożonych skarg były 4 
na zarząd dzielnicy, 4 – na dyrektora 
ośrodka pomocy społecznej, po jednej 
na zarząd dzielnicy, dyrektora ZGN 
i dyrektora zespołu szkolno-przed-
szkolnego nr 5.

Komisja rewizyjna przyjęła tak-
że i skierowała do zarządu dzielnicy 
10 wniosków, które dotyczyły zajęcia 
stanowiska wobec otrzymanych skarg, 
udostępnienia dokumentów dotyczą-
cych skarg, opinii prawników w spra-
wie skarg oraz terminowości i precyzji 
odpowiedzi na pytania komisji i zespo-
łów kontrolnych.

Plan pracy
W oddzielnie podjętej uchwale 

rada Włoch zatwierdziła roczny plan 
kontroli komisji rewizyjnej na 2017 
rok. Zaplanowano trzy kontrole. Jed-
na z nich skontroluje wynajem loka-
li użytkowych włochowskiego ZGN 
w 2016 roku, druga sprawdzi dzia-
łalność ośrodka sportu i rekreacji we 
Włochach w latach 2015-2016, trzecia 
przyjrzy się rozbudowie i modernizacji 
Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. 
Cietrzewia 22 A

(PON)

W Ursusie

OPS wspiera potrzebujących

Atrakcje DK ARSUS

Na wniosek zarządu i radnych po-
rządek obrad sesji rady Ochoty został 
rozszerzony do 19 punktów. Najważ-
niejszym z nich było sprawozdanie 
z wykonania załącznika budżetowego 
dzielnicy za 2016 rok. Za jego przy-
jęciem głosowało 12 radnych koalicji 
PO, OWS i Razem dla Ochoty (dawny 
klub SLD), wstrzymało się od głosu 
dwoje „ochocian”, przeciw było 7 rad-
nych PiS.

Odrzucenie sprawozdania opozycja 
uzasadniała bardzo niskim wykona-
niem wydatków majątkowych. Podczas 
sesji przypomniano, że przewidywano 
trudności w realizacji planów inwe-
stycyjnych, opiewających na ponad 20 
mln zł. Te przewidywania się sprawdzi-
ły i, pomimo korekt i cięć wydatków, 
niektóre sztandarowe zadania, zrealizo-
wane w ub. roku w nikłym procencie, 
trzeba było przenieść na rok 2017. 
Wśród nich, ciągnącą się od lat budowę 
sal sportowych przy XXI LO, (gdzie 
z zaplanowanych 8,5 mln zł wykorzy-
stano jedynie 110 tys. zł na wykonanie 
dokumentacji) i przy VII LO im. J. 
Słowackiego oraz budowę internatu 
przy XIVLO im. Staszica, a także do-
kończenie budowy hali dydaktycznej 
do obsługi diagnostyki samochodowej 
w Zespole Szkół Samochodowych 
i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśli-
wickiej, na co w ramach wydatków 
niewygasających na 2017 rok przenie-
siono kwotę 400 tys. zł. Przedłużające 
się procedury przetargowe sprawiły, że 
z przeznaczonych w ubiegłym roku na 
park Zachodni 2 mln zł, wykorzystano 
jedynie 8 tys. zł.

Zarządowi zarzucono, że zmniej-
szył plan wydatków o ponad 11,5 mln 
zł, do niecałych 8,5 mln zł. Z tych 
środków udało się wykonać zadania, 
wliczając w to wydatki niewygasające, 
na kwotę 7 mln 360 tys. zł, czyli w 86,7 
proc. Zdaniem opozycji rzeczywiste 
wykonanie, liczone w stosunku do pier-
wotnych założeń, było o wiele niższe, 
bo na poziomie około 36 proc., dlatego 
też opozycja skrytykowała nieudane 

inwestycje i najgorszą – jej zdaniem 
– od kilku lat realizację wydatków, 
wykonaną w 49 proc.

Niższe niż zakładano były tak-
że ubiegłoroczne dochody dzielnicy. 
Z planowanych 147 mln zł, zrealizo-
wano je na kwotę 134 mln zł, czyli 
w 91 proc. O ile te bieżące wykonano 
w blisko 99,6 proc., czyli w kwocie 
prawie 127 mln zł (w tym dochody 
z mienia w 106 proc., co oznacza, że do 
kasy dzielnicy wpłynęło z tego tytułu 
70 mln zł), bardzo niskie, bo zreali-
zowane zaledwie w 38,5 proc. były 
dochody majątkowe. Z zaplanowanych 
19,6 mln zł, uzyskano zaledwie 7,5 
mln zł. Większość tej kwoty, bo pra-
wie 5,9 mln zł, stanowiły wpływy ze 
sprzedaży nieruchomości gruntowych, 
wykonane w prawie 107 proc. Niecałe 
400 tys. zł (5 proc. planowanych) uzy-
skano ze sprzedaży mieszkań, 1,2 mln 
zł ze sprzedaży lokali użytkowych (re-
alizacja niecałych 40 proc.). Znikome, 
bo stanowiące 2,4 proc. planowanych, 
były wpływy z przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo 
własności, gdzie zamiast zakładanych 
3,5 mln zł, pozyskano zaledwie 86 
tys. zł.

Zastrzeżenia budziły wydatki ma-
jątkowe, z których wydatkowano m.in. 
prawie 2 mln zł na zakończenie moder-
nizacji targowiska Banacha. Nie kryty-
kowano wydatków bieżących. Zapla-
nowane na 280 mln zł, zrealizowane 
zostały na kwotę ponad 277,6 mln zł, 
czyli w 99 proc.

W 2016 roku wydatki na infra-
strukturę drogową w dzielnicy wynio-
sły ponad 3 mln zł, na funkcjonowa-
nie urzędu - 21,6 mln zł, na oświatę 
i wychowanie - 131 mln zł, na ochronę 
zdrowia - 1,4 mln zł, na pomoc spo-
łeczną - 44,5 mln zł, na edukacyjną 
opiekę wychowawczą - 14 mln zł, na 
gospodarkę komunalną i ochronę śro-
dowiska - 4 mln zł, na kulturę - 10,1 
mln zł (w tym na biblioteki - 5,1 mln 
zł), na sport - 5,7 mln zł.

(PON)

Na Ochocie

Nieudane inwestycje

We Włochach

Skargi i kontrole
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Na zachodnim krańcu Europy, 
w miejscu, gdzie Tag rozlewa się w sze-
rokie estuarium zwane Słomianym Mo-
rzem od złotego blasku odbijającego 
się w jego falach, leży Lizbona, uważa-
na nie bez racji za jedno z najpiękniej-
szych miast naszego kontynentu. 

Co przyciąga turystów do Li-
zbony? Począwszy od słynnej wieży 
Belem, strzegącej kiedyś wejścia do 
lizbońskiego portu, przez największe 
muzeum powozów i karet na świe-
cie, przejażdżkę charakterystycznym, 
żółtym tramwajem 28, aż po spacer 
w labiryncie wąskich i stromych uli-
czek w malowniczej dzielnicy Alfamy. 
Ale przyjeżdżających tu kuszą nie tyl-
ko zabytki – klimat Lizbony tworzy 
także tęskna muzyka fado i doskonałe 
portugalskie wina. Niezwykle ciekawe 
są także okolice, pełne zamków, pała-
ców i urwistych klifów nad pobliskim 
Atlantykiem.

Najwspanialszy widok na to po-
łożone na siedmiu (jakże by inaczej) 
wzgórzach miasto podziwiać można 
z pokładu płynącego po Tagu statku. 
Pomiędzy wzgórzem zwieńczonym 
zamkiem Św. Jerzego (Sao Jorge) na 
którego stokach rozłożyła się malow-
nicza dzielnica Alfama, a górnym mia-
stem Barrio Alto rozciąga się handlowa 
dzielnica Baixa. Bardziej na lewo leży 

Alcantara, dzielnica przemysłowo-
-portowa dochodząca do najdłuższe-
go w Europie wiszącego mostu (2278 
metrów) przerzuconego ponad Tagiem, 
dalej zabytkowa dzielnica Belem, za 
którą wznosi się porośnięty bujną ziele-
nią masyw wzgórza Monsanto. 

Naturalny port osłonięty przed 
burzliwymi falami Atlantyku wykorzy-
stywali już żeglarze feniccy, którzy 
nadali mu nazwę Alis Ubbo, co ozna-
cza Miła Zatoka. Rzymianie wznieśli 
na sąsiednim swój castrum, przebudo-
wany przez kolejnych władców miasta 
- Wizygotów i Maurów. Portugalczycy 
po wyparciu Maurów rozbudowali za-
mek i wznieśli nowe mury miejskie 
z 77 wieżami i 38 bramami. Król Dinis 
I zbudował tu wspaniały gotycki pałac 
królewski, w którym Manuel I przyj-
mował Vasco da Gamę po jego tryum-
falnym powrocie z Indii. 

Epoka wielkich odkryć geograficz-
nych i zamorska ekspansja Portugal-
czyków spowodowała wielki rozwój 
miasta. Do portu w pobliskim Belem 
(dziś dzielnica Lizbony) wpływały 
karawele wypełnione egzotycznymi 
towarami, korzeniami i złotem. W po-
łowie XVIII stulecia mieszkało tu 
około ćwierć miliona ludzi. Miasto 
było jedną z najwspanialszych metro-
polii Europy. 

1 listopada 1755 roku nic nie zapo-
wiadało zbliżającej się tragedii. Był to 
dzień Wszystkich Świętych i od rana 
kościoły zapełniały się ludźmi. Nagle 
rozpętało się piekło. Straszliwe trzęsie-
nie ziemi starło Lizbonę z powierzch-
ni ziemi. Domy waliły się jak domki 
z kart, a pod gruzami kościołów tłumy 
modlących się znalazły zbiorową mo-
giłę. Pożary ogarnęły całe miasto, a na 
dodatek wzburzone fale zalały niżej 
położone dzielnice pozbawiając życia 
kolejne tysiące ludzi. 

Straszliwy był bilans tej katastrofy. 
Zginęło co najmniej trzydzieści tysięcy 
ludzi, a kilka razy tyle zostało rannych. 
Zburzonych zostało 15 tysięcy domów, 
sto kościołów, 40 klasztorów, 300 pała-
ców, w tym wspaniały pałac królewski 

nad Tagiem. Dziś w tym miejscu jest 
Plac Handlowy (Praça Comercio). 

Ówczesny król Józef II podczas 
trzęsienia ziemi przebywał poza Lizbo-
ną i dzięki temu ocalał. Jego wszech-
władny minister markiz Pombal na py-
tanie załamanego nieszczęściem króla: 
co robić? odpowiedział: „Pogrzebać 
zmarłych, zadbać o żywych, zamknąć 
porty”, które to zdanie przeszło do 
historii jako symbol czynu. 

Markiz Pombal wykorzystał peł-
nomocnictwa króla i dokonał kom-
pleksowej odbudowy miasta według 
bardzo wówczas nowoczesnego planu 
urbanistycznego. Jeszcze dziś Baixa, 
najniżej położona dzielnica Lizbony, tu 
prawdopodobnie znajdowała się owa 
fenicka Miła Zatoka, pokryta siecią ulic 
krzyżujących się pod kątem prostym, 
wiernie odwzorowuje plan markiza. 
Partery starych, ale odrestaurowanych 
kamienic zajmują nieprzerwane ciągi 
sklepów, mających nieraz 200-letnią 
tradycję, pracowni jubilerskich, ka-
wiarni i restauracji, agencji podróży 
i banków. 

Sercem miasta jest Plac Rossio, 
ozdobiony fontanną i pomnikiem króla 
Piotra IV, noszący oficjalnie jego imię. 
To ulubione miejsce spotkań i demon-
stracji lizbończyków. Północną stronę 
placu zajmuje klasycystyczny budy-
nek Teatru Narodowego, nieco z boku 
wznosi się manuelińska fasada dworca 
kolejowego, którego perony znajdują 
się kilkadziesiąt metrów wyżej. Jest tu 

także stacja metra i pętla autobusowa, 
stąd jest tu ciągle wielki ruch. 

Na stoki wzgórza, którego szczyt 
wieńczy zamek Św. Jerzego, z które-
go roztacza się wspaniała panorama 
miasta i okolicy, wspinają się wąskie 
uliczki dzielnicy Alfama, najbardziej 
malowniczej dzielnicy starej Lizbony. 
Dawniej była to dzielnica spelunek 
i rozpusty, dziś mieszkają tu rybacy, 
drobni kupcy, rzemieślnicy i robotnicy. 
Jej wąskie uliczki i niewielkie placyki 
układają się w skomplikowany labi-
rynt. Życie toczy się tu wprost na ulicy, 
są tu także nastawione na turystów re-
stauracje, lokale fado, barki, winiarnie 
i sklepy z pamiątkami. W 1195 roku 
urodził się tu Fernao Martins Bulhoes, 
znany jako święty Antoni Padewski, 
dziś na tym miejscu stoi kościół pod 
jego wezwaniem. Opodal znajduje się 
katedra patriarchalna, wyglądem przy-
pominająca raczej warowny zamek niż 
kościół.

Naprzeciwko Alfamy, na wysokim 
wzgórzu wznosi się Barrio Alto, której 
uliczki tętnią nocnym życiem. Moż-
na się tam dostać Elevadorem, wielką 
windą osobową skonstruowaną przez 
Eiffela, która wynosi przechodniów na 
poziom górnego miasta, lub malowni-
czym tramwajem, przystosowanym do 
wspinania się po stromych uliczkach. 
Trzeba tu zobaczyć ruiny kościoła kar-
melitów (Igreja do Carmo) zniszczone-
go podczas trzęsienia ziemi. Zachowała 
się manuelińska fasada i gotyckie łuki 
konstrukcji. Na placu Largo do Chia-
do i rua Garret koncentruje się życie 
handlowe i kulturalne dzielnicy. Warto 
tu odwiedzić dwa sklepy: antykwariat 
wyspecjalizowany w handlu azulejos, 
w którym można obejrzeć kolekcje 
tych osobliwych dzieł sztuki od współ-
czesnych aż po XVII-wieczne, oraz 
Mister Cork - magazyn specjalizujący 
się wyrobach z korka, narodowego pro-
duktu Portugalii. 

Najstarsze i najciekawsze budowle 
obejrzeć można w nadbrzeżnej dziel-
nicy Belem, która szczęśliwie ocalała 
z trzęsienia ziemi. Niegdyś był tu port 
Restelo, przez który przechodziły bo-
gactwa Brazylii, Afryki i Azji. Przy 
centralnym Praça do Imperio, otwar-
tym w stronę ujścia Tagu stoją gmachy 
klasztoru Hieronimitów – Mosterio dos 

Jeronimos, którego budowę rozpoczął 
król Manuel I, wzniesione w miesza-
ninie trzech stylów manuelińskiego, 
plateresko i renesansowego przez naj-
wybitniejszych portugalskich artystów. 
Wspaniały jest zwłaszcza kościół Santa 
Maria, gdzie znajduje się grobowiec 
Vasco da Gamy, który stąd wyruszył 
w swoją podróż do Indii oraz cenotaf 
najsłynniejszego portugalskiego poety 
Camoesa. Kościół jest też panteonem 
dynastii Avis, spoczywa tu 5 królów 
i siedem królowych. 

Obok znajduje się pałac królewski 
z XVIII wieku, obecnie siedziba pre-
zydenta republiki. W dawnym maneżu 
urządzono Muzeum Karet z najbogat-
szą kolekcją powozów konnych na 
świecie. W pobliżu są też Muzeum 
Morskie z ciekawymi eksponatami 
z historii odkryć i Muzeum Sztuki Lu-
dowej. 

Najsłynniejszym zabytkiem miasta 
jest Torre de Sao Vicente (1516-1521) 
zwana popularnie Wieżą Belem, zbudo-
wana przez Manuela I dla obrony przed 
piratami. Mimo niewielkich rozmiarów 
twierdza ta była trudna do zdobycia. 
W XIX stuleciu było tu m.in. więzie-
nie, do którego trafił w 1834 roku gen. 
Józef Bem, kiedy po nieudanej pró-
bie zorganizowania legionu polskiego 
w służbie portugalskiej, upomniał się 
o zwrot poniesionych wydatków. 

Na brzegu Tagu wznosi się także 
wielki pomnik odkryć geograficznych 
w kształcie karaweli, na dziobie której 
stoi książę Henryk Żeglarz z modelem 
statku w jednej i mapą świata w dru-
giej ręce. Za nim postacie odkrywców, 
konkwistadorów i duchownych, którzy 
przyczynili się do powstania portugal-
skiego imperium kolonialnego. Plac za 
pomnikiem wyłożony jest kamienną 
mozaiką przedstawiającą mapę odkryć 
portugalskich. 

Będąc w Lizbonie warto odwiedzić 
Sintrę, malowniczo położone górskie 
miasteczko ze starym pałacem królew-
skim oraz pobliski skalisty przylądek 
Cabo da Roca, rokokową rezydencję 
Queluz pod Lizboną i kompleks archi-
tektoniczny w Mafrze, będący wzo-
rowanym na hiszpańskim Eskurialu 
klasztoro-pałaco-kościołem. 

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Zaczyna się pora grillowania, 
warto więc w trakcie przygotowań 
wybrać dobry ruszt i dobre paliwo. 
Najważniejsza jednak jest technika, 
m.in. odpowiednia temperatura roz-
palania i czas wykorzystania żaru 
po wypaleniu węgli. No i receptury 
domowe.

 
Najlepiej byłoby, gdyby wielkość 

rusztu była zgodna z wielkością grona 
naszych stołowników, dobrze jest też 
dobrać rodzaj węgla drzewnego do cha-
rakteru grillowanego jedzenia.

Wszystko o technice przypiekania 
wie Leszek Kosarzecki - należący do 
Stowarzyszenia „Polska Ekologia”, 
ekspert, juror konkursów, wielokrotny 
medalista wielu festiwali, członek Pol-
skiej Reprezentacji Narodowej i kon-
struktor grilli wyposażonych w panel 
wędzarniczy:

– Po pierwsze, unikajmy drewna so-
snowego. Po drugie, podczas rozruchu 
grilla w pierwszej fazie należy dokła-
dać dużo opału w celu rozgrzania urzą-

dzenia i wytworzenia żaru – najlepiej 
stosować drewno uzyskujące w trakcie 
spalania wysoką temperaturę, np. dąb, 
buk, jesion. W dalszej części najlepiej 
stosować drewno liściaste olchę, buk 
lub jakieś owocowe niezbędne do pra-
widłowej obróbki: mięs, ryb, warzyw.

Dla dbających o zdrowie koniecz-
nym elementem wyposażenia są tacki 
metalowe z głębokim rowkowaniem, 
co pozwala unikać bezpośredniego 
kontaktu mięsa z żarem powodują-
cym wytwarzanie szkodliwych związ-
ków. Rowki zaś pomagają gromadzić 
tłuszcz. Idealne rozwiązanie odprowa-
dzania tłuszczu i zbierania w specjal-
nym pojemniku zostało zastosowane 
w panelu wędzarniczym w modelach 
Wiking. 

A samodzielne wędzenie – stosowa-
ne przecież od wieków – czy może być 
inną formą przygotowania produktów? 
Czy lepszą?

– Dym jest wspaniałym uszlachet-
niaczem wędzonych produktów popra-
wiającym walory smakowe – mówi 

Leszek Kosarzecki. Otrzymywany 
podczas reakcji spalania drewna pod-
stawowego (olcha, buk), może być 
dodatkowo aromatyzowany suszonymi 
ziołami, drewnem owocowym, olejka-
mi eterycznymi, alkoholem.

Ilość dymu oraz rodzaj związków 
chemicznych są zależne od rodza-
ju drewna, stopnia wysuszenia oraz 
warunków podczas spalania. Podczas 
wędzenia eliminuje się niekorzystne re-
akcje w trakcie obróbki termicznej po-
traw – tłuszcz nie kapie – jak podczas 
przypiekania – bezpośrednio na żar, 
przez co nie wytwarzają się niepożąda-
ne rakotwórcze związki szkodliwe dla 
zdrowia. Konstruując wielofunkcyjne-
go grilla dążyłem do tego, aby w mo-
delu Wiking można było stosować pod 
przykryciem obróbkę termiczną w ni-
skich temperaturach. A w zależności 
od wyboru technologii mieć pod ręką 
także klasyczny grill.

Można tez jednocześnie korzystać 
z obu urządzeń i przygotować potra-
wy od razu do jedzenia, a równole-

gle uwędzić mięso czy ryby na czas 
późniejszy. Zapewnie będzie to trochę 
wyższa klasa kulinarna, ale dająca wie-
le zadowolenia.

– Z tanich ogólnodostępnych su-
rowców, dobrze obrobionych mięs, 
świeżych ryb można zrobić trwałe 
produkty, doskonałe jakościowo, o nie-
powtarzalnym smaku, które w sklepie 
trzeba by było zapłacić bardzo drogo 
– dodaje Leszek Kosarzecki.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prze-
twórców i Producentów Produktów 
Ekologicznych „Polska Ekologia” 
skupia osoby i firmy zajmujące się 
produkcją żywności z surowców eko-
logicznych certyfikowanych(!) Ideą 
naczelną Stowarzyszenia jest reprezen-
towanie całej branży żywności ekolo-
gicznej, przy aktywnej pracy na rzecz 
rozwoju rynku EKO. Przez ponad 10 
lat funkcjonowania Stowarzyszenie 
zorganizowało wiele akcji promują-
cych najbardziej wartościową polską 
żywność w kraju i za granicą. Od 2015 
roku realizuje 3-letnią kampanię pro-
mocji polskiej żywności ekologicznej 
w USA, Japonii i Singapurze.

Polacy coraz bardziej cenią zdrową 
żywność: naturalną, świeżą, z pew-
nego źródła, z certyfikatem i dobrej 
marki. Na certyfikowaną żywność 
zwraca uwagę już 34 proc. Polaków. 
To w dużej części zasługa Stowarzy-
szenia „Polska Ekologia”.
Prezesem tej organizacji jest Paweł 
Krajmas, doświadczony i dyplomo-
wany arcymistrz masarstwa, auto-
rytet w zakresie produkcji żywności 
ekologicznej, nagradzany i znany na 
Podkarpaciu społecznik. 
Ekologiczne metody produkcji żyw-
ności przyczyniają się do ochrony 
zdrowia społeczeństwa, pozwalają za-
chować bioróżnorodność środowiska, 
zgodnie z hasłem: Euroliść symbolem 
najwyższej jakości produktu.

Wędrówki z Naszą Gazetą

Klimatyczna Lizbona

Grillowanie czas zacząć
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Nowy sezon rozpoczął się 29 kwiet-
nia, a potrwa do 10 września. Brze-
gi Wisły połączyły cztery bezpłatne 
przeprawy promowe: prom „Wilga” na 
trasie Podzamcze Fontanny – ZOO na 
pokład zabiera 40 pasażerów wraz z ro-
werami, prom „Pliszka” na trasie most 
Poniatowskiego (przystanek tuż przy 
moście) – Stadion Narodowy na pokład 
zabiera 12 osób wraz z rowerami, prom 
„Słonka” na trasie Cypel Czerniakow-
ski – Saska Kępa na pokład zabiera 12 
osób wraz z rowerami, prom „Turkaw-

ka” na trasie Nowodwory – Łomianki 
na pokład zabiera 12 osób wraz z rowe-
rami. Ruszył również tramwaj wodny 
„Wars”, który  wypływa z przystanku 
przy moście Poniatowskiego i zabiera 
na pokład 150 pasażerów. Tu też przy-
bija do brzegu po rejsie. Od 29 kwietnia 
do 30 czerwca tramwaj wodny będzie 
kursował tylko w weekendy i dni świą-
teczne (dodatkowo 2 i 16 czerwca i 14 
sierpnia – według rozkładu świątecz-
nego), a od 1 lipca do 31 sierpnia także 
w piątki.

Zmieniła się godzina rozpoczę-
cia pokazu w Multimedialnym Par-
ku Fontann. Od 19 maja do poło-
wy sierpnia, laserowo-wodne show 
„Powrót Bazyliszka” startuje o godz. 
21.30.

Przesunięcie startu o pół godzi-
ny podyktowane jest coraz dłuższym 
dniem, a widowisko wymaga zapad-
nięcia ciemności. Spektakle na Pod-

zamczu wyświetlane są w każdy piątek 
i sobotę.

Tegoroczna opowieść osnuta jest 
wokół legendy o Bazyliszku – war-
szawskim potworze mieszkającym na 
Starym Mieście, który spojrzeniem 
wszystko co żywe zamienia w kamień. 
Do walki z nim staje król Zygmunt oraz 
siatkarka ze współczesnego neonu z pl. 
Konstytucji.

Kilkaset ogrodów i ogródków, 
pół tysiąca doniczkowych kwiatów 
do adoptowania, 30 tysięcy papiero-
wych toreb, które zastąpią nieekolo-
giczne foliowe reklamówki, warszta-
ty z Martą Gessler i Elizą Mórawską 
– to tylko kilka punktów programu 
„Warszawa w kwiatach i zieleni”. 

Konkurs, zapoczątkowany jeszcze 
przez Stefana Starzyńskiego, wyrasta 
na największą w Polsce akcję związaną 
z naturą, ogrodnictwem i ekologią. 

W dobie, gdy natura wraca do łask, 
a ekologia wkracza w każdy aspekt na-
szej codzienności, Warszawa pokazuje, 
że każdy z nas może przyczynić się do 
przekształcenia miasta w żywy, zielo-
ny ekosystem. „Warszawa w kwiatach 
i zieleni” to konkurs, do którego można 
zgłosić swój ogród, ogródek, balkon 
a nawet ukwiecone okno. To także 
cykl wydarzeń, które pokażą warsza-
wiakom, 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. Od-
będą się w nich spotkania. Ich  uczest-
nicy nauczą się m.in. jak rozpocząć 
swoją przygodę z ogrodnictwem, po-
znają sekrety zielarstwa, przespacerują 
się szlakiem najładniejszych ogrodów. 
Innowacją w skali całego kraju będą 

bezpłatne usługi wirtualnego lekarza 
roślin, który pomoże wyleczyć chore 
rośliny doniczkowe, a także udzieli 
wszelkich porad dotyczących ogrodnic-
twa. Podczas „Warszawy w kwiatach 
i zieleni” ulice stolicy zakwitną, na 
przystankach autobusowych, w kawiar-
niach i klubach pojawią się kwiaty 
w doniczkach - będzie je można za-
brać do domu. Przygotowane zostały 
również ekologiczne papierowe toreb-
ki - zastąpią one foliowe reklamówki. 
Znajdziemy je m.in. w lokalnych wa-
rzywniakach i na targach. 

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 oso-
biście wręcza prezydent Warszawy. 
Nagrody rozda także Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy. W sześciu kate-
goriach oceniane będą: balkony, log-
gie, okna, ogródki przydomowe, bu-
dynki i tereny ogólnodostępne, osiedla 
i inne formy zieleni miejskiej. Dodat-
kowo przyznany zostanie tytuł „Mister 
Kwiatów” za całościowe ukwiecenie 
budynku.

Zgłoszenia można przesyłać do 30 
czerwca 2017 r.

Sezon rejsów po Wiśle

Bazyliszek straszy później

Warszawa w kwiatach

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

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

ul. Traktorzystów 14
Tel. 22 478 34 54

w czerwcu:
•  5 czerwca (poniedziałek) godz. 16.00 

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

•  6 czerwca (wtorek) godz. 17.00 (sala 
kameralna) – Program literacko-mu-
zyczny „Fraszki panny Igraszki”. Pro-
wadzenie Janina Wielogurska. Wstęp 
wolny

•  8 czerwca (czwartek) godz. 19.00 
(sala widowiskowa) – Premiera 
spektaklu pt. „Którędy do piekła” w 
wykonaniu artystów grupy teatralnej 
„Scena Przyfabryczna”. Bilet 10 zł

•  10 czerwca (sobota) godz. 17.00 
(galeria AD-Hoc) – Biennale sztuki 
Ursusa i regionu mazowieckiego pt. 
„Sztuka dziecka i dla dziecka”. Wy-
stawa zbiorowa. Wstęp wolny

•  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. Spi-
saka) – 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 grupy tańca nowoczesnego 
STOP AND GO. Prowadzenie Jolan-
ta Wdowczyk-Czarnogórska. Wstęp 
wolny

Dom Kultury „MIŚ”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
Tel. 22 667 92 18

w czerwcu:
•  8 czerwca czwartek) godz. 18.00 – 

„Różne oblicza szczęścia i miłości” 
– spotkanie autorskie z Janem Ni-
żyńskim. Po spotkaniu istnieje możli-
wość nabycia książek po promocyjnej 
cenie z autografem autora

•  10 czerwca (sobota) godz. 16.00 – 
„Słoneczna Samba” – wieczorek ta-
neczny dla członków Klubu Seniora

•  11 czerwca (niedziela) godz. 12.00 
– Niedzielne spotkanie z teatrem – 
bajka dla dzieci „Nad wiślanym brze-
giem starej Warszawy”. Wstęp wolny

•  17 czerwca (sobota) godz. 16.00 – 
„To już lato…” – zabawa taneczna w 
Klubie Seniora „Wesoła Chata”

•  20 czerwca (wtorek) godz. 10.00 
– „Być bezpiecznym na wakacjach” 
– spotkanie prowadzone przez funk-
cjonariuszy Wydziału Profilaktyki 
Straży Miejskiej
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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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) chuderlak, chudzina; 7) szafran; 8) przyprawa do szarlotki; 9) sojusz; 
10) tonie, w których się tonie; 12) pustka; 14) zakończenie dowcipu; 16) żałobny 
utwór liryczny; 19) – np. pomarańcza lub grejpfrut; 21) odrosty; 22) dyspensa; 
23) uratowani.

Pionowo: 1) bibelot; 2) przybrzeżna wyspa na Bałtyku; 3) minerał, jedna z naj-
bogatszych rud żelaza 4) wpuszczają światło do domu; 5) kurier; 6)  mdłości; 
11) męcząca rozwlekłość; 13) maszyna przędzalnicza; 15)  raptus, narwaniec; 
17) dawny instrument smyczkowy; 18) małpiatka, mieszkanka Madagaskaru; 20) 
język z grupy Bantu.

Horoskop
od 28 maja do 10 czerwca 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Nie lekceważ stanu swo-
jego zdrowia. Nie można 
w nieskończoność praco-

wać ponad siły i wciąż gdzieś gonić. 
Organizm ma swoje prawa. Poszukaj 
spokoju i odpoczynku. Nic ważnego 
nie umknie Ci sprzed nosa, bo los 
i tak odłoży w czasie realizację Twoich 
ambitnych planów. Jeżeli skutecznie 
się zrelaksujesz, zdrowie nie spłata Ci 
figla.

RYBY (19 II – 20 III)
Najwyższy czas zabrać 
się za siebie. Korzystając 
z wiosennej aury, zażywaj 

więcej ruchu – chodź na spacery, jeź-
dzij na rowerze, zapisz się na zajęcia 
fitness. Początek czerwca będzie sprzy-
jał nie tylko aktywności fizycznej – od-
czujesz przypływ energii i nie będzie 
dla Ciebie spraw trudnych. Korzystaj 
z okazji i ruszaj do przodu. 

BARAN (21 III – 19 IV)
Pracoholik powinien za-
wsze pamiętać o zrów-
noważeniu pracy życiem 

osobistym i aktywnością fizyczną. Ale 
Ty w najbliższych dniach powinieneś 
skupić się na swojej karierze zawodo-
wej. Dobrze przemyśl bliską i odległą 
przyszłość w tej materii. Postaw na to, 
w co wierzysz, nawet jeśli oznaczałoby 
to poważne zmiany w Twoim życiu.  

BYK (20 IV – 20 V)
Pełen zamieszania maj zbli-
ża się do końca i los szykuje 
Ci tylko dobre niespodzian-

ki. Będziesz pełen energii i życzliwo-
ści dla świata. Który odpowie Ci tym 
samym. Jak zwykle sprawy ułożą się 
same – pojawi się okazja i będziesz 
mógł z niej skorzystać.  Może pomy-
ślisz o rozwijaniu swoich zdolności? 
Wybierz jakieś zajęcia i zapisz się. 

BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)
Wraz z zadomowieniem się 
wiosny Twoje samopoczucie 
się poprawiło. Teraz na plan 

pierwszy wysuną się sprawy prywatne. 
Może los przyniesie Ci nawet poważ-
ne uczucie z perspektywą na dłuższy 
związek. Na początku czerwca zajmij 
się również sprawami zawodowymi 
– gwiazdy będą sprzyjać sukcesom. 
Zdrowie w porządku. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Dobry nastrój i samopoczu-
cie, poprawa stanu zdrowia, 
szansa na uznanie w pracy 

– może nawet awans, korzystne rozwią-
zanie trudnych spraw, które martwiły 
Cię od dawna – przed Tobą pomyślne 
dni. Skoro świat nie przysparza Ci pro-
blemów, możesz korzystać z życia. Nie 
rezygnuj jednak z wciąż odkładanych 
porządków. 

LEW (23 VII – 22 VIII)
Koniec maja wynagrodzi Ci 
ostatnie nienajlepsze dni. 
Wszystko to, co Cię ostatnio 

dręczyło, stawiało opór i było proble-
mem znajdzie swoje rozwiązanie. Poczu-
jesz ulgę psychiczną i poprawi się Twoje 
samopoczucie fizyczne. W czerwcu bę-
dziesz miał mniej cierpliwości i zaczniesz 
z pasją zmieniać otoczenie i bliskich, co 
przyniesie konflikty i napięcia.
   
PANNA (23 VIII – 22 IX)

Czas na podjęcie nowego wy-
zwania, zwłaszcza jeśli doty-
czy nowej współpracy, zawar-

cia umowy, podjęcia nowej działalności. 
Początek czerwca też wygląda nieźle. 
Nabierzesz odwagi do nowych wyzwań, 
a los będzie temu sprzyjał. Twoje wcze-
śniejsze wysiłki nie pójdą na marne – 
czeka Cię sukces i uznanie. Także finan-
sowe. Zdrowie lepsze niż ostatnio. 

WAGA (23 IX – 22 IX)
Wiosna przyniosła Ci po-
prawę samopoczucia, siłę 
i chęć życia, a także roz-

budziła Twoje uczucia. To dobry czas, 
żeby przyjrzeć się swojemu życiu. 
Zobacz, co odeszło już w przeszłość 
i trzeba zmienić. Zrób porządki. Po-
czątek czerwca spędzisz za to w pracy. 
Z zapałem zajmiesz się zaległościami 
i rozwiążesz męczące problemy.
  
SKORPION (23 X – 21 XI)

Kapryśne gwiazdy nie do 
końca Ci sprzyjają. Zacho-
waj ostrożność – możesz 

mieć skłonność do podejmowania ry-
zyka i nieprzemyślanych decyzji. Z po-
mocą może Ci przyjść intuicja – nie 
lekceważ jej głosu. Potrzebujesz więcej 
odpoczynku i relaksu. Przyda Ci się 
trochę zapasu sił, bo początek czerwca 
może być pracowity i pełen wyzwań. 

STRZELEC (22 XI – 21 XIII)
To dobry okres na sukces 
zawodowy. Zostaniesz do-
ceniony w pracy, możesz też 

zarobić większe pieniądze. Będziesz 
w dobrej formie – znajdziesz w sobie 
energię i chęć do działania. Nie zapo-
mnij jednak o bliskich. W związkach 
możliwy jest poważny kryzys, który 
może nawet zakończyć się rozstaniem. 
Początek czerwca – spokojniejszy.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Będzie poprawiać się Two-
je samopoczucie. Zechcesz 
ruszyć śmiało na podbój 

świata i masz szansę na sukces. 
Możliwe, że przejdziesz przemianę 
duchową, która ułatwi Ci twórcze 
wyrażanie siebie i realizację pla-
nów. Czerwiec będzie równie uda-
ny. Czeka Cię spełnienie nie tylko 
zawodowe, ale również uczuciowe. 
Doskonałe zdrowie. 
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OD ZARAZ
DO SORTOWANIA 

MAKULATURY, NA STAŁE.
Praca w miłej atmosferze, 
9 godz. dziennie, umowa 

zlecenie, premia kwartalna.

Konotopa, ul. Fiołkowa 34 
(Okolice Piastowa).
Tel. 669 114 442




