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W tym roku mija 35 lat od otwar-
cia pierwszego z dwóch bliźniaczych 
pawilonów „Hal Banacha”. W latach 
80. obiekty te były jednymi z najnowo-
cześniejszych sklepów w Warszawie, 
w których mieszkańcy stolicy i oko-
licznych miejscowości mogli zaopa-
trzyć się w artykuły żywnościowe jak 
też luksusowe dobra przemysłowe. Po 

te ostatnie przyjeżdżano nawet spod 
Grójca. Obecnie „hale” są jednymi 
z najbardziej zasłużonych placówek na 
Ochocie i pomimo przestarzałej bla-
szanej konstrukcji rodem z NRD nadal 
oferują towary atrakcyjne cenowo i ja-
kościowo. 

Więcej czytaj na stronie 3

Uczniowski Klub Sportowy Iskra 
jako reprezentant dzielnicy dołączył 
do programu Klubu ONICO Warsza-
wa „Cała dzielnica kibicuje”. Zespół 
ONICO,  dawniej AZS Politechnika 
Warszawska, zaprosił do współpra-
cy lokalny klub i dzielnicę w sezonie 
2017/2018. Umowa została podpisana 
5 lipca br. w obecności burmistrz Ur-
szuli Kierzkowskiej.

W ramach podjętej współpra-
cy między klubami w nadchodzącym 
sezonie sportowym odbędą się wspólne 
treningi, szkolenia, a dzielnica stanie 
się patronem meczu ONICO Warszawa 
– Asseco Resovia Rzeszów, na który 
zawodników pierwszej drużyny wy-
prowadzą młodzi siatkarze UKS Iskry 
Warszawa. W ten sposób wezmą udział 
w wyjątkowym wydarzeniu spor-
towym, w którym zmierzą się jedne 
z najlepszych klubów w Polsce.  Tre-
nerem ONICO Warszawa jest Stéphane 
Antiga, były trener reprezentacji Pol-
ski, obecnie trener siatkarskiej repre-
zentacji Kanady. W drużynie gra wielu 
zawodników reprezentacji narodowej 
w piłce siatkowej. Menagerem projektu 

jest Marcin Nowak, wybitny reprezen-
tant Polski w siatkówce. 

 – Piłka siatkowa to popularna dys-
cyplina w dzielnicy Ursus. Lokalny 
klub  UKS Iskra szkoli blisko 200 
adeptów w różnych kategoriach wieko-
wych.  Współpraca z klubem ONICO 
Warszawa, występującym w siatkar-
skiej Plus Lidze  z  pewnością stworzy 
możliwości  rozwoju dla naszych mło-
dych siatkarzy, a także będzie zachęcać 
dzieci i młodzież z terenu dzielnicy do 
uprawiania sportu – powiedziała bur-
mistrz Urszula Kierzkowska. 

– Program „Cała dzielnica ki-
bicuje” rośnie w siłę. Dołączyła do 
niego kolejna warszawska dzielnica, 
której zależy na sportowym rozwo-
ju mieszkańców – oznajmił Marcin 
Nowak, wybitny reprezentant Polski 
w siatkówce, a obecnie manager pro-
jektu. – Zaangażowanie ze strony lo-
kalnej społeczności jest bardzo istotne 
w budowaniu każdego klubu sporto-
wego. Marka klubu ma być elemen-
tem spajającym region na poziomie 
społecznym,  szkoleniowym, a także 
biznesowym – stwierdził.

35-lecie Hal Banacha

Ursus w Klubie ONICO

Rada Ursusa wystąpiła do Rady 
Warszawy o podjęcie uchwały w spra-
wie  udzielenia pomocy rzeczowej 
(w kwocie 3,2 mln zł) gminie Piastów, 
polegającej  na budowie drogi dojazdo-
wej do wiaduktu WD–64. 

Zlokalizowana ona jest w ciągu tra-
sy ekspresowej Południowej Obwod-
nicy  Warszawy, nad linią kolejową 
Warszawa-Katowice, na odcinku od ul. 
Orląt Lwowskich do ul. Witosa w Pia-
stowie i przyczynić się ma do powiąza-
nia piastowskiej ul. Poprzecznej z ist-
niejącym i projektowanym układem 
dróg publicznych. Terytorialny zakres 
prac obejmuje warszawski Ursus i Pia-

stów. Zgodnie z  opracowaną koncepcją 
odcinek piastowski jest niezbędny do 
realizacji całości   tego zadania ujętego 
w wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2017-2045. 

I ponieważ budowa dróg dojazdo-
wych do istniejącego w granicach trasy 
POW wiaduktu wymaga przeprowa-
dzenia części prac inwestycyjnych re-
alizowanych ze środków m. st. Warsza-
wy na terenie sąsiadującym z Ursusem 
i Piastowem, więc podpisane zostało 
porozumienie przez przedstawicieli ich 
władz. Określa  ono zasady współpra-
cy i umożliwia dokończenie ostatniego 
etapu tego zadania. 

Rozpoczęcie prac budowlanych za-
planowano na I kwartał 2018 roku. We-
dług zapewnień, prawdopodobnie już 
w przyszłym roku dzięki temu urucho-
miony będzie trzeci przejazd samocho-
dowy przez tory, które dzielą dzielnicę 
na dwie części.

Inwestycja ta zaspokoić ma po-
trzeby mieszkańców Ursusa poprzez  
sprawniejsze i bezpieczniejsze połą-
czenie północnej części z południową. 
To znacznie usprawni komunikację 
wewnątrz dzielnicy i skróci czas prze-
jazdu w godzinach szczytu zwłaszcza 
w zachodniej jej części.

(PON)

Ogólnodostępne boisko do siat-
kówki plażowej zostało zbudowane 
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ursusie przy ul. Sosnkowskiego 3. 
Obiekt powstał w ramach realizacji 
jednego z trzynastu zwycięskich pro-
jektów ubiegłorocznej edycji budżetu 
partycypacyjnego w dzielnicy Ursus.  
Do wykonania boiska o powierzch-

ni 308 mkw. użyto piasku rzecznego. 
Mieszkańcy mogą korzystać z nowego 
obiektu od 6 do 22 każdego dnia.  Od 
godziny 10 można wypożyczać sprzęt 
do gry u instruktora „Orlika”.

– Dobra infrastruktura sportowa 
ułatwia prowadzenie zdrowego, aktyw-
nego trybu życia mieszkańcom miast. 
Do końca tego roku, na terenie OSiR 

Ursus  zostaną przeprowadzone kolejne 
inwestycje sportowe,  m.in. powstanie 
zadaszenie trybuny boiska głównego, 
obejmujące centralne sektory. To jedna 
z realizacji zeszłorocznych projektów 
budżetu partycypacyjnego. – powie-
działa burmistrz Urszula Kierzkowska 
podczas symbolicznego otwarcia bo-
iska, które odbyło się 4 sierpnia br.

Będzie droga dojazdowa

W Ursusie

Nowe boisko do piłki plażowej

b    Pożegnanie lata   b    Jak zachować się w czasie burzy   b    Grecja – kraj bogów i ludzi   b     
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Jak co roku PKPS Ochota przy po-
mocy urzędu Ochota i dzięki gościnno-
ści ROD Rakowiec zaprosił ochockich 
seniorów na wczasy na działkach pod 
hasłem ,,Nie jesteś sam”. Zorganizo-
wano dwa turnusy, w których wzięło 

udział 106 osób. W otoczeniu pięknej 
przyrody seniorzy mogli zjeść posiłki, 
nabierać sił grając w brydża i inne gry 
towarzyskie, słuchając muzyki, a nawet 
tańcząc. Nie zapominaliśmy o gimna-
styce prowadzonej przez rehabilitantkę. 

Odwiedziliśmy dwa piękne miej-
sca: muzeum w Stawiskach, które 
mimo braku prądu przyjęło nas bardzo 
serdecznie i przepiękny pałac w Nie-
borowie, którego pracownicy również 
wykazali się niezwykłym zaangażowa-
niem i gościnnością.

Pobyt na działkach umilała nam 
straż miejska i policja, przypomina-
jąc w sympatyczny sposób o zasadach 
pierwszej pomocy i zapobieganiu 
przestępstwom przeciwko starszym 
ludziom. 

Spotkaliśmy się z przedstawiciela-
mi różnych zawodów, między innymi 
z młodym autorem książek, dzienni-
karzem Bartkiem Janiszewskim, któ-
ry opowiedział nam o pisaniu swojej 
książki o Grzesiuku ,,Król życia”.

Nie udałoby się przygotować ko-
lorowych, zdrowych, smacznych po-
siłków, gdyby nie pomoc Hal Banacha 
i innych sponsorów.

Dziękujemy wszystkim którzy spra-
wili, że nasi seniorzy często samotni 
i o skromnych dochodach, mieli chwile 
radości. 

Mamy nadzieję, że ta wspaniała 
tradycja będzie kontynuowana dzięki 
zaangażowaniu ludzi, którym dobro se-
niorów nie jest obojętne.

 
MK

Sesja rady Włoch rozpoczęta 26 
lipca, po kilkudniowej przerwie, mia-
ła  swój finał 31 lipca. Jednym z jej 
głównych punktów była sprawa doty-
cząca stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu, drugiego już z rzędu radnego 
dzielnicy Juliusza Kostrzewskiego. 
On to podobnie, jak wcześniej radna 
Elżbieta   Szczepańska (która złożyła 
skargę kasacyjną) wybrany z listy PIS 
został usunięty z klubu. Wskazywanym 
w lipcowym piśmie wojewody powo-
dem  utraty J. Kostrzewskiego prawa 
wybieralności miało być niezamieszki-
wanie przez niego na stałe na obszarze 
dzielnicy Włochy. 

To efekt 2 pism skierowanych 
wiosną br. do Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Warszawie. 
W pierwszym z nich jeden z mieszkań-
ców oświadczył, że J. Kostrzewski od 
co najmniej kilku lat nie zamieszkuje 
w budynku przy ul. Cietrzewia. 

Drugim było pismo redaktora 
naczelnego  lokalnego informatora 
do organu nadzoru wzywające radę 
Włoch do wygaszenia mandatu, wraz 
z oświadczeniami mieszkańców oko-

licznych budynków co do miejsca 
pobytu radnego Kostrzewskiego. Jak 
przypomniano, sprawa ta to efekt po-
wtarzających się od kilku lat    me-
dialnych doniesień o tym, że radny 
bezprawnie zajmuje lokal komunalny, 
choć ma dom w Zaborowie.

W trakcie składania wyjaśnień 
sprawujący mandat radnego od 15 lat 
J. Kostrzewski nie ukrywał, że w ra-
mach lokaty kapitału wybudował dom 
za  Warszawą, który zamieszkuje jego 
była żona. Natomiast on od ponad 50 
lat mieszka w pozostającym od dawna 
w gestii jego rodziny mieszkaniu przy 
ul. Cietrzewia, wraz z córką i dwoma  
synami. Zapewniał, że Włochy to jego 
centrum aktywności życiowej.

Długo debatowano nad sprawą 
mającą swój początek ponoć od 2010 
roku. Były zarzuty, śledztwo i obro-
na. Kostrzewski powiedział, że składał 
wyjaśnienia wojewodzie, a naczelnik 
delegatury biura  administracji i spraw 
obywatelskich wskazywał w piśmie 
z końca 2016 roku, że J. Kostrzewski 
figuruje w rejestrze wyborców dziel-
nicy pod adresem ul. Cietrzewia. Do-

dając, że brak jest informacji o pozba-
wieniu, czy ograniczeniu  jego praw 
wyborczych.

Na tej podstawie w lutym br. woje-
woda podobno odstąpił od procedury   
wygaszania jego mandatu.

Dlatego radny był zaskoczony 
zmianą decyzji i wznowieniem sprawy  
w lipcu. Żalił  się, że wojewoda został 
wprowadzony w błąd, nadesłane przez 
niego ostatnie pismo w sprawie wyga-
szenia mandatu zawiera sprzeczności, 
a on sam  pozbawiony został postępo-
wania wyjaśniającego. 

Niemniej, jak przypomniano, aby 
należycie ustosunkować się do tej 
sprawy  każdy z radnych miał prawo 
wcześniejszego wglądu do grubej, li-
czącej 65   dokumentów poświęconej 
tej sprawie teczki. 

W efekcie podczas imiennego gło-
sowania  odnośnie stwierdzenia wyga-
śnięcia mandatu radnego J. Kostrzew-
skiego – 8 radnych było za, 8 przeciw, 
a 3 się wstrzymało. Uchwały zatem nie 
podjęto.

(PON)

Kolejny raz policjanci z Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa III wzięli 
udział w festynie zorganizowanym na 
terenie parku Czechowickiego. Podczas 
imprezy jak zwykle dużym zaintereso-
waniem cieszyło się policyjne stoisko, 
na którym dla najmłodszych czekały 
przeróżne atrakcje. Każdy mógł zo-
baczyć policyjny radiowóz i motocykl 
oraz sprzęt, jakim na co dzień posłu-
gują się mundurowi. Każdy mógł też 
pogłaskać psa służbowego i zobaczyć 

pokaz jego wyszkolenia i posłuszeń-
stwa przygotowany przez policyjnego 
opiekuna.

Spotkanie z policjantami jest rów-
nież okazją do nauczenia dzieci zacho-
wań i umiejętności reagowania w sytu-
acjach zagrożeń, np. podczas kontaktu 
z nieznajomymi oraz zaznajomienie 
z podstawowymi zasadami bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Tematem, 
który jednak był poruszany najczęściej, 
było bezpieczeństwo nad wodą. 

Na czerwcowej sesji rada Ursusa po-
zytywnie zaopiniowała projekt   uchwały 
Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania 
na Skoroszach skrzyżowaniu ulic: Sta-
rodęby i Felicjana Sławoja Składkow-
skiego nazwy Rondo Wallów, tj. imię  
rodziny bardzo zasłużonej dla dzielnicy. 

Ród Wallów od ponad 200 lat zwią-
zany jest z terenem obecnego Ursusa. 

Wallowie są potomkami niemiec-
kich osadników, którzy przybyli do 
Polski   dwa wieki temu podczas wojen 
napoleońskich. Całkowicie się spolo-
nizowali i stali się polskimi patriota-
mi. Np. Tadeusz Wall ps. Góra, który 
walczył w powstaniu warszawskim 

w zgrupowaniu „Radosław”, został od-
znaczony  Krzyżem Walecznych.

Niedawno dzieje Wallów, z licznym 
udziałem ich przedstawicieli na wer-
nisażu, zaprezentowano na wystawie 
plenerowej w parku Achera.

To trzecia znamienita rodzina, po 
Grabskich i Acherach, wiele znaczą-
ca w historii dzielnicy, której postacie 
i zasługi przypomniano w ramach cy-
klu  „Rody Ursusa”. Jak podkreślono 
warta jest upamiętnienia w nazewnic-
twie ulic oraz poznania  przez miesz-
kańców nowych osiedli.

(PON)

Na czerwcowej sesji rada Ursu-
sa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały  rady miasta w sprawie odstą-
pienia od sporządzania zmian studium   
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego m. st. Warsza-
wy w zakresie weryfikacji wskaźników 
parkingowych.

Jak przypomniano Rada Warsza-
wy uchwałą z 2013 roku zainicjowa-
ła proces  zmiany studium, a potem 
w październiku 2014 roku uchwalony 
został I etap zmian. Sprawy wymaga-
jące dodatkowych wyjaśnień i kon-
sultacji skierowano do rozwiązania 
w II etapie. W ramach wniesionych 
uwag, korekt i uzupełnień wyłoniły się 
dwie dodatkowe sprawy, dla których 
zasadne jest odstąpienie od    zmiany 
studium. Jedna z nich dotyczy we-

ryfikacji wskaźników parkingowych 
odnoszących się do stref parkowania 
pojazdów na terenie całego miasta, 
czyli wszystkich  dzielnic.

Proponowane nowe rozwiązania 
ponoć nie spełniały oczekiwań. Z kolei 
obecnie  korygowanie projektu nor-
matywu parkingowego z 2009 roku, 
stanowiącego podstawę merytoryczną 
zmiany wskaźników zawartych w ta-
beli studium, uznano za nieuzasadnione 
w kontekście polityki zrównoważonej 
mobilności. 

W takiej sytuacji wskazana jest 
więc ponoć rezygnacja ze zmiany stu-
dium w zakresie wskaźników parkingo-
wych i od sporządzania przedmiotowej 
zmiany.

(PON)

Wychodząc naprzeciw potrzebom włochowskiej po-
licji, w celu poprawy  bezpieczeństwa w dzielnicy, rada 
Włoch wystąpiła z inicjatywą    uchwałodawczą. Dotyczy 
ona podjęcia przez Radę Warszawy stosownej uchwały 
w sprawie nieodpłatnego przekazania samorządowego 
mienia Komendantowi Stołecznej  Policji z przeznacze-
niem na rzecz Komisariatu Policji Warszawa Włochy przy 
ul. 17 Stycznia 57.

Chodzi o nie użytkowany już przez urząd dzielnicy 
sprzęt, w postaci zestawów  komputerowych, drukarek 
i kserokopiarki (o wartości około 32 tys. zł).

Jak podkreślono, pozwoli to na usprawnienie i poprawę 
warunków pracy   włochowskim policjantom. Przyda się 
m.in. do monitorowania 6 kamer z okolic targowiska przy 
ul. Bakalarskiej.

Na kolejnej wakacyjnej sesji rada Włoch pozytywnie 
zaopiniowała projekt  uchwały Rady Warszawy w sprawie 
nadania nazwy ulica Klinkierowa nowo  wybudowanej 
drodze na dawnych terenach przemysłowych, powstającego 
osiedla Nowy Raków w sąsiedztwie ul. Instalatorów. To we-
wnętrzna droga, w obrębie działki będącej własnością skarbu 
państwa i oddanej w użytkowanie wieczyste deweloperowi, 
który był wnioskodawcą.

Jak przypomniano, już uprzednio pod koniec 2015 roku 
rada miasta pierwszej   wybudowanej w tym osiedlu drodze 
nadała nazwę ul. Rakowska. Dla kolejnej  Zespół  nazewnic-
twa miejskiego zaproponował nazwę ul. Klinkierowa z Banku 
Nazw, co pozytywnie zaopiniowała komisja ds. nazewnictwa 
miejskiego Rady Warszawy oraz zaakceptował deweloper.

(PON)

Na Ochocie

Wczasy dla seniorów

We Włochach

Radni na cenzurowanym

W Ursusie

Rondo Wallów

Polityka parkingowa

Bezpieczeństwo nad wodą
Niedzielny dzień w Ursusie minął pod znakiem bezpieczeństwa i pro-
filaktyki. Na terenie parku Czechowickiego odbył się festyn, podczas 
którego funkcjonariusze zaprezentowali dzieciom sprzęt, jakim na 
co dzień posługują się policjanci. Tematem przewodnim było bezpie-
czeństwo nad wodą.

Komputery dla policji Ulica Klinkierowa

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



Na czerwcowej sesji rada Ursusa jed-
nogłośnie przyjęła stanowisko, w którym 
popiera działania zmierzające do powięk-
szenia cmentarzy zlokalizowanych   przy 
ul. Ryżowej i ul. Fasolowej w dzielnicy 
Włochy.

Motywowano to tym, że obowiązują-
cy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje powiększenie dwóch cmentarzy 
parafialnych administrowanych  przez pa-
rafię rzymsko-katolicką św. Józefa w Ur-
susie oraz parafię  rzymsko-katolicką św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników 
Rzymskich we Włochach, co jest zgodne 
z potrzebami mieszkańców z uwagi na 
małą liczbę dostępnych miejsc pochówku. 
A ponieważ sprawa ta dotyczy Włoch, więc 
liczono na to, że identyczne stanowisko 
podejmie również rada tej dzielnicy.

Parę dni później odbyło się wspólne 
posiedzenie włochowskiej komisji ładu   
przestrzennego i ochrony środowiska 
z komisją gospodarki przestrzennej i ko-
munalnej Ursusa. Do Włoch przybyła 
ekipa  składająca się z ursuskich radnych 
z wiceburmistrzem W. Krzemieniem na 
czele i przedstawicielami Akcji Katolic-
kiej dekanatu Ursus. To właśnie on, jak  
przypomniano, razem ze Stowarzyszeniem 
Obywatelskim od 2004 roku prosi o wsz-

częcie procedury i podjęcie prac w celu 
pozyskania terenu od strony  wschodniej 
istniejących cmentarzy przy ul. Ryżo-
wej, w celu ich powiększenia dla potrzeb 
mieszkańców. Jak podkreślono teren obec-
nych cmentarzy bardzo szybko się kurczy 
i za rok lub dwa nie będzie już miejsca na 
pochówki.

W trakcie debaty stwierdzono, że re-
alizacja tych zamierzeń to długotrwały  
proces wymagający zaangażowania wielu 
organów. Na przyłączenie trzeba  bowiem 
pozyskać dodatkowe grunty w znacznej 
mierze leżące we Włochach (1,34 ha) 
i tylko w znikomej części w Ursusie (0,76 
ha). Na wykup tych  działek, o pow. 2,1 ha, 
jak wyliczono, potrzeba około 16,8 mln zł.

I choć nie ustalono, kto na to wyłoży 
pieniądze (parafie, dzielnice czy miasto)  
w celu zachęcenia do przyspieszenia prac, 
widząc na to szansę w międzydzielnico-
wej koalicji włochowska komisja ładu 
przestrzennego i ochrony środowiska po-
zytywnie zaopiniowała identyczny projekt 
stanowiska w  sprawie podjęcia działań 
w celu powiększenia cmentarzy zlokalizo-
wanych przy ul. Ryżowej i ul. Fasolowej.  

Zaprezentowany na lipcowej sesji rady 
Włoch z powodu zastrzeżeń niektórych 
radnych nie został niestety przyjęty. Ode-

słany do komisji budżetu tam także nie  
był opiniowany, gdyż mimo zaproszenia 
nie przybył nań żaden z proboszczów, 
w celu wyjaśnienia wielu interesujących 
radnych kwestii.

Projektu cmentarnego stanowiska 
pierwotnie nie było w porządku obrad 
wakacyjnej sesji. Został dodatkowo wpro-
wadzony na wniosek klubu PiS.

Doszło do burzliwej dyskusji, w trak-
cie której nadal podobno zabrakło wiary-
godnej wiedzy od parafii na mnożące się 
pytania, m.in. o to czy ma  pieniądze na 
wykup gruntów, ile jeszcze jest miejsc pod 
pochówki zmarłych, jaki jest regulamin 
i zasady pochówku, kto będzie chowany: 
mieszkańcy czy parafianie. Nie ukrywano, 
że kwestia powiększenia cmentarzy w za-
chodniej  części miasta to delikatna spra-
wa, która wymaga negocjacji, dokładnych 
ustaleń i wyliczeń. A ponieważ głównie 
chodzi o grunty włochowskie, więc nie  
wszyscy radni widzieli potrzebę poparcia 
starań Ursusa powiększenia parafialnych 
cmentarzy o nie swoje działki. Dali temu 
wyraz w imiennym głosowaniu, gdzie 
większość rady Włoch opowiedziała się 
przeciw przyjęciu stanowiska 10 głosami 
(za było 8).

(PON)

W tym roku mija 35 lat od otwar-
cia pierwszego z dwóch bliźniaczych 
pawilonów „Hal Banacha”. W latach 
80. obiekty te były jednymi z najnowo-
cześniejszych sklepów w Warszawie, 
w których mieszkańcy stolicy i oko-
licznych miejscowości mogli zaopa-
trzyć się w artykuły żywnościowe jak 
też luksusowe dobra przemysłowe. Po 
te ostatnie przyjeżdżano nawet spod 
Grójca. Obecnie „hale” są jednymi 
z najbardziej zasłużonych placówek na 
Ochocie i pomimo przestarzałej bla-
szanej konstrukcji rodem z NRD nadal 
oferują towary atrakcyjne cenowo i ja-
kościowo. 

We wrześniu Spółdzielnia organi-
zuje obchody rocznicowe, w trakcie 
których zaoferuje do sprzedaży wy-
brane towary ze specjalną bonifika-
tą. Ponadto przewidziano dodatkowe 
atrakcje w postaci licznych promocji 
i degustacji oraz  prezentów dla sta-
łych i nowych klientów. W obchodach 
uczestniczyć będą dostawcy Spółdziel-
ni oraz firmy usługowe działające na 
terenie hal.

Kulminacja obchodów planowana 
jest na 8-9 września. Zarząd i pracow-
nicy Spółdzielni zapraszają klientów 
i okolicznych mieszkańców do święto-
wania i zakupów w halach.

Historia Spółdzielni
Historia Hal Banacha liczy 35 lat. 

Pierwsza z hal została oddana do użytku 
w grudniu 1982 roku. Druga bliźniacza 
rozpoczęła swoją działalność pół roku 
później. W tych dwóch domach towa-
rowych o łącznej powierzchni 6000 m2 
oferowano Klientom możliwość zaku-
pu szeregu produktów przemysłowych 
i spożywczych przy towarzyszącej mu 

fachowej obsłudze. Hale w trakcie 
swojej działalności były wielokrotnie 
modernizowane. W wyniku tych dzia-
łań zmieniano aranżację stoisk, tak aby 
sprostać stale zmieniającym się po-
trzebom rynku. Dokładano starań by 
połączyć dobre doświadczenia ze zmie-
niającymi się oczekiwaniami klientów. 
Rok 1990 był drugą ważną datą dla hal. 
W tym to roku z inicjatywy pracow-
ników wydzielono Spółdzielnię „Hala 
Banacha” jako samodzielną, niezależną 
jednostkę, ze struktury WSS Społem 
Ochota w odrębne przedsiębiorstwo. 
„Łącząc tradycję z nowoczesnością”. 
Niestety, do dziś spółdzielcy i pracow-
nicy Hal Banacha nieustannie zabiega-
ją o prawo użytkowania wieczystego 
gruntu, na którym od 35 lat nieprzerwa-
nie prowadzą swoją działalność.

„Być bliżej ludzi” – Działalność 
charytatywna

Zarząd Spółdzielni w swojej dzia-
łalności nie zapomina o potrzebach 
i oczekiwaniach otoczenia społeczne-
go. „Hale Banacha” wspierają chary-
tatywne i społeczne organizacje, prze-
kazując im nieodpłatnie artykuły spo-
żywcze i przemysłowe. Z pomocy „Hal 
Banacha” korzystają takie jednostki jak 
MONAR, Caritas, Polski Czerwony 
Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci, Związku Niewidomych i Związku 
Harcerstwa Polskiego oraz organiza-
cje kościelne. Spółdzielnia szczególnie 
mocno jest zaangażowana w szeroko 
zakrojoną pomoc na rzecz ochockiego 
oddziału Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej. Spółdzielnia bierze rów-
nież czynny udział w kulturalnym ży-
ciu dzielnicy Ochota (festyny, koncerty, 
uczczenie rocznic wydarzeń historycz-
nych) „Pamiętamy o potrzebujących”.

W Ursusie i Włochach

Potrzeba powiększenia cmentarzy
35-lecie Hal Banacha
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Wakacje trwają, więc coraz częściej 
niestety widać młodzież na rauszu na 
naszych ulicach. W wieku nastu lat po-
strzeganie świata, a co za tym idzie 
zagrożeń wynikających z picia alkoholu 
może być wypaczone. Dlatego właśnie 
to my, dorośli powinniśmy czuwać nad 
młodzieżą i zwyczajnie nie sprzedawać 
alkoholu osobom poniżej 18 lat. Często 
jednak tłumaczenia o zdrowym rozsąd-
ku nie przemawiają do wyobraźni sprze-
dawców. Może zatem pobudzą ją kary 
z jakimi powinni się liczyć sprzedając 
chociażby butelkę piwa dzieciakom. 

Na początek garść przepisów. Naj-
ważniejsze: Nieprzestrzeganie Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi jest prze-

stępstwem! Co za to grozi? Zarówno 
sprzedawca jak właściciel sklepu czy 
baru musi się liczyć z grzywną. Mało 
tego, może pożegnać się z koncesją na 
sprzedaż alkoholu. Zdarza się też, że 
w takich przypadkach sąd orzeka prze-
padek napojów alkoholowych.  

Zdarza się, że młodzi klienci są 
bardzo natrętni. Jak im odmówić? Jak 
wyczulić personel sklepu na takie sy-
tuacje? Tego wszystkiego możemy się 
dowiedzieć na specjalnym szkoleniu 
które prowadzi Urząd Dzielnicy.

Właśnie zbliża się kolejna edycja 
szkoleń „Dlaczego warto pytać o do-
wód ?” dla przedsiębiorców prowa-
dzących na terenie Ochoty sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

Co ważne, ratusz planuje też na te-
renie dzielnicy przeprowadzić badania 
w punktach sprzedaży napojów alko-
holowych znaną metodą „tajny klient”. 

– Celem proponowanych działań 
jest uświadomienie właścicieli sklepów, 
pubów  i kawiarni, że sprzedaż alkoho-
lu nieletnim jest przestępstwem. W tym 
przypadku przytaczana przez przedsię-
biorców argumentacja ekonomiczna 
nie znajduje uzasadnienia, gdyż koszty 
grzywny, przepadek napojów alkoholo-
wych po wreszcie   utratę koncesji na 
sprzedaż alkoholu,  są niewspółmiernie 
wysokie do ewentualnie osiągniętych 
zysków. Tak więc, budowanie świa-
domości i odpowiedzialności wśród 
przedsiębiorców, jest w naszym wspól-
nym interesie – mówi Danuta Paciorek 
z urzędu dzielnicy.

Zgłoszenia przez cały 2017 rok 
można wysyłać na adres: 
blange@um.warszawa.pl lub dpacio-
rek@um.warszawa.pl podając: imię 
i nazwisko osoby zainteresowanej 
szkoleniem, adres punktu, numer tele-
fonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Osoby do kontaktu: 
Daniel Idzik i Danuta Paciorek
Adres e-mail: blange@um.warszawa.
pl, dpaciorek@um.warszawa.pl
Numer tel.: (22) 57 83 559 oraz (22) 
57 83 454

Od  lutego br. włochowski ZGN 
ma nowe kierownictwo - po dyrekto-
ra   została Aneta Pozowska, mająca 
w tym względzie doświadczenie. Jest  
chwalona, bo energicznie wzięła się 
za naprawianie niedociągnięć po nie-
solidnych poprzednikach. Niemniej 
to właśnie jej przypadło sporządze-
nie oraz prezentacja sprawozdania 
z nie swojej działalności zakładu za 
2016 rok. Ponieważ wyniki nie były 
najlepsze i miano co do nich wiele 
zastrzeżeń, więc zostało negatywnie 
zaopiniowane najpierw przez zarząd, 
potem przez dwie  komisje: miesz-
kaniową i budżetu oraz mimo wątpli-
wości przez całą radę na  drugiej już 
z kolei lipcowej sesji.

Sprawozdanie mówiło o tym, że po 
14 zmianach dokonanych w 2016 roku 
dochody ZGN wykonano w 94,7 proc. 
na kwotę ponad 8,8 mln zł (wobec 
planowanych 9,3 mln zł), a wydatki 
w 92,29 proc. na kwotę ponad 13,5 
mln zł (wobec planowanych 14,6 mln 
zł). Ale największe zaniepokojenie 
wywołały zaległości pieniężne najem-
ców wobec zakładu. 

Na koniec 2016 roku w będą-
cych w zasobach ZGN 2037 lokalach 
mieszkalnych  wyniosły blisko 15 
mln zł. W tym zaległości na kontach 
czynnych sięgały 8,6 mln zł. Z tego 
dług 315 lokatorów nie posiadających 
tytułu prawnego do lokalu  mieszkal-
nego z tytułu odszkodowania za bez-
umowne korzystanie z lokalu wzrósł 
o 300 tys. zł do kwoty ponad 8 mln zł. 
Natomiast zaległości na tzw. kontach 
zamkniętych sięgały blisko 6 mln zł, 
co jest nie do odzyskania.

Bolączką włochowskiego ZGN jest 
duże, bo liczące prawie 383 tys. zł 
zadłużenie w nowych budynkach ko-

munalnych wybudowanych po 2000 
roku. Rekordzistą jest ten przy ul. 
Czereśniowej 118, mający 10 lokali, 
zadłużony na  239 tys. zł. Dług jednej 
z lokatorek przez kilkanaście lat wy-
niósł 180 tys. zł i dopiero niedawno 
udało się ją eksmitować do lokalu 
socjalnego. Niestety nadal  nie płaci.

Spore, bo blisko 800 tys. zł, było 
też zadłużenie w zasobie liczącym 86 
lokali  użytkowych. Dlatego też wiele 
zastrzeżeń władze dzielnicy miały od-
nośnie małej efektywności windykacji 
długów przez poprzednie kierownic-
two ZGN.

Podstawowymi ulgami w spłacie 
zadłużenia realizowanymi w tutej-
szym zakładzie była spłata należności 
w comiesięcznych ratach oraz pro-
gram  restrukturyzacji zadłużenia.

Jak wynika ze sprawozdania, do 
końca 2016 roku wpłaty na zadłużone 
konta lokali mieszkalnych wyniosły 
ponad 3 mln zł, w tym z tytułu po-
rozumień w  sprawie restrukturyzacji 
blisko 118 tys. zł, a z pozostałych po-
rozumień ratalnych  ponad 52 tys. zł. 
W ub. roku podpisano 71 porozumień 
ratalnych z dłużnikami   zalegającymi 
z tytułu korzystania z lokali miesz-
kalnych na kwotę prawie 293 tys. zł. 
W tym największy udział mieli dłuż-
nicy o małych zaległościach w prze-
dziale od 3 do 10 miesięcy. Najmniej 
aktywni byli ci nie posiadający tytułu 
prawnego do lokalu i nie mieszkający 
już w zasobie administrowanym przez 
ZGN. Z 876 takich lokatorów tylko 36 
podpisało porozumienie ratalne.

Mało efektywny był program re-
strukturyzacji zadłużenia. Objęto nim 
64 dłużników, na całkowitą kwotę po-
nad 923,5 tys. zł. W ub. roku zerwano 
jedno porozumienie restrukturyzacyj-

ne, a tylko 7 dłużników spłaciło zo-
bowiązania. Zadłużenie pozostałych 
osób objętych tym programem na ko-
niec ub. roku  wyniosło prawie 857 
tys. zł.

Z tytułu zaległości w opłatach 
za użytkowanie lokali mieszkalnych 
w 2016 roku   rozwiązano 11 umów 
najmu. Ponadto sąd orzekł 11 eksmisji 
z tytułu zaległości w opłatach za loka-
le mieszkalne, z których to większość 
oczekuje na uzyskanie   tytułu wyko-
nawczego bądź wykonania egzekucji 
przez komornika.

W ub. roku wykonano 15 eksmisji, 
a w toku postępowania windykacyj-
nego i egzekucyjnego odzyskano od 
dłużników prawie 819 tys. zł (o ponad 
457 tys. zł więcej niż w roku poprzed-
nim).

Mimo szerokiej akcji informacyj-
nej w ub. roku nie podpisano żad-
nego porozumienia w sprawie spłaty 
zadłużenia w formie świadczeń nie 
pieniężnych. 

Jak poinformowała dyr. A. Po-
zowska, w tym roku są już chętni 
do odpracowania długu. Wsparcia 
wymagają stanowiska ds. windykacji 
należności funkcjonujące w ramach 
działu finansowo-księgowego, który 
jest  kierowany przez głównego księ-
gowego. Dlatego we włochowskim 
ZGN  planowane są zmiany struktury 
organizacyjnej. Według zapowiedzi 
priorytetem  oprócz potrzeby regu-
lacji stanów prawnych 106 objętych 
kwerendą  nieruchomości nie stano-
wiących własności m.st. Warszawy, 
a którymi   administruje zakład, ma 
być też stworzenie działu windykacji 
należności.

(PON)

11 sierpnia  2017 r. w 73. rocznicę 
zakończenia walk powstańczych na 
Ochocie  odbyły się na terenie naszej 
dzielnicy uroczystości patriotyczne 
z udziałem  m.in.: byłych żołnierzy IV 
Obwodu Armii Krajowej Warszawa-
-Ochota, środowisk kombatanckich, 
opiekunów miejsc pamięci narodowej, 
mieszkańców Warszawy. W uroczy-
stościach wzięła udział burmistrz  Ka-
tarzyna Łęgiewicz.

W  kościele św. Jakuba  o godz. 
17.00 została odprawiona uroczysta 
msza z udziałem pocztu sztanda-
rowego 16 Warszawskiej Drużyny 
Harcerzy im. Zawiszy Czarnego 
w intencji  poległych i pomordowa-
nych żołnierzy IV Obwodu Armii 
Krajowej Warszawa-Ochota, jak też 
cywilnych obrońców Ochoty, a tak-
że żołnierzy zmarłych w latach póź-
niejszych.

Po mszy uczestnicy uroczystości  
oddali hołd bohaterom tamtych dni 
w ośmiu ochockich miejscach pamię-
ci: na terenie przykościelnym parafii 
św. Jakuba, przy ulicy Barskiej, Ka-
liskiej, Grójeckiej, Wawelskiej i Mia-
nowskiego.

Przy każdym miejscu pamięci 
obecny był poczet sztandarowy 16 
Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. 
Zawiszy Czarnego. Obecny podczas 
przemarszu ks. Roman Trzciński mo-
dlił się za poległych i pomordowa-
nych podczas Powstania,  a zgroma-
dzeni uczestnicy uroczystości w chwi-
li skupienia i powagi  oddawali cześć 
bohaterom. W każdym z  miejsc pa-
mięci narodowej burmistrz Katarzyna 
Łęgiewicz, przedstawiciele Dzielni-
cowego Komitetu Ochrony Pamięci, 
Walk i Męczeństwa, harcerze, a także 
mieszkańcy Warszawy składali wią-
zanki kwiatów oraz zapalali znicze.

Uroczystość zakończyła się spo-
tkaniem uczestników przemarszu na 
dziedzińcu domu przy ul. Mianow-
skiego 15, w miejscu szpitala polowe-
go w 1944 r, gdzie historie związane 
z Powstaniem Warszawskim opowia-
dali świadkowie tamtych wydarzeń.

Na zakończenie burmistrz Ka-
tarzyna Łęgiewicz podziękowała 
wszystkim uczestnikom uroczystości 
za pielęgnowanie pamięci narodowej  
oraz  przekazywanie jej młodemu po-
koleniu.

Tuż przed wakacjami rada Ocho-
ty pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały rady miasta dotyczący wyra-
żenia zgody na wzniesienie pomnika 
Adama Loreta przy ul. Grójeckiej 127 
(od strony skrzyżowania ul. Grójec-
kiej z ul. Racławicką) przed budyn-
kiem siedziby Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych. To  właśnie ona 
jest inwestorem tego monumentu au-
torstwa Mariusza Białeckiego. 

Wyłoniona w drodze konkursu fi-
guralna rzeźba przedstawia wspartego 
o pień  drzewa Adama Loreta, który 
był w okresie II Rzeczpospolitej Na-
czelnym  Dyrektorem Lasów Pań-
stwowych i zginął na Nowogródczyź-
nie we wrześniu 1939 roku.

Jak przypomniano w krótkiej 
biografii, Adam Loret (1884-1939) 
kształcił się w  Krajowej Szkole Go-
spodarstwa Lasowego we Lwowie 
oraz w Akademii Leśnej koło Drezna. 
Po studiach pracował w Biurze Urzą-
dzania Lasu, potem 10 lat był za-
rządcą prywatnych lasów w dobrach 
Branickich koło Żywca, po czym  
przeszedł do służby państwowej. 
Był naczelnikiem, a od 1925 roku 
dyrektorem  Lasów Państwowych 
w Warszawie i działaczem Związku 
Zawodowego Leśników. Na zlece-
nie ministra przeprowadził inspekcję 
wszystkich lasów państwowych oraz 
w 1928 roku opublikował swój pro-
gram gospodarki leśnej   pt. „Główne 
wytyczne państwowego gospodar-
stwa leśnego”.

A. Loret to zwolennik objęcia 
przez państwo kontroli nad całą go-
spodarką   leśną w kraju. Po utworze-
niu Naczelnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych był  najpierw jej kierow-
nikiem, a od 1934 roku dyrektorem 
naczelnym aż do wybuchu wojny we 
wrześniu 1939 roku.

A. Loret uważny jest za współ-
twórcę nowoczesnej administracji le-
śnej okresu międzywojennego, dobrze 
funkcjonującej firmy z wizją i planami 
na przyszłość, o wzrastającym poten-
cjale finansowym i kadrowym. Także 
firmy szanowanej,   dobrze postrzega-
nej, bo prowadzącej ożywioną działal-
ność społeczną, kulturalną, sportową 
i związkową, cieszącej się wysokim 
autorytetem w kraju i za granicą.

W okresie międzywojennym na 
terenach Lasów Państwowych znaj-
dowało się 95 proc. wszystkich ob-
szarów chronionej przyrody, a po-
wierzchnia lasów chronionych urosła 
aż 13-krotnie. Parki narodowe i rezer-
waty przyrody obejmowały ponad 35 
tys. ha i prawie wszystkie znajdowały 
się w administracji Lasów Państwo-
wych, były przez nie tworzone i fi-
nansowane.

Lasy Państwowe z własnych do-
chodów, kosztem swoich potrzeb i in-
westycji, zapłaciły wysokie odszko-
dowanie angielskiej firmie za zerwaną 
umowę za  odstąpienie od rabunkowej 
eksploatacji Puszczy Białowieskiej, 
co wówczas   uchroniło ją przed dal-
szą dewastacją.

I choć pamięć tego wybitnego le-
śnika jest wiecznie żywa, bo jego 
życiu i dziełu poświęcone są liczne 
naukowe sympozja, pamiątkowe tabli-
ce, jego imię nosi kaszubska szkoła, 
dom w Spale, a nawet posadzony dąb, 
a Lasy Państwowe ustanowiły nagro-
dę im. Loreta za wybitne osiągnięcia 
naukowe i popularyzatorskie, to już 
kilkanaście lat temu na krakowskiej 
konferencji  postanowiono, że stara-
niem Lasów Państwowych i Polskie-
go Towarzystwa  Leśnego ufundowa-
ny zostanie pomnik Adama Loreta.

(PON)

Alkohol tylko dla pełnoletnich

We Włochach

Dobra zmiana w ZGN

Na Ochocie
Pomnik dla leśnika

73. rocznica zakończenia walk 
powstańczych na Ochocie 



str. 525 sierpnia 2017Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch    Nr  12

W związku z prognozowanymi na kolejne dni 
burzami apelujemy o zachowanie szczególnej 
ostrożności. Unikajmy parkowania aut pod drze-
wami, usuwajmy także z balkonów i parapetów 
wszystkie przedmioty, które podczas silnych wia-
trów mogą stwarzać zagrożenie. Nie zapominajmy 
zabezpieczyć okien. Corocznie w wyniku wyłado-
wań atmosferycznych ginie kilkadziesiąt osób.

Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi 
zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą 
na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się 
przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. 
Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz 
duże straty materialne.

Czy Twoja Rodzina jest bezpieczna?
Bądź mądry przed szkodą. Uderzenie pioruna 

może skończyć się pożarem, uszkodzeniem kon-
strukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycz-
nej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest włą-
czone do instalacji. 

Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnio-
ne od miejsca naszego pobytu.

W domu:
•  Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez 

przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświe-
tlenie, np. latarkę, świeczki, a także żywność, 
wodę oraz niezbędne lekarstwa.

•  Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miej-
scem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy 
lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpieczne-
go pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, 
np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka 
od przeszklonych drzwi i okien.

•  Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przed-
mioty, które mogą zostać porwane przez wiatr 
i stworzyć dodatkowe zagrożenie.

•  Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz za-

bezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pa-
miętajmy również, że w czasie burzy nie należy 
podchodzić do okien.

•  Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli 
nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

•  Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawo-
ry, bezpieczniki).

•  Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.
Chwilowe uspokojenie się nawałnicy i cisza – 

nie oznacza bezpieczeństwa.

W terenie:
O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do 

najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. 
Jeśli nie ma takiej możliwości:
•  Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod 

drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ule-
gnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niesta-
bilnymi konstrukcjami, np. wiaty oraz wszystkimi 
wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.

•  Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy 
jako schronienie istniejące budowle: most, wia-
dukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli 
nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wyko-
rzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

•  Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich 
nie dotykajmy.

•  Wyjdźmy natychmiast z wody.
•  Unikajmy używania telefonu komórkowego. Naj-

lepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:
•  Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach 

podczas jazdy.
•  Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często docho-

dzi do przygniecenia samochodu przez powalone 
wiatrem konary i drzewa.

•  Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do 
bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.

 Trwa lato, a wraz z nim wysokie temperatury. 
Podczas upałów wnętrze samochodu nagrzewa się 
w ciągu kilkunastu minut nawet do temperatury 
powyżej 50°C. Przebywanie w takich warunkach jest 
niebezpieczne dla zdrowia i życia, zwłaszcza małych 
dzieci.

Istnieje kilka podstawowych zasad dbania 
o bezpieczeństwo najmłodszych w upalne dni, 
których należy bezwzględnie przestrzegać. Trze-
ba dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu 
dziecka oraz zapewnić przewiewny i lekki ubiór. 
Należy też ograniczyć czas przebywania z dziec-
kiem na słońcu, szczególnie w godzinach 11-15. 
W ostatnim czasie coraz częstszą przyczyną nie-
bezpiecznych i tragicznych sytuacji jest pozosta-
wienie dziecka w rozgrzanym słońcem pojeździe.

Bez względu na powód nigdy nie zostawiaj 
dziecka w rozgrzanym samochodzie. 

Do najczęstszych objawów przegrzania orga-
nizmu należą: osłabienie i senność; ból głowy, 
zaburzenia widzenia; zaczerwienienie twarzy i po-
jawienie się potówek na ciele dziecka; nudności, 
wymioty, biegunka, drgawki, przyspieszona akcja 
serca; zaburzenia oddychania, utrata przytomności.

Nawet kilka minut w nagrzanym samochodzie 
może doprowadzić do tragedii.

Jeśli widzisz dziecko pozostawione w rozgrza-
nym samochodzie, nie czekaj na powrót jego ro-
dziców lub opiekunów. Spróbuj otworzyć pojazd, 
nawet wybij szybę, by uratować zdrowie i życie 
dziecka. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i we-
zwij pomoc.

ELWIRA – srebrzysta księżniczka. 
Sama delikatność i łagodność. Sucz-
ka subtelna w zachowaniu, zachowu-
jąca nieśmiały dystans do wydarzeń 
i zjawisk wokół. Elwira jest bardzo 
młodziutką sunią, lecz w swoim mło-
dym życiu przeszła już wiele biedy 
i poniewierki. Stąd bierze się jej nie-
śmiałość i jeszcze drobny brak zaufania 
do obcych. Elwira ma świetne relacje 
z innymi psami. Chętnie przytuli się do 
jakiejś miłej rodziny, lub singla, i za 
okazane serce odwzajemni się wielkim 
przywiązaniem. Elwira miała operację 
przedniej łapki, złamanej w skompliko-
wany sposób. Chodzi jednak używając 
tej łapki, i wszystko wskazuje na to, że 
będzie coraz lepiej.  Elwira czeka na 
dom. Tel: 604 531 952

Grecja – ojczyzna naszej kultury, 
kraj tysięcy wysp, pięknego morza 
i wielu innych wspaniałych atrakcji. 
Jej stolica - Ateny, nazwane tak na 
cześć greckiej bogini mądrości, to 
tętniąca życiem metropolia. Turyści 
przyjeżdżają tu, żeby zobaczyć sławny 
Akropol z Partenonem, Erechtejonem 
i świątynią Nike, zwiedzić fantastyczne 
muzeum archeologiczne i zjeść kolację 
w tawernie na Place. Niektórzy odwie-
dzają jeszcze Agorę, a co bardziej am-
bitni – antyczny cmentarz Keramejkos 
i olimpijski stadion Kalimarmaro, zbu-
dowany z białego marmuru pentelic-
kiego według antycznego wzorca. I… 
jak najszybciej opuszczają rozgrzane 
i zatłoczone miasto podążając na Pelo-
ponez lub wyspy. 

Tymczasem w Atenach jest jeszcze 
ponad 30 ciekawych muzeów, w tym 
kilka bardzo interesujących, m.in. Mu-
zeum Wojny, Muzeum Teatru Grec-

kiego czy greckich instrumentów lu-
dowych albo ateńskie Centrum Sztuki 
i Tradycji z ciekawą kolekcją ludowych 
strojów i ceramiki. Wspaniałe ekspona-
ty greckiej sztuki i rzemiosła – biżute-
rię, pamiątki historyczne, hafty i obra-
zy – można podziwiać w Muzeum Be-
nakisa. Turyści zainteresowani historią 
na pewno będą usatysfakcjonowani 
wizytą w Narodowym Muzeum Histo-
rycznym w pobliżu placu Syntagma, 
przy którym trzeba zobaczyć żołnierzy 
gwardii narodowej (evzones) w charak-
terystycznych XIX-wiecznych strojach, 
składających się z białych spódniczek 
i podkutych drewniaków z czerwonymi 
pomponami, pełniących wartę honoro-
wą przy grobie nieznanego żołnierza 
przed dawnym pałacem królewskim, 
obecnie parlamentem.

Jednym z najbardziej nastrojowych 
miejsc w okolicy Aten jest przylądek 
Sunion, strzegący wejścia do Zato-

ki Sarońskiej. Na wyniosłym cyplu 
wzniesiono niegdyś świątynię boga 
mórz Posejdona, której imponująca 
kolumnada zachowała się do dziś. 
Zachód słońca na przylądku Sunion 
należy do najbardziej malowniczych 
w całej Grecji.

Wyspa miodu,  
wina i oliwy

Wypoczynek na Krecie – wyspie 
pachnącej miodem i tymiankiem – 
to jeden z ciekawszych pomysłów 
na urlop. Ta największa z greckich 
wysp zachwyca zadziwiającą różno-
rodnością krajobrazów i łagodnym 
śródziemnomorskim klimatem. Poza 
pięknymi plażami są tu wysokie wa-
pienne góry z głębokimi wąwozami, 
fascynująca kultura i mnóstwo zabyt-
ków. Wyspa jest kolebką najstarszej 
cywilizacji w Europie. Wykopaliska 
archeologiczne potwierdziły legendy 
o królu Minosie i Minotaurze, po od-
kryciu w Knossos wielkiego pałacu 
przypominającego mityczny labirynt. 

Kultura minojska rozkwitła na Kre-
cie 4500 lat temu. Na wyspie, będącej 
wówczas centrum morskiego handlu, 
powstawały wspaniałe miasta i pałace. 
Piękne dzieła sztuki pochodzące z tego 
okresu możemy oglądać w muzeum ar-
cheologicznym w Heraklionie. Fascy-
nujące są zwłaszcza piękne freski oraz 
ceramiczny dysk z Fajstos z tajemni-
czym napisem, którego mimo wielu 
prób do dziś nie udało się odczytać. 

Północne wybrzeże Krety ma mnó-
stwo zabytków i najpiękniejsze plaże. 
Ponad Heraklionem wznosi się we-
necka twierdza, z której murów widać 

miasto i port. W kawiarenkach skupio-
nych wokół fontanny Morosini gro-
madzą się turyści z całego świata. Na 
targu, na straganach, pod kolorowymi 
markizami piętrzą się soczyste owoce 
i warzywa. 

Poza stołecznym Heraklionem 
warto odwiedzić malowniczą Chanię – 
dawną stolicę wyspy z ładnym portem 
weneckim, Rethymnon dysponującym 
antycznym rodowodem i potężną twier-
dzą wzniesioną przez Wenecjan, którzy 
przez 400 lat rządzili wyspą, a także 
urocze miasteczka Hersonissos i Malia. 
Prawie wszędzie, mimo dużego ruchu 
turystycznego, udało się zachować at-
mosferę typową dla dawnej Krety. 

Kwitnący kurort Agios Nikolaos, 
którego centrum zajmuje port oraz głę-
bokie jezioro Wulismeni (Bezdenne), 
położony jest nad piękną zatoką Mira-
bello. Tutejsze muzeum archeologiczne 
ma w zbiorach kamienne wazy, złotą 
biżuterię, kolekcję ceramiki. Jednym 
z niezwykłych eksponatów jest czaszka 

mężczyzny ze złotym wieńcem lauro-
wym oraz srebrną monetą przeznaczo-
ną na opłatę za przeprawę przez Styks 
– mityczną rzekę umarłych. 

Z Agios Nikolaos można się wy-
brać do pobliskiego miasteczka Kritsa 
z XIII-wiecznym kościółkiem Pana-
gia Kera z pięknymi freskami. Latem 
główna ulica zastawiona jest kramami 
z koronkami i haftowanymi serwetami, 
wyrabianymi przez miejscowe kobiety. 

Jadąc dalej w góry dotrzemy na 
przepiękny płaskowyż Lasithi otoczo-
ny wapiennymi górami Dikte. Ta ży-
zna wyżyna z mnóstwem wiatraków 
(niegdyś było ich tu 10 000) rzadko 
odwiedzana jest przez naszych tury-
stów. Z wioski Psychro stroma ścieżka 
prowadzi do słynnej Groty Diktejskiej 
ze wspaniałą szatą naciekową, gdzie 
według greckiej mitologii urodził się 
Zeus i wychowywał się, karmiony mle-
kiem kozy Amaltei.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Elwira 
szuka domu

Wędrówki z Naszą Gazetą

Grecja – kraj bogów i ludzi

Jak zachować się w czasie burzy Nie zostawiaj 
dziecka w aucie 
podczas upałów
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97 lat temu Wojsko Polskie, pod 
dowództwem Naczelnika Państwa Jó-
zefa Piłsudskiego, pokonało wojska 
bolszewickie. Z okazji tej rocznicy 
15 sierpnia br. przy pomniku przy ul. 
Cierlickiej w Ursusie odbyły się ofi-
cjalne uroczystości. Następnie konce-
lebrowano mszę św. w intencji Ojczy-
zny w kościele św. Józefa Oblubień-
ca NMP przy ul. Sosnkowskiego 34. 
Zastępca burmistrza Ursusa, Kazi-
mierz Sternik zaznaczył, że dzięki 
zwycięstwu, które nie byłoby moż-

liwe bez mobilizacji całego społe-
czeństwa „…dzisiaj żyjąc w niepod-
ległej Rzeczypospolitej nie musimy 
podejmować tak trudnych decyzji jak 
nasi przodkowie. Dlatego tym bar-
dziej pamiętajmy o bohaterach Bitwy 
Warszawskiej z 1920 roku, z któ-
rych tak wielu oddało życie dla Oj-
czyzny. Cześć i chwała bohaterom”. 
W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele rady i zarządu Ursusa. Obec-
ne były także poczty sztandarowe szkół 
oraz organizacji kombatanckich.

Alimenty na małoletnie dzieci 
Przy wykazywaniu usprawiedliwio-

nych potrzeb dziecka ważne jest na jakim 
poziomie rodzina żyła przed rozstaniem 
rodziców, jakie koszty utrzymania były 
akceptowane – np. wszyscy domownicy 
uprawiali windsurfing, rodzina utrzymywa-
ła własnego konia.

Odnośnie konkretnych kosztów utrzy-
mania małoletniego dziecka należy zwrócić 
uwagę na następujące kwestie:

1) wyżywienie – koszty wyżywienia 
są uzależnione od kilku zmiennych: wieku 
dziecka, jego apetytu, szczególnych potrzeb 
(np. zaleceń specjalistycznej diety). W przy-
padku małego dziecka koszty wyżywienia 
standardowo szacuje się na 300-400 zł, 
większego – 600 zł, nastolatka z dużym 
apetytem czy dziecka na specjalistycznej 
diecie – nawet na ok. 900 zł; jeśli dziecko 
jest na specjalistycznej diecie – trzeba takie 
udokumentować, np. zaświadczeniem od 
lekarza czy dietetyka;

2) odzież – koszty związane z zakupem 
odzieży mogą być bardzo różne. Zdarza 
się, że rodzic-opiekun dostaje ubrania dla 
dziecka od rodziny czy znajomych, bądź 
zaopatruje się w sklepach z tanią odzieżą – 
wówczas średniomiesięczny koszt odzieży 
nie będzie większy niż 50 zł i obejmie 
z reguły zakup nowej bielizny, kapci czy 
okazjonalnie innych nowych sztuk gardero-
by. W przypadku zakupu całkowicie nowej 
odzieży, średni koszt to ok. 150-200 zł 
miesięcznie;

3) środki czystości – wlicza się tu za-
równo kosmetyki, jak i artykuły tzw. chemii 
gospodarczej; jeśli dziecko ma szczególne 
potrzeby (bo np. cierpi na łuszczycę czy 
atopowe zapalenie skóry), wówczas te wy-
datki mogą być znaczne, ok. 150-200 zł 
miesięcznie. Standardowo jest to koszt ok. 
50-100 zł na miesiąc;

4) leki – jeżeli dziecko jest ogólnie 
zdrowe i nie choruje zbyt często na przej-
ściowe infekcje, koszty leków z reguły 
obejmują jedynie preparaty witaminowe, 
paraleki uodparniające etc. i należy je sza-
cować na ok. 20-30 zł miesięcznie; jeżeli 
natomiast dziecko jest chorowite, a ponadto 
cierpi na choroby przewlekłe i musi na stałe 
bądź przez dłuższe okresy przyjmować leki, 
wówczas koszty te mogą być znaczne – 
150-200 zł miesięcznie;

5) opieka medyczna – znaczna część 
podstawowych świadczeń medycznych jest 
dostępna w ramach ubezpieczenia zdrowot-
nego i finansowana przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Niezależnie od tego niektóre 
świadczenia medyczne pociągają za sobą 
koszty – np. opieka dentystyczna, orto-
doncja, niektóre specjalistyczne badania. 

Zdarza się, że rodzic pokrywa za dziecko 
koszt pakietu medycznego uprawniającego 
do prywatnej służby zdrowia – z reguły są to 
koszty w granicach 80-150 zł, sądy zazwy-
czaj uznają taki koszt za usprawiedliwiony;

6) inne formy terapeutyczne – nie-
kiedy dziecko wymaga specjalistycznego 
wsparcia terapeutycznego, np. psychotera-
pii, hipoterapii, terapii sensorycznej, logo-
pedycznej. Związane z tym koszty mogą 
być bardzo różne – przy niepełnosprawnym 
dziecku mogą wynosić ok. 800-2000 zł 
w zależności od stopnia niepełnosprawno-
ści. Należy odpowiednimi zaświadczeniami 
udokumentować fakt zalecenia tego typu 
terapii, a także ich odbywania;

7) koszty związane z eksploatacją 
mieszkania czy domu – jeśli dziecko miesz-
ka z rodzicem w wynajmowanym miesz-
kaniu, należy uwzględnić związane z tym 
koszty. Jeśli mieszkanie jest użyczone (od-
dane do nieodpłatnego korzystania) bądź 
należy do rodzica (czy rodziców), usprawie-
dliwiony jest koszt zaliczki eksploatacyjnej 
oraz zaliczki na fundusz remontowy uisz-
czanych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej 
bądź spółdzielni, a także koszty mediów 
(woda, gaz, prąd, internet, telewizja, tele-
fon). Jeśli dziecko mieszka w domu jed-
norodzinnym, usprawiedliwionym kosztem 
są koszty utrzymania domu (ogrzewanie, 
media, wywóz śmieci czy szamba). Ko-
szy związane z utrzymaniem domu bądź 
mieszkania sumujemy, a następnie dzielimy 
przez liczbę domowników. Uzyskany wynik 
stanowi udział dziecka w kosztach utrzyma-
nia lokum;

8) opieka – młodsze dzieci wymagają 
opieki, której zapewnienie może pociągać 
za sobą koszty. Jeżeli dziecko jest bardzo 
małe, a mieszkający z nim na stałe rodzic 
pracuje, często potrzebna jest pomoc opie-
kunki przez 10 godz. dziennie. Wówczas 
koszty mogą być znaczne i w dużym mie-
ście takim jak Warszawa sięgać nawet 2500-
3000 zł miesięcznie;

9) dojazdy – jeżeli dziecko jest już 
w takim wieku, że musi płacić za przejazdy 
komunikacją publiczną, a jednocześnie czę-
sto z takich przejazdów korzysta, usprawie-
dliwiony jest koszt biletu okresowego (tzw. 
miesięcznego). Jeżeli rodzic sprawujący 
opiekę nad dzieckiem wozi je samochodem, 
np. do szkoły czy na zajęcia dodatkowe, 
wówczas usprawiedliwiony jest koszt pali-
wa do auta, jednak nie całego, które rodzic 
tankuje w miesiącu, lecz proporcjonalnie do 
potrzeb dziecka;

10) koszty związane z edukacją – jeśli 
dziecko chodzi do prywatnej czy społecznej 
szkoły, koszty te mogą być znaczne (czesne 
w granicach 800-2000 zł, niekiedy nawet 

więcej; do tego dochodzą wyjazdy na tzw. 
zielone czy białe szkoły, wycieczki, składki 
klasowe etc.). Również uczęszczanie do 
szkoły publicznej pociąga za sobą okre-
ślone koszty – składki na radę rodziców, 
ubezpieczenie, wycieczki etc. Do kosztów 
edukacji zaliczamy również wydatki na za-
jęcia dodatkowe – standardowo są to zajęcia 
językowe (z reguły jęz. angielski), zajęcia 
sportowe (np. basen, karate, tenis), zajęcia 
umuzykalniające (np. chór, lekcje śpiewu, 
lekcje gry na instrumencie), zajęcia pla-
styczne (np. ceramika, rysunek). Niekiedy 
dziecko wymaga korepetycji ze względu 
na problemy z nauką – koszty te również 
należy uznać za usprawiedliwione;

11) rozrywka – zaliczamy tu wyjścia 
do kina, teatru, do muzeów, na wystawy, 
w przypadku małych dzieci – na tzw. sale 
zabaw czy do cyrku;

12) wyjazdy wakacyjne – koszty zwią-
zane z wyjazdami na wakacje czy ferie 
zimowe są uznawane za usprawiedliwione. 
Jeżeli standardem w rodzinie było bądź 
jest wyjeżdżanie na weekendy – również te 
koszty należy wliczyć do kosztów utrzyma-
nia dziecka;

13) telefon (abonament telefoniczny 
albo zakup kart prepaidowych) – obecnie 
już nawet 8-letnie dzieci korzystają z tele-
fonów komórkowych. Jest to uzasadnione 
kwestiami organizacyjnymi i bezpieczeń-
stwem, a zatem koszt jest usprawiedliwiony 
– byle mieścił się w granicach rozsądku. 
Standardowo jest to koszt ok. 20-50 zł 
miesięcznie.

14) organizacja uroczystości dla dziec-
ka – jeżeli dziecku urządzamy imieniny czy 
urodziny, wówczas związane z tym koszty 
(np. wynajęcie sali zabaw, sfinansowanie 
obiadu w restauracji dla rodziny, zakup 
tortu, zakup prezentu) są usprawiedliwione;

15) sprzęt sportowy – można tu zaliczyć 
koszty zakupu nart czy rakiety tenisowej (je-
śli, rzecz jasna, dziecko jeździ na nartach czy 
gra w tenisa) bądź innych rzeczy niezbęd-
nych do uprawiania danej dziedziny sportu;

16) kieszonkowe – jeżeli dajemy dziec-
ku drobne pieniądze na jego wydatki, czyli 
tzw. kieszonkowe, wówczas jest to uspra-
wiedliwiony wydatek – o ile jednak prze-
kazywane kwoty bądź częstotliwość ich 
przekazywania nie są nadmierne;

17) inne – np. fryzjer, kosmetyczka 
– koszty fryzjera to standard od pewnego 
wieku dziecka. W rzadszych przypadkach 
dziecko wymaga też wizyt u kosmetyczki, 
np. nastolatek z cerą trądzikową.

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
www.patrimonium.com.pl

Obchody rocznicy
Bitwy Warszawskiej

Nasz prawnik radzi

Jak dochodzić alimentów
cz.3

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2
WARSZAWA, UL. SZCZĘŚLIWICKA 56, TEL. 22 822 98 95
www.cku2.waw.pl, e-mail: cku2@rubikon.pl 

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych słuchaczy. 
Naszą ofertę kierujemy do wszystkich, 
którzy pragną zdobyć lub uzupełnić wykształcenie,  
zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności.  
Szkoły Centrum są bezpłatne.

OTO NASZA OFERTA:
• Szkoła Podstawowa dla Dorosłych kl. 7
• Gimnazjum dla Dorosłych Nr 158
• CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
• kursy przygotowujące do matury

NOWOŚĆ!!!
NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie:
• Technik archiwista
W szkole jest biblioteka, sale komputerowe oraz sale multimedialne.

Trwają zapisy do wszystkich szkół i na wszystkie semestry. 
Zajęcia od 1 września 2017 r.



•  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

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

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

ul. Traktorzystów 14
Tel. 22 478 34 54

we wrześniu:
•  4 września (poniedziałek) godz. 16.00 

– sala klubowa – Inauguracja warszta-
tów w Klubie Literackim „Metafora”. 
Przygotowanie do wydania drukiem 
Almanachu 10 poezji członków Klu-
bu. Prowadzenie Anna Rykowska 
i Zbigniew Kurzyński. Wstęp wolny

•  9 września (sobota) godz. 17.00 – Ga-
leria „Ad-Hoc” – Wernisaż wystawy 
malarstwa Magdaleny Magrzyk. Wy-
stawa czynna do 8.10.2017 r.

•  17 września (niedziela) godz. 12.30 – 
sala widowiskowa – Bajka dla dzieci 
(3-8 lat) pt. „Z legenda przez Polskę” 
w wykonaniu artystów Teatru „Juma-
ja”. Bilet 10 zł

•  21 – 22 września (czwartek-piątek) 
w godz. 9.00 – 15.00 – sala kameralna 
– Międzynarodowy Festiwal Filmo-
wy „Dozwolone do 21 lat/UP to 21”. 
Pokazy filmów krótkometrażowych 
dla młodych widzów. Wstęp wolny

•  21 września (czwartek) w godz. 16.00 – 
19.00 – sala nr 13 – Spotkanie i warsz-
taty literackie twórców Stowarzyszenia 
Autorów Polskich. Prowadzenie Janina 
Wielogurska. Wstęp wolny

•  21 września (czwartek) godz. 19.00 
– sala kameralna – Powakacyjny wy-
stęp kabaretu „Pół serio”. Reżyseria 
Wanda Stańczak. Wstęp wolny

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

we wrześniu:
•  2 września (sobota) godz. 16.00 – 

„A mnie jest szkoda lata…” – zabawa 
taneczna w Klubie Seniora „Wesoła 
Chata”

•  3 września (niedziela) w godz. 11.00 
– 14.00 – Dzień otwartych drzwi w D. 
K. „Miś”. Informacje, prezentacje 
klubów, zespołów, pracowni i sekcji, 
zapisy na zajęcia w roku szkolnym 
2017/2018

•  4 – 30 września (od poniedziałku 
do piątku) w godz. 10.00 – 16.00 – 
Wystawa malarstwa Barbary Troja-
nowskiej „Geometria brązu”. Wstęp 
wolny

•  12 września (wtorek) godz. 18.00 – 
Wernisaż wystawy malarstwa Barba-
ry Trojanowskiej

•  13 września (środa) godz. 10.00 – 
„Uczymy się żyć bez przemocy” – 
spotkanie dla uczniów klas drugich 
w ramach realizacji projektu „Ro-
dzina Jednością”. Projekt realizowa-
ny w Wydziałem Profilaktyki Straży 
Miejskiej m. st. Warszawy

•  16 września (sobota) godz. 16.00 
– „Wesołe jest życie staruszka” – 
zabawa taneczna w Klubie Seniora 
„Wesoła Chata”

•  24 września (niedziela) godz. 12.30 – 
Niedzielne spotkanie z teatrem. Bajka 
dla dzieci pt. „Emmanuel”. Wstęp 
10 zł

•  28 września (czwartek) godz. 9.00 – 
Wyjazd zespołu „Wesoła Chata” na 
XII Przegląd Piosenki Biesiadnej do 
Kozienic

•  30 września (sobota) godz. 16.00 – 
„Gdzie ci mężczyźni…” – biesiada 
i taniec w Klubie Seniora z okazji 
Dnia Chłopaka. 
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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 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) zachwyt, zapał; 7) dopełnienie męskiej garderoby; 8) ruda tytanu; 9) zalicz-
ka; 10) stolica Estonii; 12) grube nałożenie farby na płótno; 14) zespół ludzi na jednostce 
pływającej; 16) chrząszcz pospolity; 19) rodzaj bardzo pysznego ciasta; 21) jeden ze 
starszyzny trojańskiej w tragedii J. Kochanowskiego „Odprawa posłów greckich”;  
22) z kropkami na nosie; 23) fundusz, pieniądze.

Pionowo: 1) państwo piramid; 2) miasto we Francji; 3) klasyfikacja; 4) tajne w archi-
wum; 5) filozof niemiecki (1854-1924); 6) protestant uznający Biblię za jedyny auto-
rytet w sprawach wiary i obyczajów; 11) dom studencki; 13) jacht klasy monotypowej;  
15) odgałęzienie; 17) kuno pies; 18) imię rosyjskie; 20) rodzaj hełmu.

Horoskop
od 26 sierpnia do 8 września 2017 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Zakończenie niektórych 
spraw może okazać się na 
tyle trudne, że będzie wy-

magało poświęcenia czasu i może na-
wet pieniędzy. Nie odwlekaj tego jed-
nak, bo nie ma chyba nic gorszego 
jak ucieczka. Sercowo – zapowiada 
się na nieporozumienia z partnerem. 
Przychylny będzie Ci ktoś z bliskiego 
otoczenia, więc będziesz miał się przed 
kim wygadać.

RYBY (19 II – 20 III)
Nie masz już zaległości 
w pracy, więc będziesz mógł 
robić to, co lubisz – oczywi-

ście w miarę możliwości finansowych. 
Będzie to czas na relaks, który los 
daje Ci na zebranie sił przed kolejnymi 
zmaganiami. Nie zaszkodzi odświeżyć 
stare znajomości, zacząć spotykać się 
z ludźmi, bo ich towarzystwo bardzo 
dobrze na Ciebie wpłynie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Jeśli zależy Ci na osiągnię-
ciu sukcesu, to bezwzględ-
nie musisz postarać się choć 

trochę zmienić swoje postępowanie, 
zwłaszcza w kwestii zawodowej. Ucz 
się od innych, ale wykaż też swoją 
inwencję. Ze stresującymi sytuacjami 
łatwo sobie poradzisz. Zdrowie bez 
zmian, ale dbaj o siebie nadal, bo za-
wsze może nastąpić pogorszenie.

BYK (21 IV – 21 V)
Rezygnacja z czegoś nie za-
wsze musi oznaczać klęskę. 
Czasem nawet warto poświę-

cić coś mniejszego na rzecz czegoś, co 
przyniesie Ci większe korzyści. Wszyst-
kiego naraz mieć przecież nie można. 
W interesach ruch, co zapewne bardzo 
Cię ucieszy, bo wiadomo, że pieniądz 
robi pieniądz. Zatroszcz się o swoje 
zdrowie, żeby Ci go nie zabrakło.

BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)
Wkrótce będzie Ci  towarzy-
szyć lekkie obniżenie nastro-
ju, aktywności. Przyczyny 

tego nie będą leżały w sferze fizycznej, 
a raczej psychicznej. Odporność na 
przeciwności losu nie jest Twym atutem 
i stąd wszystkie smutki. Nie przejmuj 
aż tak bardzo tym, co dzieje się wokół 
Ciebie. Zdrowotnie nic nie powinno Ci 
teraz przeszkadzać. 

RAK ( 21 VI – 22 VII)
Przytrafi Ci się szczęście, 
o jakim nawet nie śniłeś. 
Rozwiążesz dzięki temu 

wszelkie problemy finansowe i zapew-
nisz sobie wygodne życie na najbliższe 
miesiące. Trzeba będzie bardziej się 
sprężyć, opracować taktykę, jednak nie 
stracisz na tym, tylko wręcz możesz 
zyskać. Zdrowie bez zastrzeżeń, ale nie 
zapominaj o badaniach lekarskich. 

LEW (23 VII – 22 VIII)
Wspaniałe perspektywy za-
wodowe, ale to od Ciebie 
zależy, jak wiele wyniesiesz 

dla siebie z każdej sytuacji. Nie daj się 
zwieść osobom, które mogą być zazdro-
sne o Twoje sukcesy. Lwy pracujące na 
własny rachunek mogą teraz rozwijać 
działalność, inwestować, bo wszystko 
czego się tkną zamieniać się będzie 
w złotówki. Więcej dbałości o zdrowie. 

PANNA (23 VIII – 22 IX)
Kuj żelazo, póki gorące i łap 
każdą szansę w lot, bo taka 
okazja może się już nie przy-

trafić. Nowe obowiązki wymagać będą 
zmiany zwyczajów, będziesz musiał 
może dać z siebie o wiele więcej, ale 
pamiętaj, że warto. Zdrowie w normie, 
ale tylko do czasu, gdy nie zatęsknisz 
za zmianą diety, więc pamiętaj żeby 
zbytnio sobie nie folgować. Finanse się 
poprawią.  

WAGA (23 IX – 23 X)
Wdziękiem i urokiem oso-
bistym podbijesz na pewno 
niejedno serce. Będziesz te-

raz mógł spełnić to, o czym marzysz, 
wiele osiągniesz dzięki własnej pracy. 
Los okaże się chwilami przewrotny, 
ale jeśli nie zniechęcisz się drobnymi 
niepowodzeniami, to wygrasz. Dobre 
kontakty z osobami bliskimi, poprawią 
się stosunki z członkami rodziny.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Obrażanie się na cały świat 
i zaniedbywanie obowiąz-
ków na pewno nie przybliżą 

Cię do mety zamierzeń. Puść mimo 
uszu drobne złośliwości, potraktuj je 
jako nieodłączny element życia. Finan-
se coraz lepsze, ale do pełni szczęścia 
jeszcze daleko. Nie przeceniaj swych 
sił. Nie warto udowadniać wszystkim, 
iż nic się Ciebie nie ima.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Unikaj rozmieniania się na 
drobne, bo to w żadnym wy-
padku nie pomoże Ci uporać 

się z kłopotami. Tylko zmasowany atak 
na nie przyniesie Ci oczekiwane rezul-
taty. Jeśli musisz, szukaj rady u kogoś, 
kto jest osobą zaufaną. Uwierz po raz 
kolejny w siebie, a i inni uczynią to 
samo. W sferze uczuć po dąsach przyj-
dzie wzajemne zrozumienie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)
Praca jest Twoim żywiołem 
i dobrze się w niej czujesz, 
inni nie mogą dorównać Ci 

kroku. Zamiast denerwować się tym, 
spróbuj przyjąć do wiadomości, ze 
każdy z nas jest inny, niepowtarzalny 
i jedyny w swoim rodzaju. W uczuciach 
lekkie ochłodzenie i jeśli nie wykonasz 
pierwszy gestu pojednania, to może być 
różine. Zdrowie bez zastrzeżeń.
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OD ZARAZ
DO SORTOWANIA 

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

zlecenie, premia kwartalna, 
15 PLN/godz. brutto.

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




