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Na Ochocie

Zaoszczędzili  
na inwestycjach

Koncerty największych polskich 
gwiazd, piknik rodzinny pełen atrak-
cji, stoiska gastronomiczne, pokazy 
sztuk walki i inne niespodzianki. Tak 
wyglądało pożegnanie lata w Ursu-
sie. Na scenie wystąpili artyści re-
prezentujący różne gatunki muzycz-
ne. Zobaczyliśmy zespół Akcent, Top 
One, Nocną Zmiana Bluesa oraz 
gwiazdę wieczoru, zespół Bracia. 
W sobotę 9 września świeciło słońce, 
dzień był ciepły, zachęcał do spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. W par-
ku Czechowickim w godzinach po-
południowych rozpoczęła się dorocz-
na, dzielnicowa impreza – koncerty 
muzyczne i towarzyszący występom 
na scenie piknik rodzinny na terenie 
parku. Najmłodsi uczestnicy wyda-
rzenia entuzjastycznie oblegali stoiska 
z atrakcjami, m.in. w rodzinnej strefie 
zabawy. W jej programie znalazło się 
twórcze budowanie z klocków, rodzin-
ne sadzeniaki – do samodzielnego po-

sadzenia przygotowano ok. 100 sadzo-
nek, rodzinne filcowanie, a także MOR 
- dziecięcy szpital misia i inne atrakcje. 
W czasie trwania imprezy odbył się 
konkurs pn. „Święto latawca” orga-
nizowany we współpracy z Towarzy-
stwem Przyjaciół Dzieci w Ursusie. 
Nagrodzono m.in. najładniejsze i naj-
dłużej latające latawce. W jury kon-
kursu zasiedli przedstawiciele rady 
i zarządu Ursusa z burmistrz Urszulą 
Kierzkowską. 

Oficjalnego otwarcia imprezy do-
konała o godzinie 16.00 burmistrz Ur-
szula Kierzkowska wraz z zastępcami: 
Wiesławem Krzemieniem i Kazimie-
rzem Sternikiem. Po tym rozbrzmiała 
muzyka. Pierwszy wystąpił zespół Ak-
cent, który zgromadził dużą publicz-
ność. Na lidera zespołu, cieszącego 
się ogromną sympatią Zenona Mar-
tyniuka po koncercie czekały tłumy 
fanów. Każdy chciał zdobyć autograf 
i zrobić sobie zdjęcie z piosenkarzem. 

Po Akcencie wystąpił zespół Top One, 
legenda muzyki disco polo przełomu 
lat 80. i 90., który rozpoczynał karierę 
od przeboju „Ciao Italia”.

Wieczorem scenę zdominował blu-
es i rock. Usłyszeliśmy formację Noc-
na Zmiana Bluesa. Zespół jest na scenie 
muzycznej od 35 lat. Jego wokalista 
Sławek Wierzcholski uznawany jest za 
jednego z najlepszych w Polsce muzy-
ków grających na harmonijce ustnej. 
Na zakończenie imprezy, jako gwiazda 
wieczoru wystąpił zespół Bracia, czy-
li Piotr i Wojciech Cugowscy wraz 
z muzykami. Oryginalne kompozycje, 
bogata aranżacja i doskonały wokal 
Piotra Cugowskiego to najmocniejsze 
atuty zespołu. Utwory Braci są niezwy-
kle melodyjne, publiczność śpiewała je 
wspólnie z artystami. Z dużym aplau-
zem spotkała się słynna już solówka na 
perkusji Bartka Pawlusa, którą perku-
sista zespołu wykonał także dla fanów 
w Ursusie.

Pożegnanie lata w Ursusie

b    Edukacja z ZUS   b    Piękna nieznajoma   b    Bezpłatne szczepienia dla seniorów   b     

Na  powakacyjnej sesji rada  Ocho-
ty  podjęła  trzy uchwały  budżetowe.

W  pierwszej z nich w  ramach  
zmian zwiększono wydatki bieżące 
o blisko  2 mln zł. Większość z nich, bo  
ponad  1,8  mln zł pochodziło z   zaosz-
czędzonych   środków inwestycyjnych. 
Konkretnie m.in. z zadań związanych 
z modernizacją ulic: Skarżyńskiego 
i Archiwalnej, z  budowy oświetlenia 
ul. Altowej oraz  ul. Ondraszka i z bu-
dowy hali dydaktycznej do  obsługi 
i diagnostyki samochodowej  w Zespo-
le Szkół Samochodowych i Licealnych 
nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej. 

Z   tych środków  ponad  600  tys. 
zł przeznaczono  na  zwiększenie wy-
datków  oświatowych. Dodatkowe  pie-

niądze będą na wykonanie niezbędnych  
remontów w przedszkolach (za  445 
tys. zł, w tym zakupów za 26 tys. zł  dla 
przedszkoli nr 176 i nr 404), w podsta-
wówkach (80 tys. zł na remont boiska 
przy szkole nr 264 przy ul. Majewskie-
go oraz  na naprawę dachu w szkole 
nr  23 przy ul. Reja), w liceach (40  
tys. zł na  remont stołówki  w  XXI 
LO im. Kołłątaja) oraz w  gimnazjach. 
W szkole nr 15 przy  ul. Siemieńskiego   
wyremontowano  toalety (za  60  tys. 
zł) oraz  w nr 16 wyremontowano dach 
i drzwi wejściowe za  32,7  tys. zł, które 
pozostały z  budowy tamże dźwigu dla  
osób niepełnosprawnych.

 (PON)
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Na sierpniowej sesji Rada Włoch  
podjęła dwie uchwały  budżetowe.

W  pierwszej z nich wnioskowała 
o zwiększenie planu wydatków ma-
jątkowych  o 110  tys. zł. Dodatkowe  
środki pochodzić  mają z wydatków 
bieżących.  Z oszczędności dotyczą-
cych  regulacji stanów prawnych nie-
ruchomości,  w tym  odszkodowań 
(25  tys. zł) oraz z dodatków  miesz-
kaniowych i energetycznych (85  tys. 
zł). O wypłatę  ich bowiem ubiegała 
się mniejsza liczba osób niż zakłada-
no  na etapie planowania.

Środki  te postanowiono prze-
znaczyć na dofinansowanie zadania 
związanego z modernizacją części 
sportowo- rekreacyjnej parku Marka 
Kotańskiego. Zaplanowane na ten cel 
645 tys. zł dla ośrodka  sportu  i rekre-
acji okazały się zbyt małe na wyłonie-
nie wykonawcy robót  budowlanych. 
W dotychczas  przeprowadzonych  
dwóch  postępowaniach  przetargo-
wych nie wyłoniono wykonawcy z po-
wodu  wysokości ofert przekraczają-
cych środki zaplanowane na to zadanie.

Dotacje  oświatowe  
i  kulturalne 

W drugiej uchwale proponowane  
zmiany w tegorocznym załączniku 

budżetowym dzielnicy skutkowały 
zwiększeniem środków  wyrównaw-
czych o  kwotę  ponad 2 mln 750 
tys. zł z  rezerwy oświatowej biu-
ra edukacji miasta na  finansowe 
wsparcie włochowskich niepublicz-
nych placówek oświatowych.  Z tej 
kwoty największa, bo prawie 1,5 mln 
zł  dotacja przeznaczona będzie dla 
niepublicznych przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego.

W  wydatkach bieżących za-
oszczędzone w wydziale ochrony 
środowiska  30 tys. zł z zimowe-
go oczyszczania ulic postanowiono 
wykorzystać na dokonanie  nowych 
nasadzeń oraz na utrzymanie monito-
ringu wizyjnego na terenie zielonym 
wokół Stawów Cietrzewia oraz  na 
wykonanie tablic informacyjnych na 
terenie zieleni wokół Stawów  Ko-
ziorożca. 

Z kolei zaoszczędzone  280 tys. zł 
z  dodatków mieszkaniowych i ener-
getycznych w wydziale zasobów  
lokalowych, wynikające z mniejszej 
niż  planowano  liczby osób  ubiega-
jących się o ich wypłatę postanowio-
no przeznaczyć dla kultury. 

Z  tej  kwoty  80 tys. zł pójść 
ma na organizację  przedsięwzięć 
artystycznych i kulturalnych, takich 

jak inauguracja roku  kulturalnego 
2017/2018, związanych z włochow-
skim miesiącem seniora, czy  koncer-
ty  kolędowe. 

Pozostałe  200 tys. zł przeznaczo-
ne będzie  na dotację dla  Domu Kul-
tury „Włochy” na zwiększone koszty 
utrzymania, takie jak gaz, energia, 
woda, ochrona, co jest  wynikiem 
m.in. zmian przepisów  dotyczących 
wprowadzenia  minimalnej stawki 
wynagrodzenia. Wynika to także 
z potrzeby  dofinansowania dzia-
łalności statutowej w siedzibie DK 
„Włochy”, Okęckiej Sali Widowisko-
wej, kinie ADA i Gliniance. A  także 
wydatków na  licencje na pokazy 
filmowe, materiały do prowadzenia 
zajęć i organizację imprez takich  jak: 
V Mazowiecki Festiwal Piosenki An-
glojęzycznej „Start to sing”, „Barbara 
Dziekan i goście”, „Teatralna scena 
talentów”.

Jak  podkreślono, przyznana  do-
tacja  pozwoli na działania umożli-
wiające kreatywne spędzanie czasu 
wolnego oraz rozpoznawanie, rozbu-
dzanie  i zaspakajanie potrzeb i zain-
teresowań kulturalnych i edukacyj-
nych  mieszkańców.

(PON)

Na ostatniej sesji rada Włoch w ra-
mach rozszerzonego porządku obrad 
podjęła  uchwałę, w której pozy-
tywnie zaopiniowała projekt uchwały 
Rady  m. st. Warszawy w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu  PKP Włochy.

O sporządzenie takiego planu po-
między linią kolejową, a  miejsco-
wymi  planami zagospodarowania 
przestrzennego obszaru  Stare Wło-
chy  w rejonie ul.  Stawy miasta 
wnioskowało w biurze architektury 
i planowania przestrzennego miasta 
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, 
a także burmistrz  zabiegający o ob-
jęcie  planami miejscowymi całej  
dzielnicy. 

Przystąpienie do  sporządzenia ta-
kiego planu uznano za zasadne także 
z racji przygotowywanych warszta-
tów dotyczących  zagospodarowa-
nia  rejonu dworca  PKP Warszawa 
Włochy.

Sporządzany  przez miejską pra-
cownię planowania przestrzennego 
i strategii  rozwoju projekt  planu 
obejmie 3-hektarowy teren kolejowy 
wraz z peronami, stacją PKP Włochy 
i ul. B. Chrobrego. Większa jego 
część znajduje się w granicach histo-
rycznego założenia Miasta Ogrodu 

Włochy. Obecnie  obszar ten za-
inwestowany jest niedużymi budyn-
kami o słabym stanie technicznym. 
Centralną jego część stanowi nieupo-
rządkowany plac przed budynkiem 
stacji PKP Włochy, ze zniszczoną 
nawierzchnią, zaniedbaną zielenią 
oraz  małymi parterowymi budyn-
kami handlowo-usługowymi. Obrze-
ża zajmują tereny komunikacyjne, 
tj. linii kolejowej wraz z peronami, 
ogólno dostępna  droga  oraz  rezer-
wa pozostawiona  na projektowany 
w studium fragment ul. Tynkarskiej.

Zdaniem nie tylko planistów ist-
niejący stan zagospodarowania tych 
działek nie odpowiada wymaganiom 
społecznym, ogranicza powstanie no-
wych obszarów przestrzeni  publicz-
nej i nie sprzyja poprawie  komuni-
kacji, dlatego należałoby go zmienić. 
Z dotychczasowych obowiązujących 
ustaleń zalecano utrzymanie    cha-
rakteru istniejących osiedli zabudo-
wy jednorodzinnej w zieleni. A dla   
terenów niezabudowanych w rejonie 
przystanku kolejowego Włochy pre-
ferowano funkcję usługową, także 
w parterach budynków.

Jak  podkreślono,  zadaniem planu 
będzie w miarę możliwości wskaza-
nie terenów przestrzeni publicznej 
oraz  ustalenie gabarytów nowego  

budynku  dworca  PKP Warszawa 
- Włochy z ewentualnym dopusz-
czeniem innych funkcji. A  także 
uzupełnienie układu komunikacyjne-
go z  uwzględnieniem przebiegu ul. 
Tynkarskiej. Ponadto  plan ten powi-
nien ustalać zakres  dopuszczalnych 
przekształceń, wyznaczać tereny pod 
inwestycje celu publicznego, komu-
nikację pieszą i rowerową oraz wa-
runki zabudowy  i zagospodarowania 
terenu, określając parametry i wskaź-
niki kształtowania    zabudowy, linie 
zabudowy i gabaryty obiektów.

Tereny skrzyżowania ulic: Popu-
larnej, B. Chrobrego  i Tynkarskiej 
stanowią  powiązania głównych 
przestrzeni o charakterze reprezen-
tacyjnym. Rejon PKP Warszawa - 
Włochy  to także atrakcyjny teren 
położony pomiędzy centrum dzielni-
cy, a  centrum lokalnym wskazanym 
w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta.

W opracowanym przez SARP stu-
dium koncepcyjnym temu miejscu 
łączącemu   ze sobą obszar Starych 
Włoch z  Nowymi Włochami wy-
znaczono funkcję  nowego centrum 
lokalnego. Miałoby ono skupiać lo-
kalną społeczność, być  otwartym 
i wielofunkcyjnym, składającym 
się z  placów i placyków, ławek, 
zieleni i powierzchni usługowych. 
Stwierdzono, że plan zagospodaro-
wania przestrzennego  rejonu PKP 
Warszawa - Włochy powinien brać  
pod uwagę  rozwiązania funkcjo-
nalno-przestrzenne wypracowane  
w ramach konsultacji społecznych  
nad  kształtowaniem tego centrum 
lokalnego Włoch, zorganizowanych 
przez urząd dzielnicy we współpracy  
z SARP.

 (PON)

Złodzieje i oszuści wymyślają coraz 
to nowe sposoby, aby oszukać, okraść 
i wykorzystać swoje potencjalne ofia-
ry. Przestępcy okradając mieszkania, 
na swoje ofiary najczęściej wybierają 
osoby starsze lub samotne. Dlaczego 
osoby starsze? Złodzieje i oszuści mają 
świadomość, że osobami starszymi ła-
twiej jest manipulować. Osoby starsze, 
samotne, emerytów łatwiej jest prze-
konać żeby wpuścili do mieszkania np. 
pracowników administracji osiedla, hy-
draulika czy osobę, która chce sprzedać 
doskonałej jakości towar w promocyj-
nej, niskiej cenie. Ponadto przestępcy 
bardzo często bazują na niewiedzy np. 
dotyczącej przepisów unijnych i pró-
bują to wykorzystać wmawiając, że 
dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej 
w mieszkaniu zostanie wykonany re-
mont instalacji wodociągowej czy ga-
zowej, a senior może otrzymać dodat-
kowe pieniądze do emerytury lub renty. 
Często też przychodzą do mieszkań pod 
pretekstem usunięcia awarii.

Niestety, te wszystkie argumenty to 
tylko pretekst aby dostać się do miesz-
kania. Po wejściu do środka złodzieje 
próbują odwrócić naszą uwagę i w tym 
czasie niepostrzeżenie zajrzeć do szafki 
w poszukiwaniu pieniędzy, biżuterii czy 
innych wartościowych przedmiotów, 
dlatego policjanci przestrzegają przez 
wpuszczaniem osób nam nieznanych do 
mieszkań i domów.

 PAMIĘTAJMY!
• Nie wpuszczamy do domu obcej 

osoby bez dokładnego sprawdzenia 
powodu jej wizyty i jej dokumentów. 

Prosimy o podanie nazwiska i telefo-
nujemy pod numer telefonu instytucji, 
z której rzekomo osoba do nas przyszła. 
W tym czasie obca osoba czeka za 
drzwiami – nie musimy czuć się winni, 
że nie wpuszczamy kogoś nieznanego 
do naszego mieszkania. Właściwy nu-
mer telefonu bierzemy z książki telefo-
nicznej lub informacji – nie prosimy tej 
osoby – bo może nam podać numer do 
wspólnika, który przedstawi się jak trze-
ba i oczywiście potwierdzi tożsamość 
oraz cel wizyty sprawdzanej osoby.

• Bez wcześniejszego umówie-
nia żadna medyczna wizyta nie 
może odbyć się w domu pacjenta 
Ośrodki zdrowia nie szukają sobie do-
datkowych pacjentów w ich prywatnych 
domach, nie możemy wierzyć w takie 
historie opowiadane przez złodziei czy 
oszustów. 

• Nie pozwalamy sobie na to, żeby 
obca osoba zajmowała naszą uwagę 
nawet najbardziej ciekawymi spra-
wami i izolowała nas w jednej części 
mieszkania. Nie pozwalamy obcym 
swobodnie chodzić po naszym domu. 
Złodzieje i oszuści są z reguły dobrze 
przygotowani do rozmów i znają dobrze 
ludzką psychikę, wiedzą jak manipu-
lować swoimi ofiarami, a także znają 
„bezpieczne miejsca”, w których zwy-
kle przechowujemy pieniądze

• Nie przechowujemy w domu du-
żych kwot pieniędzy w gotówce i dro-
gocennej biżuterii. Najlepszym miej-
scem na nasze oszczędności jest konto 
bankowe, a na drogocenne przedmioty 
skrytka bankowa.

Zwłaszcza w lasach ziemia co jakiś 
czas odsłania, najczęściej będące po-
zostałościami po II wojnie światowej, 
różnego rodzaju miny, granaty, pociski 
i naboje artyleryjskie lub  karabinowe, 
czy inny zawierający resztki materiałów 
wybuchowych złom. Podobnie podczas 
wykopów związanych z procesem bu-
dowlanym. W pozornie bezpiecznym 
miejscu  można znaleźć ciągle niebez-
pieczne niewybuchy lub niewypały.

Zabezpieczanie ich na własną rękę 
jest postępowaniem niebezpiecznym. Ist-
nieje bardzo duże prawdopodobieństwo, 
że w skorodowanym opakowaniu może 

znajdować się odporny na warunki atmos-
feryczne, niezależny od daty produkcji, 
niebezpieczny i ciągle zdatny do użytku 
ładunek wybuchowy. Przemieszczanie 
znaleziska bywa bardzo ryzykowne, po-
nieważ niewłaściwe postępowanie może 
doprowadzić do zainicjowania eksplozji.

W przypadku ujawnienia niewybu-
chu lub niewypału, czy innego, wzbu-
dzającego nasze podejrzenia przedmio-
tu, należy niezwłocznie powiadomić 
policję. Jeżeli mamy możliwość, można 
w widoczny sposób oznaczyć miejsce 
znaleziska i odseparować je od osób po-
stronnych do przyjazdu patrolu policji.

We Włochach

Modernizacja parku Kotańskiego
Policja radzi

Uważajmy na domokrążców
Policjanci przypominają o ostrożności i po raz kolejny proszą o nie-
wpuszczanie do domów osób nieznanych, podających się za pracow-
ników różnych instytucji. To zwykle pospolici złodzieje, którzy poprzez 
manipulację chcą dostać się do mieszkania i okraść swoją ofiarę.

Co zrobić z niebezpiecznym 
znaleziskiem
Zdarza się, że podczas spacerów w lesie lub innych, będących 
w przeszłości areną wojennych potyczek miejscach, zamiast owoców 
leśnego runa można znaleźć powojenne, niebezpieczne przedmioty. 
W razie ujawnienia wzbudzającego naszą podejrzliwość znaleziska, 
pod żadnym powodem nie wolno go dotykać lub przemieszczać, ale 
pilnie powiadomić policję. Niepohamowana ciekawość może okazać 
się śmiertelnie niebezpieczna.

Miejscowy plan PKP Włochy

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



Z  pozyskanych oszczędności 361,6 
tys. zł rada Ochoty na powakacyjnej 
sesji przeznaczyła na drogownictwo, 
m.in.  na pokrycie kosztów  wymiany 
chodnika  na ul. Tarczyńskiej, remont  
chodnika na ul. Mochnackiego, wy-
równanie ul. Włochowskiej oraz na 
5-letni  przegląd dróg  gminnych. W  
gospodarce  komunalnej 170 tys. zł 
wyasygnowano na wymianę ulicznych 
opraw  oświetleniowych.

Ponadto  345  tys. zł  przeznaczono  
na remont Poradni  Psychologiczno-
-Pedagogicznej nr 9 oraz 50 tys. zł na 
remonty w placówkach wychowania  
pozaszkolnego w MOS nr 7 przy ul. 
Geodetów oraz w MDK „Ochota”.

Zaoszczędzone  z  modernizacji 
lokalu przy ul. Grójeckiej 109  250  tys. 
zł poszło  na zwiększenie dotacji  dla 
Ośrodka  Kultury Ochoty na wyposa-
żenie   nowo tworzonego  tam  miejsca 
aktywności lokalnej.

Zmodernizują  targowisko 
zastępcze

W  drugiej  uchwale  budżetowej 
rada Ochoty m.in. pozytywnie  zaopi-
niowała   propozycję zarządu odnośnie  
przeznaczenia na pokrycie zwiększo-
nych o ponad  milion złotych wydat-
ków bieżących, środków pochodzących 
z dochodów    własnych dzielnicy z ty-
tułu wpływów z  dzierżawy gruntów.

Rada opowiedziała się też za pla-
nowaną modernizacją targowiska za-
stępczego przy ul. Skorochód-Majew-
skiego,  na którą  to środki przeznaczy 
biuro  rozwoju   gospodarczego miasta. 
W  tym roku na opracowanie projektu 

i dokumentacji   kosztowo-budowlanej  
przeznaczono  50 tys. zł. Zwiększenie 
wydatków na to  zadanie nastąpić ma 
w 2018 roku o kwotę  1.950  tys. zł. Jak  
poinformowano,  obecnie to  targowi-
sko wyposażone  jest  w  54 pawilony 
i 64  miejsca do handlu  z samochodów. 
Dostawienie dodatkowych  80 pawilo-
nów, do których   doprowadzona będzie 
energia elektryczna, zaspokoi  potrzeby  
kupców  i stworzy lepsze warunki do 
prowadzenia handlu.

Oszczędnościowe   instalacje
Ochoccy radni byli też za zwięk-

szeniem tegorocznych  wydatków 
bieżących  dzielnicy o  4  mln zł. 
Dodatkowe te środki z  biura eduka-
cji miasta przeznaczone mają być na 
dotacje  dla oświatowych placówek 
niepublicznych, w  tym ponad  1 mln zł 
dla przedszkoli i ponad  910  tys. zł na  
realizację zadań wymagających stoso-
wania  specjalnej nauki i metod  pracy 
dla dzieci w  przedszkolach  i w szko-
łach podstawowych.

Dzielnica do swej dyspozycji otrzy-
mać  ma prawie 190 tys. zł  na nowe za-
danie inwestycyjne. Będzie  nim insta-
lacja fotowoltaiczna o mocy 29,7 kWp, 
zainstalowana na dachu  Młodzieżo-
wego Domu Kultury „Ochota” przy 
ul. Rokosowskiej do celów oszczęd-
nościowych. Zadanie to zrealizowane 
ma być ze   środków biura ochrony 
środowiska  stanowiących dochód m.st. 
Warszawy z  tytułu opłat za  korzysta-
nie ze środowiska i administracyjnych 
kar pieniężnych.

(PON)

Na sesji dzień po pogrzebie radnej 
Anny Zbytniewskiej rada Ochoty pod-
jęła uchwałę, w której wnioskuje do 
przewodniczącego Rady Warszawy o  
przyznanie Zmarłej wyróżnienia „Za-
służony dla Warszawy”.

Jak przypomniano Anna Zbytniew-
ska była wieloletnią radną dzielnicy 
Ochota oraz radną Gminy Warszawa 
Centrum. Piastowała mandat nieprze-
rwanie od  roku 1998, a od roku 2002 
do śmierci była wiceprzewodniczącą 
ochockiej rady.

Od urodzenia mieszkała na Ocho-
cie. Była animatorką kultury. Od 1990 
roku prowadziła wraz z mężem galerię 
sztuki przy ul. Tarczyńskiej. Była jedną 
z  pomysłodawczyń rewitalizacji tej 
ulicy i  cyklicznej imprezy „Mironalia” 
związanej z twórczością Mirona  Bia-
łoszewskiego.

Przez wiele lat pracowała jako or-
ganizator galerii malarstwa i fotografii 
w Młodzieżowym Domu Kultury przy 
ul. Łazienkowskiej, promując znanych  
artystów jak i młode talenty.

Dzięki A. Zbytniewskiej powsta-
ło wiele przedsięwzięć społecznych w  
dzielnicy. Między innymi była ona: 
współzałożycielką Stowarzyszenia 
Właścicieli Lokali, które przez lata 
szkoliło mieszkańców pod kątem świa-
domego i  profesjonalnego zarządzania 
własnymi wspólnotami mieszkanio-
wymi, inicjatorką akcji „Ocalmy Pole 
Mokotowskie” i powstania Społeczne-
go Komitetu Obrony Bazaru Banacha, 
dzięki któremu doszło do budowy hali 
targowej Zieleniak. Była też pomysło-
dawczynią budowy parku przy Dworcu 
Zachodnim.

(PON)

Na sierpniowej sesji  rady Ursusa 
dopytywano  się o poczynania  władz 
dzielnicy odnośnie  przywrócenia 
sprawnej działalności biblioteki pu-
blicznej w Ursusie. Od  wielu lat jest 
oczkiem w głowie, wizytówką dziel-
nicy. Stale się rozwija, do czterech 
wzrosła liczba jej placówek, ma tysiące 
wiernych czytelników. Dzięki organi-
zowanym wielu imprezom i konkur-
som (także międzynarodowym) zdo-
była  renomę i popularność nie tylko w  
stolicy, także w kraju i zagranicą. Jej 
wieloletni dyrektor cieszył się opinią 
doskonałego fachowca i doświadczo-
nego bibliotekarza. 

Dlatego  też sytuacja, która zaistnia-
ła po  wkroczeniu w kwietniu br. CBA 
do  biblioteki i aresztowaniu (choć po-
tem zwolnieniu) dyrektora, jego zastęp-
czyni  oraz  informatyka, stanowiła dla 
wszystkich duże zaskoczenie. Prokura-
tura postawiła dyrekcji zarzuty oszustwa 
i wyłudzenia pieniędzy (190 tys. zł) na 
szkodę placówki.

Przedstawiciele zarządu przyznali, 
że  minione 4 miesiące to bardzo trudna 
sytuacja  dla bibliotek i blisko 50 jej 
pracowników, którzy są w trudnym po-
łożeniu, bo trwa kontrola. Ze względu 
na dobro bibliotek i jej pracowników 
oraz korzystających z zasobów placów-
ki mieszkańców bardzo zależało im na 
jak  najszybszym rozwiązaniu proble-
mu i zapewnieniu niezakłóconego ich   
funkcjonowania.  

Jak wyjaśniono, ponieważ bibliote-
ka publiczna jest samodzielną jednostką 
kultury, której dyrektora powołuje pre-
zydent miasta, zarząd dzielnicy niestety 
nie  jest zbyt władny, aby go odwołać. 
Niemniej procedura  odwołania dyrekto-
ra biblioteki publicznej w Ursusie została 
wdrożona  bezpośrednio  po otrzymaniu  
oficjalnej informacji z Prokuratury Re-
jonowej Warszawa-Ochota o stawianych  
dyrektorowi i jego zastępcy  zarzutach. 
Zarząd dzielnicy wystąpił do prezydenta 
o przeprowadzenie w placówce kontroli 
finansów, która  jest w  trakcie.

Zgodnie  z  art. 15 Ustawy o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności  
kulturalnej urząd dzielnicy wystąpił  też 
do związków zawodowych oraz stowa-
rzyszeń branżowych działających na te-
renie Warszawy w celu uzyskania opinii 
w sprawie zasadności odwołania dyrek-
tora biblioteki w Ursusie. W związku 
ze zwolnieniem lekarskim dyrektora 
wyznaczona została pracownica   bi-
blioteki do wykonywania czynności dy-
rektora. Jednocześnie trwały rozmowy z  
kandydatami, którym zgodnie z ustawą 
można by było powierzyć kierowanie 
biblioteką do czasu  przeprowadzenia 
konkursu. Zarząd dwukrotnie wystąpił 
do Prezydenta m.st. Warszawy o wy-
znaczenie kandydata na to stanowisko. 
Osoba   taka już została wyłoniona. 
Obecnie trwa procedura wydania sto-
sownych zarządzeń o odwołaniu obec-
nego dyrektora biblioteki i powołaniu 
osoby, która   czasowo będzie kierowała 
ursuską biblioteką.

(PON) 

Na  sierpniowej sesji rady Ocho-
ty po złożeniu ślubowania nowym  
radnym został Andrzej Hajzik. Przy-
padł mu mandat po niedawno zmarłej 
Annie  Zbytniewskiej z  Ochockiej   
Wspólnoty   Samorządowej.

Nowy Radny  to   doświadczony   
samorządowiec. W  latach  90.  był   
we  władzach   dzielnicy, pełnił funk-
cję  jednego z zastępców dyrektora.  
Z  wykształcenia  jest  inżynierem śro-
dowiska,  dlatego  też  podczas  swego  

urzędowania  dużą wagę przywiązy-
wał m.in. do modernizacji  parków: 
Wielkopolskiego i  M. Skłodowskiej-
-Curie.

A. Hajzik od blisko  40  lat miesz-
ka w kolonii Staszica. Związany  jest  
z parafią św. Jakuba, z Przymierzem  
Rodzin  oraz ze  Wspólnotą  Emmanu-
el.  Jako  instruktorowi harcerskiemu 
bliskie mu  są sprawy wychowania  
dzieci i młodzieży.

(PON)

Na powakacyjnej sesji rada Ursusa 
podjęła cztery uchwały budżetowe. 

W ramach zmian w tegorocznym za-
łączniku budżetowym dzielnicy wnie-
siono  o zwiększenie planu dochodów 
własnych o 1,5 mln zł, wynikające 
z ustanowienia prawa użytkowania wie-
czystego gruntu na rzecz RSM Ursus 
oraz o blisko 70 tys. zł z tytułu podatku 
od nieruchomości od osób fizycznych. 

Dodatkowe środki postanowiono 
przeznaczyć na wydatki bieżące. Połowę 
z nich na gospodarkę komunalną i ochro-
nę środowiska, z tego 613 tys. zł na  od-
szkodowanie za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości przy ul. Dzieci War-
szawy 42 za teren, gdzie był plac zabaw 
dla dzieci. Pozostałe środki  pójść mają 
m.in. na remont ujęcia wody oligoceń-
skiej przy ul. W. Sławka i na pielęgnację 
drzew. W gospodarce nieruchomościami 
dokonano zwiększenia o 155 tys. zł na 
remont  i izolację piwnic oraz na wymia-
nę instalacji elektrycznej w budynku przy 
ul. Regulskiej 44 (II etap). 

Ćwierć miliona złotych dodano kul-
turze, w tym 180 tys. zł na dotację dla  

Ośrodka Kultury „Arsus” niezbędną na 
adaptację budynku przy ul. Traktorzy-
stów 20 na potrzeby nowej siedziby 
Domu Kultury „Miś”.

Pozostałe środki wykorzystane będą 
na imprezy kulturalne, patriotyczne 
i koncerty okolicznościowe. 

W celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania urzędu przeznaczono 
ponad 245 tys. zł m.in. na zakupy arty-
kułów biurowych i na umowy zlecenia 
w zakresie prac administracyjno-biuro-
wych. Kwotą 120 tys. zł dofinansowano 
sport i rekreację z przeznaczeniem na 
realizację programu „Otwarte hale, sale, 
baseny i boiska sportowe” oraz na im-
prezy dla  mieszkańców. W tym także na 
uruchomienie i obsługę lodowisk  przy 
szkołach nr 11 i 14.

Ponadto 22 tys. zł przeznaczono dla 
ośrodka pomocy społecznej na usługi 
opiekuńcze oraz 20 tys. zł dla oświaty 
na dowóz niepełnosprawnych dzieci do 
szkół.

Jak poinformowano dzielnica do-
stała środki  wyrównawcze w kwocie 
1 721 700 zł z biura edukacji miasta 

z przeznaczeniem na dotację dla niepu-
blicznych przedszkoli oraz 20 tys. zł na 
wynagrodzenia osobowe  pracowników 
oświaty.

Nową zgłoszoną potrzebą była ko-
lejna, tym razem 65 tys. zł dotacja 
niezbędna z powodu przekształcenia 
Niepublicznego Klubu Malucha Siódme 
Niebo w publiczne  przedszkole.

Odnośnie dalszych środków wyrów-
nawczych z miasta władze Ursusa, z  
powodu długotrwałego procesu tworze-
nia dokumentacji projektowo- kosztory-
sowej związanego z budową Centrum 
Lokalnego „Niedźwiadek”, wnioskowa-
ły o 500 tys. zł zmniejszenie w tym roku 
i przesunięcie kwoty tej na realizację 
tego zadania na rok 2018.Zaoszczędzo-
ne 43,5 tys. zł z dobiegającej końca 
adaptacji na przedszkole  budynku przy 
ul. Wojciechowskiego 13 chciano prze-
znaczyć na  dofinansowanie zadania 
związanego z potrzebą nabycia gruntu 
pod budowę żłobka przy ul. Henryka 
Pobożnego.

(PON)

Na Ochocie

Wyremontują chodniki
W Ursusie

Dofinansowali oświatę

Zasłużona
Anna Zbytniewska

Biblioteczne zamieszanie

Nowy radny
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Z roku na rok liczba uczniów biorą-
cych udział w programach edukacyjnych 
Lekcje z ZUS i Projekt z ZUS znaczą-
co wzrasta. Uczniowie i nauczyciele z 
chęcią przystępują do programów, gdyż 
z ZUS otrzymują bezpłatne materiały 
dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne 
na każdym etapie współpracy. Dodatko-
wym atutem jest to, że materiały eduka-
cyjne dostosowane są do szkolnej podsta-
wy programowej. Lekcje można zatem 
przeprowadzić w ramach godziny wy-
chowawczej, wiedzy o społeczeństwie, 
przedsiębiorczości lub w czasie innych 
zajęć (np. w kółkach zainteresowań).

Założeniem programu jest, aby to 
nauczyciel (przy wsparciu opiekuna) 
przeprowadził lekcje z uczniami, dlatego 
wcześniej przechodzi kompleksowe (jed-
nodniowe) szkolenie. Po jego zakończeniu 
otrzymuje zaświadczenie, które honoro-
wane jest przy awansie zawodowym. 

Wsparcie ze strony ZUS             
ZUS zapewnia atrakcyjne materia-

ły dydaktyczne, na które składają się 
m.in. gotowe scenariusze lekcji, pre-
zentacje multimedialne na płycie CD 
oraz zeszyty dla nauczyciela i uczniów. 
Zeszyty zawierają prezentację, teksty 
uzupełniające do każdej z lekcji, a tak-
że miejsce na notatki. Nauczyciel ma 
również przydzielonego opiekuna, któ-

ry służy radą i wsparciem na każdym 
etapie współpracy. 

Lekcje z ZUS – szkoły 
ponadgimnazjalne

W przypadku programu edukacyj-
nego Lekcje z ZUS, tematy związane z 
ubezpieczeniem społecznym, przedsta-
wiane są podczas czterech godzin lek-
cyjnych. Na każdej z nich nauczyciel 
omawia inny zakres tematyczny: 1 lek-
cja - Świadomy zawsze ubezpieczony; 
2 – Płacisz i masz, czyli co ci się nale-
ży, gdy płacisz składki; 3 – Emerytura 
– Twoja przyszłość w Twoich rękach;  
4 – e-ZUS, czyli firma pod ręką.

Uczniowie, oprócz praktycznej wie-
dzy o ubezpieczeniach społecznych, 
mogą otrzymać również cenne nagro-
dy. Mają bowiem możliwość startu w 
trzyetapowej Olimpiadzie ZUS (szkol-
nej, wojewódzkiej i finałowej). Jej lau-
reaci oprócz cennych nagród (laptopy, 
tablety, e-booki) uzyskują indeks na 
wybrane uczelnie, bądź dodatkowe 
punkty w procesie rekrutacyjnym.

Projekt z ZUS – gimnazja  
i szkoły podstawowe

Inaczej jest przy Projekcie z ZUS. Te-
mat ubezpieczeń społecznych omawiany 
jest tylko na jednej godzinie lekcyjnej. 
Po przeprowadzeniu lekcji uczniowie, 

przy wsparciu nauczyciela i opiekuna, 
realizują - w dowolnym momencie roku 
szkolnego - projekt zespołowy. Polega 
on na przygotowaniu w grupach pracy w 
formie: filmu, prezentacji, komiksu lub 
plakatu. Najlepsze prace zespołów biorą 
udział w ogólnopolskim Konkursie ZUS. 
Zwycięskie  projekty zostaną zamiesz-
czone na stronie internetowej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Kontakt z ZUS
Dyrektorzy szkół i nauczyciele, 

którzy są zainteresowani udziałem w 
Lekcjach z ZUS lub Projekcie z ZUS 
powinni jak najszybciej skontaktować 
się z koordynatorem ds. komunikacji 
społecznej i edukacji w oddziale ZUS, 
pod który podlega szkoła. W przypadku 
I Oddziału ZUS w Warszawie i In-
spektoratów Warszawa: Wola, Ochota 
i Żoliborz należy skontaktować się z: 
Justyną Borowską, tel. 22 538 20 21 
(502 007 397), email: justyna.borow-
ska@zus.pl lub Emilem Wratnym, tel. 
22 538 20 27 (668 488 109), email: 
emil.wratny@zus.pl

Szczegółowe informacje na temat 
programów edukacyjnych Lekcje z 
ZUS i Projekt z ZUS można znaleźć 
na stronie internetowej: www.zus.pl/
edukacja

Wyjątkowe wydarzenie, jakim jest 
otwarcie pierwszego w Polsce Zakładu 
Onkologii Kobiecej – Zdrowie Kobiety 
- odbędzie się w dniu 27 września 2017 
r. w Centrum ATTIS przy ul. Górczew-
skiej. Otwarcie Zakładu oferującego 
koordynowaną i kompleksową opiekę 
odbywa się dzięki współpracy z Fede-
racją Stowarzyszeń „Amazonki” i nie 
byłoby możliwe gdyby nie działania 
wdrażane przez Ministerstwo Zdrowia 
w tym obszarze. 

Utworzenie zakładu Zdrowie Ko-
biety jest największą inwestycją na Ma-
zowszu w opiece zdrowotnej w roku 
2017 – ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Patronat 
nad jej wykonaniem objęli: Konstanty 
Radziwiłł, minister zdrowia oraz Adam 
Struzik, marszałek województwa mazo-
wieckiego. W funkcjonowanie zakładu 
aktywnie włączyła się Martyna Wojcie-
chowska, wyrażając szczególne wspar-
cie i zaangażowanie w zakresie działal-
ności profilaktycznej i prozdrowotnej. 

W ramach zakładu leczone będą 
nowotwory piersi, macicy, jajni-
ka, szyjki macicy oraz - co bardzo 
istotne – nowotwory płuc, które są 
najczęstszą przyczyną zgonów no-
wotworowych u kobiet. Zakład On-
kologii Kobiecej łączy trzy oddziały: 
onkologii klinicznej, chirurgii onko-
logicznej i ginekologii onkologicznej. 
Struktura Centrum ATTIS pozwala 
na zapewnienie kompleksowej opieki 
onkologicznej poprzez zabezpieczenie 
wszystkich niezbędnych świadczeń 
od podstawowej opieki zdrowotnej po 
opiekę terminalną. Kobiety komplek-

sowo i we właściwym czasie objęte 
zostaną pełną opieką profilaktyczną 
i edukacją w podstawowej opiece zdro-
wotnej, opieką specjalistyczną, pełną 
diagnostyką obrazową i laboratoryjną 
z cytologią i pracownią histopatologii 
na miejscu, leczeniem szpitalnym wraz 
z operacjami i rekonstrukcjami, che-
mioterapią i radioterapią (zewnętrzną 
w ramach zabezpieczonych środków 
finansowych na podstawie  jednej 
umowy),  rehabilitacją szpitalną i am-
bulatoryjną, z basenem, i jeżeli zaj-
dzie taka potrzeba opieką terminalną. 
Co bardzo istotne, rehabilitacja będzie 
również obejmowała ćwiczenia od-
dechowe przygotowujące do zabiegu 
operacyjnego pacjentek z rakiem piersi 
i nie tylko. Będą to ćwiczenia odde-
chowe mające na celu zwiększenie wy-
dolności płuc. W ramach zakładu ze-
spół specjalistów pod kierownictwem 
onkologa klinicznego będzie ustalał 
proces diagnostyczno-leczniczy indy-
widualnie dla każdej pacjentki. Pielę-
gniarka prowadząca będzie wspierać 
pacjentkę w poszczególnych etapach 
leczenia, a jako osoba wspomagająca 
włączony zostanie specjalista zdrowia 
publicznego. Do dyspozycji pacjentek 
będzie pokój rodzinny, kosmetyczny 
i do indywidualnych spotkań z naj-
bliższymi.

Pierwsze pacjentki, dotknięte nowo-
tworem płuc, będą mogły być przyjmo-
wane do zakładu już od 1 października 
2017 r. Dalsze świadczenia wymagają 
zawarcia nowych umów z Mazowiec-
kim Oddziałem Wojewódzkim Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

Edukacja z ZUS
Lekcje z ZUS i Projekt z ZUS to programy edukacyjne, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych pro-
wadzi w szkołach. Oprócz praktycznej wiedzy o ubezpieczeniach społecznych uczniowie otrzymują 
także cenne nagrody za udział w olimpiadzie lub konkursie, organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Nagrodami są między innymi indeksy na prestiżowe uczelnie, laptopy, e-booki oraz inne 
nagrody rzeczowe.

Zakład Onkologii Kobiecej

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE

24 września 
2017 r.

Sala Wielka 
godz. 18.00 

Pierwsze wykonania
Koncert poświęcony 

90. rocznicy urodzin i 10. rocznicy śmierci 
Mścisława Rostropowicza 

Wykonawcy:
Murad Huseynov – fortepian
Aleksey Miltikh – wiolonczela

Sahib Pashazade – tar

W programie utwory m.in.: 
J.S. Bacha, F. Chopina, M.K. Ogińskiego, 

R. Schumanna, S. Rachmaninowa, R. Hajiewa, 
F. Amirowa, K. Karayewa

patronat medialny:

Bilety do nabycia w kasach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

współpraca:

ZAPROSZENIE 

do udziału w badaniach profilaktycznych onkologii kobiecej – porady, 
konsultacje lekarzy specjalistów, seminaria i badania diagnostyczne. 

Sobota 16 września  2017 r. w godz. 930 – 1430  
Centrum ATTIS Spółka z o. o., Warszawa, ul. Górczewska 89  

wprowadzenie do nowej kompleksowej opieki onkologicznej uruchamianej  
od października 2017 r. 

• Cykl prelekcji i wykładów w Sali Konferencyjnej I piętro na wprost sekretariatu pok.191: 
- godz. 1000 „Akceptacja siebie”  
mgr Magdalena Kozłowska psycholog, psychoterapeuta  (IAGR), Centrum ATTIS Sp. z o.o.,  
doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 
- godz. 1030 „Postępy w genetyce klinicznej dziedzicznego raka piersi”  
Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński - lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz
genetyki klinicznej, Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum 
Nowotworów Dziedzicznych, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej w latach 1998-
2011, Członek Prezydium Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN (Wydział V 
Nauk Medycznych), przewodniczący Komisji Odwoławczej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
w latach 2010-2014, Prezes spółki Read-Gene SA.  
Światowej sławy badacz nowotworów dziedzicznych, m.in. dziedzicznego raka sutka i jajnika oraz 
dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego. 
Zespół prof. Jana Lubińskiego dokonał odkrycia, że lek cis-platyna sprawdza się w leczeniu chorych 
z nowotworem piersi  z mutacją genu BRCA1. Wyniki badań opublikowano w bardzo prestiżowym 
amerykańskim czasopiśmie onkologicznym. 
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Przez kilkaset lat była częścią mo-
narchii węgierskiej, następnie Austro-
-Węgier i Republiki Czechosłowackiej, 
a rzeczywistą suwerenność uzyskała 
dopiero 1 stycznia 1993 roku. Niezwy-
kły naród, który przez stulecia mimo 
braku własnego państwa zachował swą 
odrębną kulturę i język. Różnorodne 
krajobrazy: majestatyczne góry, niezwy-
kłe jaskinie lodowe, słoneczne winnice, 
zabytkowe miasta – to Słowacja.

Mały kraj wielkich 
możliwości

Pomimo bliskości naszych krajów 
nie znamy Słowacji tak dobrze, jak 
jest tego warta. Wystarczy przyjrzeć 
się jej bliżej, by zaskoczyła różnorod-
nością atrakcji, które nas tam czekają. 
Słowację szczodrze wyposażyła matka 
natura. Dla turystów przez cały rok są 
bowiem atrakcyjne majestatyczne tur-
nie Wysokich Tatr, zachwycające urodą 
wierzchołki Tatr Niżnych i porośnięte 
trawą zbocza Małej i Wielkiej Fatry. 
Do swych wnętrz zapraszają piękne 
i tajemnicze jaskinie. Można odwie-
dzać 12 z nich, w większości nacieko-
wych i lodowych. Na terenie Słowacji 
znajduje się większość najciekawszych 
lodowych jaskiń w Europie – Do-
bszynska Lodova, a także jedna z 3 
udostępnionych do zwiedzania jaskiń 
aragonitowych na świecie – Jaskinia 
Ochtinska, szczycąca się unikalną szatą 
naciekową. Nie trzeba nikogo zachę-
cać do odwiedzenia Krasu Słowackie-
go – największego obszaru krasowe-

go w Europie Środkowej (440 km2).  
Dzięki bajkowym formom i specyficz-
nej faunie i florze jest to jeden z najcie-
kawszych zakątków Słowacji. 

Źródeł termalnych jest tu aż 1472, 
a na ich bazie działają 23 uzdrowiska, 
gdzie leczy się wodami i borowinami. 
Wśród tego bogactwa przyrody – praw-
dziwa perełka historii i architektury – 
Bratysława.

Miasto o dwóch obliczach
To jedna z najmłodszych stolic 

w Europie, gdyż swą funkcję pełni od 
1 stycznia 1993, kiedy to Słowacja stała 
się niepodległym państwem. Niezwykle 
pięknie położona Bratysława, mająca 
ciekawą historię i bogate tradycje pro-
dukcji przedniego wina, szczyci się sta-
rannie odnowioną, zabytkową starówką 
i otaczającymi miasto, rozciągającymi 
się na słonecznych wzgórzach winni-
cami. Po spacerze wąskimi uliczkami 
starówki, wśród zachwycających ka-
mieniczek w stylu wiedeńskiego baro-
ku, możemy odpocząć w jednej z ma-
lowniczych staromiejskich knajpek nad 
szklanką piwa lub bardziej popularnego 
w Bratysławie wina. Poza kameralną 
starówką, gdzie na każdym kroku wi-
dać pozostałości świetności tego miasta 
z czasów monarchii, Bratysława nie 
zachwyca. Z zamkowego wzgórza roz-
ciąga się widok na Petrzalkę: dzielnicę-
-molocha leżącą po drugiej stronie Du-
naju, tuż przy granicy z Austrią. W tym 
gigantycznym blokowisku mieszka 1/3 
całej ludności Bratysławy. Tę duali-

styczną panoramę miasta, obrazującą 
historię dawną i najnowszą, można po-
dziwiać z jednego z punktów widoko-
wych: platformy obrotowej restauracji 
na wieży telewizyjnej na wzgórzu Kam-
zik lub ze znajdującej się na wysokości 
82 m kawiarni na filarze mostu SNP 
(Słowackiego Powstania Narodowego). 

Miasto wina
Stare miasto to mieszanina gotyku, 

renesansu i baroku. Trzynawowa go-
tycka katedra Św. Marcina była świad-
kiem koronacji 11 węgierskich królów 
i 8 królowych, w tym Marii Teresy. 
Na parterze niemal każdej zabytkowej 
staromiejskiej kamieniczki znajdują się 
tłocznie wina, a piwniczki są dawnymi 
składami tego trunku. Bratysława jest 
nazywana miastem wina, tradycje jego 
wyrobu są tu długie, a oblane słońcem 

wzgórza, pomiędzy którymi leży mia-
sto, porastają winne krzewy. Warunki 
do uprawy winorośli są przednie, gdyż 
w ciągu roku jest tu ponad 265 słonecz-
nych dni. Nie bez przyczyny Bratysła-
wa obecną nazwę nosi dopiero od 1919 
roku. Wcześniej miasto nazywało się 
Possonium (po łacinie), po węgiersku 
Pozsony lub z niemiecka Pressburg. 
Każda z tych nazw pochodzi właśnie 
od tłoczenia wina. Znakomitych win 
warto spróbować w niewielkich knaj-
peczkach wciśniętych w zaciszne za-
ułki wśród  staromiejskich kamieni-
czek. Kosztowaniem młodych trunków 
z bratysławskich winnic można przy-
jemnie zakończyć zwiedzanie miasta. 

Tam, gdzie król chodził 
piechotą

Jedną z ważniejszych rzeczy, które 
na pewno trzeba w stolicy Słowacji zo-
baczyć, jest Trakt Koronacyjny – szlak 
ten oznaczony jest symbolem korony 
umieszczonym w staromiejskim bru-
ku – wiodący z Zamku przez Katedrę 
Świętego Marcina i dalej  uliczkami 

Starówki: Kapitulską, 
Prepoštską i Sedlárską 
do Rynku Głównego 
(Hlavné námestie). 
Przed Ratuszem miej-
skim władcę witali 
z honorami włodarze 
miasta. Trakt korona-
cyjny wiedzie dalej 
przez plac Francisz-
kański (Františkánske 
námestie), skąd król 
konno przejeżdżał 
przez jedyną zacho-
waną do dziś Bramę 
Michalską zwieńczoną 
barokową sygnaturką – 

część średniowiecznych murów obron-
nych Bratysławy. Dziś spacer Traktem 
Koronacyjnym to przegląd najważniej-
szych zabytków stolicy Bratysławy.

Na górującym nad miastem wzgó-
rzu wznosi się łączący wiele stylów 
architektonicznych zamek (Hrad) – bu-
dowla o murach grubych na 12 metrów, 
ostoja państwa wielkomorawskiego, 
obecnie siedziba słowackiego parla-
mentu i obiekt mieszczący zbiory kilku 
muzeów, m.in. Słowackiego Muzeum 
Narodowego. Schodząc ze wzgórza 
zamkowego uliczką Beblav’eho u jej 
wylotu możemy podziwiać najmniej-
szy rokokowy dom Europy Środkowej.

Nad pięknym, modrym 
Dunajem

Koniecznie trzeba obejrzeć panora-
mę miasta z murów zamkowych. Pod 
nami wije się Dunaj – najpotężniejsza 
rzeka Europy Środkowej, łącząca swym 
biegiem 8 państw. Wystarczy sięgnąć 
wzrokiem za las niemal identycznych 
bloków osiedla Petrzalka, by w odle-
głości 3 km od centrum miasta dostrzec 
granicę z Austrią. Do Wiednia jest tylko 
65 kilometrów. Na jednodniowy wypad 
do Wiednia można pojechać samocho-
dem (ok. 45 min. jazdy) lub wybrać 
się... wodolotem. Startujemy rano z por-
tu pasażerskiego i po półtorej godziny 
jesteśmy już pod Praterem (koszt wy-
prawy w obie strony to 300 Sk). Nie bez 
przyczyny Bratysława nazywana jest 
sercem Europy Środkowo-Wschodniej, 
wodolotem można stąd dotrzeć także do 
Budapesztu. Podróż trwająca 5 godzin 
(koszt ok. 1000 Sk) dostarcza niezapo-
mnianych przeżyć i pozostawia wraże-
nie, że Europa jest jednak mała i wbrew 
pozorom wszędzie mamy blisko... 

Tekst i zdjęcie: Grzegorz Micuła 

Wędrówki z Naszą Gazetą

Piękna nieznajoma – Słowacja
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 Stołeczny ratusz szacuje, że w obec-
nym sezonie przeciwko grypie zaszczepi 
się ponad 65 tys. seniorów. Na ten cel 
miasto przeznaczyło 2 331 918 zł. Do-
stępność programu jest bardzo duża – 
mieszkańcy mogą przyjść na szczepienie 
do 176 przychodni. Szczepienia trwają 
od początku września do 8 grudnia br.

Warszawa od kilkunastu lat realizuje 
program skierowany do seniorów, pacjen-
tów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-
-Leczniczego oraz podopiecznych nocle-
gowni i schronisk – czyli osób, u których 
do zainfekowania może dojść łatwo, a po-
wikłania po zachorowaniu bywają groźne.

Szczepienia w domach 
opieki i noclegowniach

W placówkach Stołecznego Cen-
trum Opiekuńczo-Leczniczego ze 
szczepień przeciwko grypie skorzysta 
ponad 630 osób za ponad 20 tys. zł. 
Program takiej profilaktyki realizowa-
ny jest od 2007 r. 

Miasto przewiduje, że w 19 noc-
legowniach ze szczepień przeciwko 
grypie skorzysta blisko 700 osób bez-
domnych. Warszawa na szczepienie 
połączone z badaniem pacjentów prze-
znaczyła ponad 50 tys. zł. 

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

Bezpłatne szczepienia 
dla seniorów
Mieszkańcy Warszawy, którzy ukończyli 65. rok życia, są zameldo-
wani na stałe lub czasowo w stolicy oraz osoby rozliczające podatek 
dochodowy (PIT) w warszawskich urzędach skarbowych, mogą sko-
rzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

Elwira szuka domu



•  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

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

Dni Seniora Dzielnicy Ursus
w październiku:
•  3 października (wtorek) godz. 16.00 

– DK Miś  ul. Traktorzystów 20 – Spo-
tkanie i multimedialna prelekcja tury-
styczna „Podróże marzeń – Szanghaj”. 
Prowadzi Małgorzata Jurga

•  3 października (wtorek) godz. 16.00 
– K.S. Ursus ul. Sosnkowskiego 16 – 
„Żyjmy zdrowo” konkurs kulinarny na 
sałatki i surówki warzywno-nabiałowe

•  5 października (czwartek) godz. 6.00 
– K. S. Wesoła Chata - Pielgrzymka 
autokarowa Seniorów do Sanktuarium 
Matki Bożej Gietrzwałckiej 

•  5 października (czwartek) godz. 17.00 
– Kino Ursus ul Traktorzystów 14 – 
Kino Retro – projekcja filmu fabular-
nego nie tylko dla seniorów

•  6 października (piątek) godz. 14.00 – 
K. S. Ursus ul. Sosnkowskiego 16 – In-
auguracja obchodów – koncert zespołu 
wokalnego „Leszczyna” pt. „Barwy 
jesieni”. Wybory Seniora Roku

•  10 października (wtorek) godz. 18.00 
– DK Mis ul. Traktorzystów 20 – 
Inauguracja obchodów – koncert pt. 
„Powróćmy jak za dawnych lat…” 
w wykonaniu Mariusza Borzyszkow-
skiego solisty Reprezentacyjnego Ze-
społu Artystycznego Wojska Polskiego

•   12 października (czwartek) godz. 
11.00 – OK Arsus  ul. Traktorzystów 
14 – Inauguracja roku akademickiego 
Towarzystwa Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Ursusie. Koncert chóru 
„Viva Musica”.

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69
we wrześniu:
•  24 września (niedziela) godz. 18.00 

– OKO ul. Grójecka 75 – koncert 
Katarzyny Wiącek, słuchaczki Stu-
dia Wokalnego im. J. Wasowskiego. 
Wstęp wolny

•  26 września (wtorek) godz. 15.00 – 
Pawilon „Pod Okiem” ul. Grójecka 
79 – Niedosłuch jako choroba cy-
wilizacyjna XXI wieku – wykład w 
ramach Warszawskich Dni Seniora. 
Wstęp wolny

•  28 września (czwartek) godz. 18.00 
– OKO ul. Grójecka 75 – Piosenki o 
starej Warszawie. Koncert z piosenka-
mi o starej Warszawie w wykonaniu 
kapeli Kolumna Zygmunta. Koncerto-
wi towarzyszyć będzie wystawa zdjęć 
„Śladem historii rodziny”- ślubne fo-
tografie z rodzinnego albumu wykona-
ne do 1950 roku. Wstęp 5 zł

•  29 września (piątek) godz. 19.30 – 
OKO ul. Grójecka 75 – Impreza z cy-
klu „W amerykańskim stylu” – Micha-
el Lonstar – recital autorski „Solo akt”. 
Bilety 30 zł, w dniu koncertu 35 zł

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w październiku:
•  8 października (niedziela) godz. 12.30 

– “Kubuś Puchatek” przedstawienie 
dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotka-
nia z Teatrem w wykonaniu teatru TUP 
TUP. Wstęp w0 zł

•  15 października (niedziela) godz. 
16.30 – Koncert z cyklu Niedziel-
ne Spotkania z Muzyka Kameralną. 
Wstęp wolny

•  22 października (niedziela) godz. 
12.30 – “Gorace rytmy Afryki” – po-
ranek muzyczny dla dzieci. Projekt 
Budżetu Partycypacyjnego 2017 r. 
Wstęp wolny

•  27 października (piatek) godz. 18.00 
– Wieczór artystyczny twórców Towa-
rzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku m. Prezydenta St. Wojciechowskie-
go. Wstęp wolny
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• 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

Horoskop
od 24 września do 6 października 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II) 
Wrzesień nie był – jak dotąd 
- miesiącem Twoich marzeń, 
ale jego końcówka będzie 

znacznie lepsza. Na razie musisz jakoś 
znieść większe obciążenie pracą i obec-
ny poziom finansów. To nie jest dobry 
czas na zmiany i radykalne działania. 
W uczuciach – uważaj na niebezpieczne 
pokusy. Powinieneś ukoić nerwy i za-
dbać o zdrowie.

RYBY (19 II – 20 III)
Nadszedł właściwy moment, 
żeby wybrać cel i skupić się 
na dążeniu do niego. Otwo-

rzą się przed Tobą nowe możliwości 
zawodowe, nie przegap nadarzającej 
się okazji. To może być awans w obec-
nej pracy lub nowa, bardzo intratna 
propozycja. W uczuciach – możliwe 
przejściowe napięcia z sypialnią w tle. 
Zdrowie raczej w  normie.  

BARAN (21 III – 20 IV)
W najbliższych dniach bę-
dziesz cieszyć się nadmia-
rem energii, z łatwością więc 

zabłyśniesz pomysłami i z entuzjazmem 
zaangażujesz się w nowe przedsięwzię-
cia. W efekcie możesz spodziewać się 
sukcesów i awansu. W finansach także 
będzie nieźle, a na dodatek może Ci 
się trafić wygrana w totka. Zdrowie – 
doskonałe. 

BYK (21 IV – 21 V)
Wrzesień przyniósł Ci szczę-
śliwą passę: Teraz two-
je plany nabiorą kształtu, 

wreszcie będziesz mógł je zrealizować.  
Co więcej masz szansę na nowe źródła 
dochodów i godziwy zarobek w intere-
sach. Także sprzedaż lub kupno nieru-
chomości przebiegną po Twojej myśli. 
Przygotuj się za to na kłopoty w sferze 
uczuć. Zadbaj o oczy. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Mimo wielu obowiązków 
najbliższe dni będą dla Cie-
bie szczęśliwe. Świat obda-

rzy Cię nowymi znajomymi i cieka-
wymi propozycjami, które powinieneś 
dokładnie rozważyć. To dobry czas na 
zrobienie małego bilansu życiowego. 
W uczuciach – sielanka. Do pełni formy 
fizycznej wrócisz pod koniec miesiąca, 
ale zadbaj o zdrowie. 
 
RAK ( 22 VI – 22 VII)

W sprawach zawodowych 
nie powinieneś spodziewać 
się żadnych problemów. 

Raczej docenienia wykonywanej pra-
cy i awansu. Pojawią się także nowe 
możliwości zarabiania pieniędzy i po-
prawią się Twoje finanse. Uwaga: nie 
przepuść wszystkiego. W uczuciach – 
powróci dawna miłość. Tylko, czy to 
dla Ciebie dobrze?

LEW (23 VII – 23 VIII)
Los i gwiazdy Ci sprzyjają, 
możesz więc być pewien, że 
poradzisz sobie z ewentual-

nymi trudnościami i kłopotami. Sko-
rzystaj z pojawiających się propozycji, 
np. wyjazdu za granicę. W uczuciach 
dużo dobrych chwil: nowa miłość dla 
samotnych i formalizacja związku dla 
par. Niewielkie kłopoty może Ci spra-
wić zdrowie.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Do końca września będziesz 
się cieszyć dobrym samopo-
czuciem i wysokim poziomem 

energii. W trosce o zdrowie powinnaś 
porzucić nałogi i poprawić sprawność 
fizyczną. Będzie Cię stać na zajęcia 
sportowe i zadbanie o siebie, bo ktoś 
wreszcie doceni Cię finansowo. Pielę-
gnuj znajomości zawodowe – wkrótce 
przyniosą Ci korzyści.

WAGA (23 IX – 23 X)
Przygotuj się na istotne 
zmiany w życiu. Nie wahaj 
się, nawet jeżeli będziesz 

musiała zmienić pracę czy miejsce za-
mieszkania. To dla Ciebie niepowta-
rzalna szansa na rozwój. W uczuciach 
– chwile pełne namiętności. W finan-
sach znaczna poprawa, pozwalająca 
na uzupełnienie braków, a nawet na 
odrobinę wspaniałego szaleństwa.

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Przed Tobą doskonały okres 
w sprawach zawodowych. 
Będziesz

pewny siebie, a los będzie wspierał 
Twoje dążenie do sukcesu. Uda Ci się 
również zakończyć wszystkie wlokące 
się sprawy. Możesz nawet spróbować 
skoku na głęboką wodę i założyć wła-
sny biznes. W uczuciach – możliwy 
poważny konflikt. Uważaj na  infekcje. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
W pracy przeczekaj trudno-
ści i unikaj konfliktów. Jeśli 
trafi Ci się interes życia, weź 

kilka głębokich oddechów i sprawdź 
wszystko dokładnie. Dobrze byłoby, 
żebyś z realizacją poczekał do końca 
września. Natomiast w uczuciach cze-
ka Cię eksplozja namiętności i wielka 
miłość, być może na całe życie. Zdrowie 
– bez zarzutów. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
W najbliższych tygodniach 
nie będziesz mógł narzekać 
na nudę. Będzie się dużo 

działo, a Ty będziesz się cieszyć nad-
miarem energii. Dzięki temu nadrobisz 
zaległości i rozwiążesz istotne proble-
my. Finanse także będą wywoływać 
uśmiech na Twojej twarzy. Końcówka 
września już nie tak dobra. Pomyśl 
o sensownej diecie.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) onuca; 7) otwarcie gry szachowej; 8) zakładanie wsi i miast w dawnej 
Polsce; 9) wczesna msza odprawiana w adwencie ku czci Marii; 10) siostrzyczka 
wśród miejskich trojaczków; 12) bakteria; 14) dłuto stolarskie; 16) miasto porto-
we w Hiszpanii (Baskonia); 19) lichy kawałek mięsa; 21) chorobliwe osłabienie 
lub utrata pamięci; 22) wasal; 23) przeciwnicy spod Legnicy.

Pionowo: 1) jeniecki obóz oficerski w II woj. światowej; 2) rozżarzone cząstki;  
3) stare akta; 4) strata metalu przy przetopie; 5) czajnik; 6) przemówienie lub 
utwór lit. odznaczający się gwałtownym tonem; 11) uroczy w uśmiechniętym 
policzku; 13) nad starszym asystentem; 15) o maści konia: płowy, żółtawy;  
17) targ; 18) rywale chartów; 20) sojusz.
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