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Na Ochocie

Piknik w parku

W Ursusie

Festiwal Oświatowy

30 września, w słoneczny jesien-
ny dzień odbyła się dziewiąta edycja 
Festiwalu Oświatowego Przedszkoli 
i Szkół z Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy. Ta cykliczna impreza plenero-
wa wpisała się na stałe w kalendarz 
dzielnicowych wydarzeń i co roku 
przyciąga wielu mieszkańców. Festi-
wal otworzyli i przywitali gości: Ur-
szula Kierzkowska – burmistrz Ursu-
sa oraz zastępcy burmistrza - Wie-
sław Krzemień i Kazimierz Sternik. 
W tym roku bawiliśmy się pod ha-

słem „URSUS – lubię, znam i wiem”, 
a Park Czechowicki pełen był 
tego dnia, kojarzonych z dziel-
nicą, traktorów i niedźwiedzi. 
Stoiska przedszkoli i szkół przycią-
gały ciekawymi konkursami wiedzy 
o Ursusie, nie zabrakło zabaw spor-
towych, którym pogoda sprzyja-
ła znakomicie. Można było również 
spróbować pysznych ciast i dese-
rów, sezonowych owoców oraz paj-
dy chleba ze smalcem i grochówki. 
Równolegle z atrakcjami na stoiskach, 

scena amfiteatru rozbrzmiewała dźwię-
kami muzyki. Uczniowie od najmłod-
szych przedszkolaków do najstarszych 
artystów ze wszystkich szkół prezen-
towali różnorodne talenty: muzyczne, 
taneczne, a nawet kabaretowe. Widow-
nia obejrzała kilka przedstawień na 
temat dzielnicy, m. in. „Zakochaj się 
w Ursusie”, „Ursus w barwach jesieni” 
czy „Nasz Ursus”. Wszystkie występy 
wzbudziły duże zainteresowanie sku-
piając pod sceną licznie zgromadzo-
nych gości.

b    Niezwykłe kobiety   b  Hala Gwardii czeka   b  Warszawskie dożynki  b  Jesień nad Wisłą  b     

W sobotę 16 września mieszkańcy 
Ochoty bawili się i integrowali w parku 
Szczęśliwickim podczas XV Rodzin-
nego Pikniku Integracyjnego – Szczę-
śliwice 2017 i IX Targów Ochockich 
Organizacji Pozarządowych. Jak co 
roku było dużo atrakcji, kolorowych 
balonów i uśmiechów. Nie zabrakło 
również słońca!

W prawie 60 stoiskach przez cały 
dzień młodsi i starsi malowali, kleili, 
rozmawiali, eksperymentowali, ćwi-
czyli, badali się. Prowadzona była mi-
kroedukacja profilaktyczna w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Postaw na 

rodzinę!” Dorośli mogli też zarejestro-
wać się w bazie potencjalnych dawców 
szpiku, a dzieci mierzyły swoje siły 
wspinając się na szczyt góry.  W cen-
tralnej części imprezy odbywał się 
kiermasz, z którego cały dochód prze-
kazany zostanie na rzecz pomocy 
uchodźcom z Syrii.

Na estradzie tańczyli i śpiewali 
uzdolnieni artyści amatorzy – od naj-
młodszych do seniorów. Zwieńcze-
niem programu był występ zespołu 
The Beatlmen, który porwał wszyst-
kich utworami The Beatles i Czerwo-
nych Gitar.
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Na wrześniowej sesji rada Ursusa 
wraz z rozszerzonym porządkiem ob-
rad podjęła cztery uchwały budżetowe. 
W wydatkach bieżących poczyniono 
różne przeniesienia środków będących 
w dyspozycji dzielnicy. Oprócz tych 
w edukacji na kwotę blisko 54 tys. zł, 
z których niemalże całość, bo prawie 
53 tys. zł poszło na zwiększenie dotacji 
dla podmiotów niepublicznych realizu-
jących zadania wymagające stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pra-
cy były też inne rzędu 350,5 tys. zł. I  tak 
m.in. w wydziale zasobów lokalowych 
30 tys. zł zaoszczędzone na dodatkach 
mieszkaniowych przeznaczono na odpro-
wadzanie ścieków w ramach  rozliczeń 
ze wspólnotami mieszkaniowymi. Z za-
oszczędzonych zaś w wydziale ochrony 
środowiska 320,5 tys. zł -100 tys. zł 
postanowiono wykorzystać na naprawę 
dachów sal gimnastycznych z uszczel-
nieniem okien w podstawówkach nr 381 
przy ul. Drzymały i nr 383 przy ul. 
Warszawskiej. Pozostałe zaś środki prze-
znaczono na funkcjonowanie urzędu (71, 
5 tys. zł), na świąteczną iluminację dziel-
nicy (20 tys. zł) oraz 40 tys. zł. na zakup 
sprzętu  sportowego niezbędnego do re-
alizacji programów sportowo-rekreacyj-
nych w placówkach oświatowych oraz na 
przeprowadzenie rozgrywek amatorskich 
lig w różnych dyscyplinach sportowych. 
Z kolei zaoszczędzone w wydziale kadr 
blisko 18 tys. zł pójść ma na realizację 
programu „Otwarte hale, sale, baseny 
i boiska sportowe”.

Przy okazji nie omieszkano poin-
formować, że z powodu braku ofert  
niemożliwa w tym roku stała się re-

alizacja 2 projektów z budżetu  par-
tycypacyjnego p.n. „Tor rowerowy 
dla każdego - Pumptrach i skatepark” 
zarówno w Ursusie Północnym jak 
i w Południowym. Niestety, nawet ry-
chłe  wznowienie procedury przetar-
gowej, czas wykonania prac budow-
lanych oraz  czynności odbioru unie-
możliwiają realizację tych inwestycji 
w 2017 roku. Dlatego też wniosko-
wano o przeniesienie środków na te 
zadania w kwocie   ponad 271 tys. zł  
na 2018 rok.

Z powodu odwołania się dewelope-
ra, dzielnica była zmuszona przesunąć 
z tego roku na przyszły  ponad 628 
tys. zł niezbędne na zabezpieczenie 
środków w innym zadaniu inwestycyj-
nym. Jest ono związane z rozliczeniem 
z inwestorem prywatnym za nabycie 
gruntu pod  budowę ul. Silnikowej 
na odcinku od ul. Szamoty do Placu 
Czerwca 1976 r. Nie wszyscy bowiem 
deweloperzy wznoszący nowe osiedla 
na poprzemysłowych terenach są tak 
szczodrzy, jak ten który za 1 zł na cele 
publiczne pod drogi przekazał dziel-
nicy grunt od ul. Henela do Ośrodka 
Kultury ARSUS.

Uszczuplenie planu zadań
To nie jedyne uszczuplenie te-

gorocznego planu inwestycyjne-
go mocno  skrytykowane przez 
opozycję. Zarząd bowiem wnio-
skował także o kolejne zmniejsze-
nie sięgające ponad 10,9 mln zł.  
Większość z tych środków, bo ponad 
9,8 mln zł, dotyczy zadania związa-
nego z budową dróg dojazdowych do 

wiaduktu WD-64 w ciągu trasy ekspre-
sowej Południowej Obwodnicy War-
szawy nad linią kolejową Warszawa 
– Katowice.

Chociaż Rada Warszawy udzieliła na 
nią pomocy rzeczowej, to są trudności 
z jej realizacją w tym roku. Wiadukt, 
do którego projektowane są  drogi do-
jazdowe nie został przekazany do dnia 
dzisiejszego do użytkowania wraz z in-
nymi obiektami GDDKiA i pozosta-
je na jednym pozwoleniu na budowę. 
To wymaga czasu i uzgodnień, dlatego 
wnioskowano o przeniesienie środków 
na 2018 rok. Podobnie rzecz się ma 
z przebudową ul. Henryka Brodatego na 
odcinku od ul. Warszawskiej do kanału 
Konotopa wraz z budową   sieci kanali-
zacji deszczowej. Zgodnie z harmono-
gramem prac zakład remontów i konser-
wacji dróg w tym roku nie ma podobno 
możliwości wykonania   całości robót 
budowlanych. Dlatego też z zaplano-
wanych na to zadanie 1,5 mln zł milion 
trzeba było przenieść na przyszły rok.

Z kolei zakwestionowane od wyro-
ku sądu pieniądze na niezasadne odsetki 
w kwocie blisko 190 tys. zł w zadaniu 
związanym z wykupem gruntu przy ul. 
Dzieci Warszawy przesunięto na dofi-
nansowanie modernizacji ul.  Zaczaro-
wanej Dorożki, ponieważ zwiększono 
zakres prac spowodowany  napotkaną 
kolizją sieci. Zaoszczędzone zaś 113,5 
tys. zł z rozbudowy placu zabaw przy 
ul. Obrońców Helu 1 postanowiono 
przeznaczyć na nowe zadanie - budowę 
miejskiego placu zabaw przy ul. Zacza-
rowanej Dorożki.

(PON)

Rada Ursusa jednogłośnie podjęła 
stanowisko w sprawie  umieszczenia 
w sali obrad tablicy upamiętniającej śp. 
Henryka Linowskiego. 

W ten sposób rada przychylając 
się do wniosku klubu radnych Stowa-
rzyszenia Obywatelskiego w Ursusie 
oraz w uznaniu zasług śp. Henryka 
Linowskiego dla budowania społecz-
ności ursuskiej, poparła umieszczenie 
w sali obrad rady dzielnicy tablicy 
upamiętniającej Jego imię. Rada Ur-
susa chce w ten sposób oddać hołd 
zmarłemu w czerwcu br. śp. Henryko-
wi Linowskiemu, przypominając w ten 
symboliczny sposób o Jego zasługach 
dla budowy wolnej, demokratycznej 
i suwerennej  Polski oraz społeczeń-
stwa obywatelskiego w Ursusie.

Śp. Henryk Linowski, jako wielo-
letni burmistrz, a następnie przewod-
niczący rady Ursusa był przykładem 
jak integrować społeczność lokalną, 
rozwiązywać problemy samorządu czy 
powiększać wspólny dorobek. Swoim 
przykładem pokazał, jak należy zarzą-
dzać urzędem gminy, a następnie dziel-
nicy, a także jak prowadzić obrady rad 
dzielnic.  

W stołecznym samorządzie rozpo-
czął służbę na początku lat 90., gdy 
Ursus  stanowił część Ochoty. To dzięki 
Jego staraniom udało się wydzielić Ur-
sus jako odrębną dzielnicę i w 1993 r.  

został komisarycznym burmistrzem no-
wej  dzielnicy – gminy.

Był on jednym z założycieli Sto-
warzyszenia Obywatelskiego Ursus, 
z którego ramienia został pierwszym 
burmistrzem dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy. Swoją  funkcję piastował przez 

3 kadencje, a potem sprawował mandat 
przewodniczącego rady Ursusa. Jego 
dewiza życiowa brzmiała: „Nie pytaj, 
co można zrobić dla Ursusa, ale  zrób 
to, o czym myślisz”.

(PON)

Jazda w warunkach deszczowych 
wymaga delikatnego posługiwania 
się przyrządami sterującymi – kie-
rownicą, sprzęgłem, pedałami ha-
mulca i gazu – oraz większej tole-
rancji na błędy i nagłe zdarzenia. 
Jeśli w chwili rozpoczęcia jazdy 
pada deszcz, Twoje buty będą wil-
gotne i mogą łatwo ześliznąć się 
z pedałów. Przed uruchomieniem 
silnika wytrzyj buty o wycieraczkę 
lub wykładzinę samochodu. Wszy-
scy kierowcy powinni regularnie 
kontrolować sprawność przednich 
i tylnych świateł, świateł stopu oraz 
kierunkowskazów. Pamiętaj, że ha-
mowanie na nawierzchni mokrej jest 
trzy razy dłuższe niż hamowanie na 
nawierzchni suchej. Ponieważ droga 
hamowania jest dłuższa, należy za-
chować bezpieczną odległość. Od-
ległość między twoim samochodem 
i samochodem jadącym z przodu po-
winna być nieco większa niż dwie 
długości samochodu.

Przy dużej prędkości podczas opa-
dów deszczu może wystąpić zjawisko 
Aquaplaningu . Woda znajdująca się 
przed oponami gromadzi się szybciej, 
niż Twój samochód jest w stanie ją 
wypchnąć. Ciśnienie wody powodu-
je, że samochód unosi się i wpada 
w poślizg na cienkiej warstwie wody 
znajdującej się pomiędzy oponami 
a nawierzchnią. Może to spowodo-
wać całkowitą utratę styczności sa-
mochodu z nawierzchnią i niebez-
pieczeństwo poślizgu, wyjechania 
poza pas ruchu lub nawet zjechania 
z drogi. Aby uniknąć aquaplaningu, 
należy dbać również o właściwy po-
ziom bieżnika, ciśnienie opon oraz 
ich wymianę, gdy jest to konieczne. 
Na mokrych nawierzchniach nale-

ży jeździć wolno i omijać kałuże. 
Warto też trzymać się śladów pozo-
stawionych przez samochody jadące 
przed Tobą. Jeśli przytrafi Ci się aqu-
aplaning, unikaj nagłego hamowania 
i skręcania, gdyż może to spowodo-
wać poślizg. Zdejmij nogę z pedału 
gazu, aby wytracić prędkość i odzy-
skać czucie drogi. Jeżeli hamowa-
nie jest konieczne, rób to delikatnie, 
pompując pedał hamulca. Jeżeli twój 
samochód jest wyposażony w ABS, 
możesz hamować normalnie. W razie 
konieczności komputer pokładowy 
będzie imitował pompowanie pedału 
hamulca.

Silny deszcz może przeciążyć 
wycieraczki, a wtedy przez szybę 
będą się przelewały ciągłe strumienie 
wody. Gdy widoczność jest ograni-
czona w stopniu uniemożliwiającym 
dostrzeżenie poboczy lub pojazdów 
z bezpiecznej odległości, zjedź z dro-
gi i przeczekaj deszcz. Najlepiej za-
trzymać się na parkingu lub innym 
miejscu pod ochroną. Jeśli jedynym 
wyjściem jest pobocze, wjedź na nie 
jak najdalej i poczekaj, aż ulewa 
przejdzie. Zostaw włączone światła, 
a także włącz światła awaryjne, aby 
ostrzec innych kierowców.

Pierwsze opady deszczu sprawia-
ją, że warunki jazdy stają się bardzo 
trudne ze względu na śliską powłokę 
powstającą w wyniku wymieszania 
się wody i zanieczyszczeń pozosta-
jących na drodze, np. oleju. W takich 
warunkach kierowcy mogą odczu-
wać ograniczoną kontrolę jazdy, więc 
powinni zachowywać szczególną 
ostrożność przez pierwsze pół godzi-
ny od rozpoczęcia opadów.
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W Ursusie

Dofinansują edukację i sport

Kierowco, uważaj:

Ślisko na drodze
W ostatnich dniach opady deszczu spowodowały zwiększenie za-
grożenia na drogach. Policjanci apelują do wszystkich kierowców 
o zachowanie ostrożności podczas jazdy w czasie opadów atmosfe-
rycznych. Kiedy nawierzchnia staje się śliska, szybko może dojść do 
nieszczęścia. Poniżej podajemy kilka wskazówek, które mogą pomóc 
kierowcom bezpiecznie poruszać się po drodze podczas opadów.

Upamiętnią Henryka Linowskiego

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

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LECZNICĘ
• szczepienia profilaktyczne • odrobaczanie

• profilaktyka kleszczy • chirurgia 

• atrakcyjny rabat jesienny na sterylizację  
kotek, suk, kocurów i psów 

• ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego 
• leczenie bólu (zwyrodnienia stawów zap.mięśni) 

• laseroterapia
• badania laboratoryjne – krew, mocz, kał, bakteriologia

• rtg, ekg, usg (diagnostyka ciąży) 
• tlenoterapia

LECZNICA WETERYNARYJNA S.C. 
M. ONYSZKIEWICZ, J. KUCHARSKI

ul. Uniwersytecka róg Mianowskiego
tel. 22 823 63 63

Czynne:
 
od poniedziałku do piątku 10.00 – 21.00
soboty, niedziele, święta 11.00 – 14.00



Mieszkańcy budynku przy ul. Nie-
borowskiej 15 długo nie mogli pogo-
dzić się z  decyzją administracyjną 
prezydenta m.st. Warszawy z 27 maja 
2008 roku w  sprawie oddania w użyt-
kowanie wieczyste tej nieruchomości 
oraz przekazania  w zarząd prywatnym 
właścicielom. Przez minione lata na 
próżno szukali ponoć  pomocy u dziel-
nicowych urzędników. Z uporem sami 
dochodzili do sedna  prawdy i dopie-
ro gdy sprawa trafiła do prokuratury 
okazało się, że podjęta  przez ratusz 
decyzja zwrotowa była błędna. Ofiary 
tej niesprawiedliwej  reprywatyzacji, 
czując się pokrzywdzone tym razem 
nie pozostały osamotnione   i uzyskały 
wsparcie ochockich radnych.   

Za ich sprawą na ostatniej sesji rada 
Ochoty jednogłośnie podjęła w tej spra-
wie stanowisko. W nim to w związku 
z decyzją Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego z 10 lipca 2017 roku 
podważającą reprywatyzację nieru-
chomości przy ul. Nieborowskiej 15 
zwraca się do prezydenta m.st. War-
szawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o jak 
najszybsze ponowne objęcie w zarząd 
wyżej wymienionej nieruchomości 
i przywrócenie mieszkańcom w tym 
budynku  statusu lokalu komunalnego 
ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Jak podkreślono po stwierdzeniu 
przez SKO nieważności decyzji   repry-

watyzacyjnej strony nie złożyły wnio-
sku o przewidziane prawem  ponowne 
rozpatrzenie sprawy, dlatego też należy 
podjąć jak najszybsze kroki   w celu 
przywrócenia mieszkańcom tego bu-
dynku statusu lokali komunalnych. 
Dalsze przeciąganie sprawy powoduje 
bowiem, że nadal są narażeni na efekty 
błędnej decyzji, które skutkują wyższy-
mi czynszami i brakiem gwarancji do 
wynajmowania mieszkania.

Tym razem władze dzielnicy nie 
pozostały bezczynne. Zareagowały,  
a  burmistrz Katarzyna Łęgiewicz po-
informowała o podjętych we wrze-
śniu br.  decyzjach biura dekretowego 
i pani prezydent, mających na celu 
wydanie budynku i jak najszybszy 
powrót nieruchomości położonej przy 
ul.  Nieborowskiej do majątku m.st. 
Warszawy. 

A ponieważ jak wykazała komisja 
weryfikacyjna, badająca reprywatyza-
cję w Warszawie, w trakcie niej doszło 
do wielu przekrętów i błędna decyzja  
zwrotowa w sprawie ul. Nieborowskiej 
15 nie należała do odosobnionych, dla-
tego też radni wnioskowali o sprawdze-
nie także 33 innych sprywatyzowanych 
ochockich budynków. Wszystko po to, 
aby bronić  własności miasta i ludzi 
którzy na tym ucierpieli.

(PON)

Już wkrótce Fort V Włochy za-
mieni się w zielony teren rekreacyjny 
z prawdziwego zdarzenia. Dzielnica 
Włochy dostała na ten cel dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej. 

Trzy kolejne parki powstaną w War-
szawie z unijnym dofinansowaniem, 
w tym włochowski Fort V Włochy 
przy ul. Ryżowej. Dzielnica dostała na 
to przedsięwzięcie ponad 4,2 mln zł ze 
środków unijnych z programu „Utwo-
rzenie terenów zieleni o symbolice 
historycznej na obszarze m.st. Warsza-
wy” w ramach programu operacyjnego 
infrastruktura i środowisko 2014–2020. 
Urządzanie tego terenu ma zakończyć 
się do 2022 r. (miasto łącznie dostanie 
ponad 21 mln zł na budowę trzech par-
ków). Już wkrótce zostanie podpisana 
umowa na dofinansowanie.

Fort Włochy ma łącznie 8,5 ha po-
wierzchni. To jeden z fortów Twierdzy 
Warszawa. Wybudowano go w latach 
80. XIX wieku. Miał służyć osłonie li-
nii kolejowej Warszawsko-Wiedeńskiej 
oraz bronić przed podejściem obcych 
wojsk pod miasto od strony zachodniej. 
Część pofortecznego terenu zajmuje 
cmentarz.

Dziś też jest to teren zielony, ale 
po renowacji stanie się atrakcyjniej-
szym miejscem odpoczynku, rekre-
acji i spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców. Projekt zakłada utworze-
nie zorganizowanego, zielonego terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego.

Dzielnica Włochy sukcesywnie od 
kilku lat przywraca świetność zabytko-
wemu Fortowi. Dotychczas uporząd-
kowano zieleń, zrekonstruowano przej-
ścia przez koszary, kamienny bruk, 
wyprofilowano wały forteczne, zre-
konstruowano środkową część poterny, 

wykonano aleję spacerową i schody 
terenowe, powstało też boisko do piłki 
nożnej typu Orlik w ramach budżetu 
partycypacyjnego. 

W ramach nowego projektu unijne-
go przybędą tu place zabaw dla dzieci 
i młodzieży, miejsce do ćwiczeń dla 
dorosłych, stoły do gier planszowych, 

w ping ponga, szachy terenowe, miej-
sce do gry w bule i krokieta, miejsce do 
leżakowania oraz boisko do siatków-
ki plażowej. Wykonane zostaną kom-
pleksowe prace ziemne – oczyszczenie 
i utylizacja odpadów z fosy, wzmoc-
nienie skarp, odtworzenie ziemnych 

elementów fortyfikacji itp. Będą też 
nowe ciągi spacerowe, ławki i kosze 
na śmieci. Prace przy zieleni obejmują 
posadzenie drzew i krzewów (m.in. 
dębów, brzóz, róż okrywowych), urzą-
dzenie trawników - łąk, rozmieszczenie 
karmików dla ptaków oraz „hoteli” dla 
owadów. 

Na Ochocie

Błędna decyzja
Przyszłość Fortu Włochy
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W poniedziałek, 2 październi-
ka na osiedlu Jazdów uczestniczki 
konkursu Miss Wheelchair World 
2017 zasadziły ozdobne jabłonie, 
które nie tylko będą cieszyły oczy 
warszawiaków, ale również będą 
upamiętniały konkurs, który po 
raz pierwszy w historii odbędzie 
się za parę dni w Warszawie.

Jabłonie zasadzili: Ewa Malinow-
ska-Grupińska, przewodnicząca Rady 
m.st. Warszawy, Michał Olszewski, wi-
ceprezydent m.st. Warszawy, Katarzy-
na Wojtaszek, prezes Fundacji Jedyna 

Taka, Karolina Malczyk, pełnomocnik 
Prezydenta m.st. Warszawy ds. równe-
go traktowania oraz uczestniczki kon-
kursu Wheelchair World 2017. 

– Jestem bardzo szczęśliwy, że ze-
chciały się panie włączyć w realizowa-
ny przez nas program „Milion drzew 
dla Warszawy”. Każde z nowo posa-
dzonych drzew przybliża nas do tego 
celu. Jestem przekonany, że te drzewa 
będą szczególne, a z pewnością wyjąt-
kowo urodziwe - powiedział podczas 
uroczystości Michał Olszewski, wice-
prezydent m.st. Warszawy.

– Patrząc na was już widzę, jaką 

trudność będzie miało jury, aby wybrać  
najpiękniejszą z najpiękniejszych. Ży-
czę wam pięknego pobytu w naszym 
mieście, dziękuję, że przyjechałyście, 
trzymam za każdą z was kciuki – po-
wiedziała podczas  wydarzenia Ewa 
Malinowska-Grupińska, przewodni-
cząca Rady Warszawy.

– Chciałabym podziękować miastu 
za to, na czym mi bardzo zależało, czyli 
aby po was został w Polsce, w War-
szawie,  taki ślad na lata i myślę, że 
te drzewa wyrosną na potężne, silne  
i niejednokrotnie będą przynosiły zwie-
dzającym miłe wspomnienia  związane 
z waszą wizytą w naszym kraju – doda-
ła Katarzyna Wojtaszek – prezes Fun-
dacji Jedyna Taka.

Wybory Miss Wheelchair World 
2017 to znacznie więcej niż tylko 
konkurs piękności. To także niepowta-
rzalna okazja do integracji środowiska 
osób z niepełnosprawnościami z całe-
go świata i ważny krok na drodze do 
zmiany ich postrzegania w społeczeń-
stwie. Uczestniczki wyborów Miss 
Wheelchair World 2017 udowadniają, 
że wózek nie musi być ograniczeniem 
nie do pokonania, a każda kobieta ma 
prawo realizować swoje marzenia.

Uroczysta gala Miss 
Wheelchair World 2017
Pierwsze wybory Miss Wheelcha-

ir World 2017 odbędą się w sobotę, 
7 października o godz. 19.00, w Are-
nie Ursynów przy ul. Pileckiego 122 
w Warszawie. Obiekt jest przysto-
sowany do potrzeb osób poruszają-
cych się na wózkach. Aby zapewnić 
wszystkim gościom możliwość ak-
tywnego uczestnictwa w wydarzeniu, 
podczas gali będzie także tłuma-
czenie na polski i międzynarodowy 
język migowy oraz pętla indukcyj-
na i audiodeskrypcja na żywo. Na 
stronie www.misswheelchairworld.

com został uruchomiony system bez-
płatnej rezerwacji biletów na Galę 
Finałową. 

Gali finałowej towarzyszy ciekawa 
część artystyczna. Muzyczną atrakcją 
wieczoru będą występy Moniki Ku-
szyńskiej oraz Sound’n’Grace, popu-
larnego zespołu wykonującego muzykę 
gospel, R&B, soul i funk. Na scenie za-
prezentują się także Sahel Blues z mło-
dzieżą z grupy Młodzi Migają Muzykę. 
Goście będą mieli również okazję po-
dziwiać pokazy taneczne w wykonaniu 
tancerzy z popularnego programu te-
lewizyjnego Taniec z Gwiazdami oraz 
grupy Swing-Duet.

Organizacje pozarządowe przy 
współpracy z Miastem Stołecznym 
Warszawą przygotowały szereg aktyw-
ności na sezon jesienny.

– Zachęcamy warszawiaków do 
spędzania czasu nad Wisłą i na Wiśle 
o każdej porze roku – mówi Robert Zy-
del, dyrektor Biura Marketingu Miasta 
Urzędu m.st. Warszawy – Proponowa-
ne przez nas atrakcje skierowane są do 
osób dosłownie w każdym wieku. Je-
sienna oferta naprawdę bardzo zróżni-
cowana. Przygotowaliśmy m.in. zajęcia 
sportowe, rekreację, spacery czy rejsy 
pozwalające na poznawanie Warsza-
wy z perspektywy rzeki i jej brzegów. 
Warto przypomnieć, że uczestnictwo 
w tych aktywnościach jest całkowicie 
bezpłatne.

Fundacja Action Life w ramach 
projektu Animacja i promocja Wisły 
zaprasza w każdą środę, czwartek i 
sobotę na otwarte treningi biegowe, 
nordic walking oraz zajęcia pod nazwą 
„zdrowy kręgosłup”, wskazane zwłasz-
cza dla osób spędzających dużo czasu 
przy biurku. Aktywności sportowe w 
pięknych okolicznościach przyrody 
nadwiślańskich brzegów, z profesjo-
nalną kadrą trenerską i doskonałym 

towarzystwie to idealny sposób na je-
sienną chandrę. Zajęcia odbywają się 
na plaży Poniatówka, w pobliżu klubu 
MOSiR. Treningi biegowe obejmują 
prawy brzeg Wisły. Więcej informacji 
na stronie: www.facebook.com/funda-
cjaactionlife

Odkrywcy wiślanych sekretów – 
pod tym hasłem przez kilka najbliższych 
tygodni  Fundacja Arte zaprasza do od-
krywania Wisły i rodzinnego spędzania 
weekendów. Sobotnie spacery wzdłuż 
brzegów Wisły to okazja obcowania z 
pięknem złocistych brzegiem Wisły i 
podziwiania jesiennej szaty królowej 
polskich rzek. Wędrówki odbywają się 
po obu stronach rzeki, a w programie 
znajdziemy ciekawostki historyczne, 
przyrodnicze, legendy, a także o  zasa-
dy funkcjonowania warszawskich por-
tów i bezpieczeństwa nad rzeką. Więcej 
informacji: www.facebook.com/Funda-
cja-ARTE-225112447527060 

Choć na dworze już nieco chłodniej 
nie oznacza to, że trzeba rezygnować z 
pływania po rzece. Fundacja do Dzieła 
zaprasza na Jesienne rejsy z przewod-
nikiem, podczas których z perspekty-
wy iBarki, przeszklonej i komfortowej 
jednostki, można podziwiać panoramę 

Warszawy. O mijanych obiektach opo-
wiadał będzie Piotr Wierzbicki. Desz-
czowa pogoda nie będzie stanowić 
żadnej przeszkody – jednostka jest za-
daszona i ogrzewana. Rejsy są bezpłat-
ne, jednak  obowiązują zapisy. Więcej 
informacji: www.facebook.com/Funda-
cja-Do-Dzieła-215284688502534 

Propozycję dla osób, które lubią 
większe prędkości przygotowała Fun-
dacja Kultury Multi-Kulti.  Rejs no-
woczesną 8-osobową łodzią motoro-
wą to dawka adrenaliny wzbogacona 
wiedzą historyczną zapewnioną przez 
przewodnika, który opowie o War-
szawie dawnej i współczesnej.  Rejsy 
Szlakiem dawnej Warszawy startują z 
Cypla Czerniakowskiego, a każdy z 
nich trwa ok. 45 minut. Z uwagi na 
ograniczoną liczbę osób na łodzi na 
rejsy obowiązują zapisy. Więcej infor-
macji: www.facebook.com/Fundacja-
MultiKulti

Na przekór kapryśnej, jesiennej au-
rze nad Wisłą każdy może wspaniale 
spędzić czas. Pełna oferta nadwiślań-
skich atrakcji znajduje się pod adresem 
www.dzielnicawisla.um.warszawa.pl 
oraz na profilu www.facebook.com/
dzielnicawislapl/# 

Niezwykłe kobiety zasadziły piękne jabłonie

Jesień nad Wisłą
Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni nadwiślańskie brzegi nie pustoszeją. Choć sezon plażowy już 
za nami i nadeszły nieco chłodniejsze, deszczowe dni, Wisła przyciąga swoją atrakcyjną ofertą cały rok. 
To idealny moment na aktywne spędzanie czasu i zadbanie o odporność na najbliższe zimowe miesiące.Już siódmy rok z rzędu Pałac Kultu-

ry i Nauki w Warszawie został podświe-
tlony różowym światłem, by zwrócić 
uwagę na ważny cel, jakim jest profi-
laktyka i pokonanie raka piersi. Patronat 
honorowy nad 25. jubileuszową edycją 
kampanii objęła prezydent m.st. Warsza-
wy, Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 Październik obchodzony jest jako 
miesiąc walki z rakiem na całym świe-
cie. W tym roku Warszawa po raz 
kolejny została partnerem kampanii na 
Rzecz Walki z Rakiem Piersi. Pałac 
Kultury i Nauki będzie jednym z kilku-
set budynków na całym świecie, który 
w niedzielę, 1 października (od godz. 
18.00 do 24.00) został podświetlony 
różowym światłem.

 – Działając razem możemy poko-
nać raka piersi, dlatego też kolejny 
rok obejmuję honorowym patronatem 
polską edycję kampanii na Rzecz Wal-
ki z Rakiem Piersi, której celem jest 
uświadomienie mieszkańców Warsza-
wy, jak ważne jest wczesne wykrywanie 
chorób nowotworowych i podejmowa-

nie działań profilaktycznych. Nasze 
działania wpisują się w hasło tego-
rocznej jubileuszowej edycji kampanii 
„Działajmy razem by pokonać raka 
piersi” – mówi prezydent stolicy Han-
na Gronkiewicz-Waltz.

Październik miesiącem 
różowej wstążki

Całość dochodu uzyskanego z orga-
nizacji wydarzenia zostanie przekazana 
na zakup aktywnego wózka inwalidz-
kiego dla 4-letniej Ewy, przebywającej 
w domu dziecka, czterech wózków ma-
nualnych dla osób w śpiączce, a także na 
dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne 
dla pacjentów wybudzonych ze śpiączki 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Fun-
dacji „Światło” w Toruniu. Łączna war-
tość sprzętu wynosi 60 tys. zł. 

Główny bieg odbędzie się na dy-
stansie 5 kilometrów. Przewidziane są 
dodatkowe konkurencje, takie jak bieg 
dziecięcy i nordic walking. W biegu 
na 50 metrów zaprezentują się niepeł-
nosprawni, osoby poruszające się na 
wózkach, o kulach i z upośledzeniem 
umysłowym. Biuro zawodów mieścić 

się będzie w Centrum Olimpijskim. Na 
godzinę 11.00 zaplanowano start biegu 
głównego. Później na trasę wyruszą 
dzieci i miłośnicy nordic walking. Za-
kończenie imprezy odbędzie się o go-
dzinie 14.30.

Organizatorem wydarzenia jest 
stowarzyszenie „Dać siebie innym” 
zrzeszające ludzi niosących pomoc 
potrzebującym oraz Urząd Dzielnicy 
Żoliborz m.st. Warszawy. Honorowy 
patronat na wydarzeniem objęła Pierw-
sza Dama, Agata Kornhauser-Duda.

Rejestracji na bieg główny można 
dokonać pod poniższym linkiem. Na 
pozostałe konkurencje będzie można 
zapisać się w dniu zawodów. http://
www.wybiegajsprawnosc.pl/index.
php/zapisy.html.

Zapisz się na bieg charytatywny 

Wybieraj sprawność
Już 8 października na Kępie Potockiej na warszawskim Żoliborzu 
odbędzie się bieg pod nazwą „Wybiegaj Sprawność”. Impreza dedy-
kowana jest osobom niepełnosprawnym.
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– Pierwsze Warszawskie Dożynki 
Ogrodów Społecznościowych będą do-
skonałą okazją do tego by poznać nie 
tylko same ogrody, ale przede wszystkim 
ich twórców. Mamy nadzieję, że goście 
chętnie będą zagadywać do naszych 
miejskich ogrodniczek i ogrodników 
i dopytywać o to, jak się przyłączyć do 
społeczności tworzącej ogrody lub też, 
jak założyć własny zieleniak – mówi 
Sławomir Sendzielski, koordynator ds. 
programów rozwoju ogrodnictwa spo-
łecznościowego w Zarządzie Zieleni 
m.st. Warszawy.

Święto miejskich ogrodników roz-
pocznie się od śniadania. Od godz. 
11.00 ogrodniczki i ogrodnicy wspólnie 
przygotowywać będą zupę dożynkową, 
do której trafią warzywa i zioła z war-
szawskich ogródków. Bartosz Lisek, 
kucharz związany z Jazdowem, będzie 
również tworzył z uczestnikami inne 
wspaniałe dania z plonów.  

Po śniadaniu rozpoczną się dożyn-
ki otwarte dla wszystkich. Będzie to 
doskonała okazja do tego, by poznać 
społecznościowe ogrody, a także do-
wiedzieć się, jak je tworzyć.

Pomoże w tym m.in. „Wycieczka 
po warszawskich ogrodach”, w postaci 
gry terenowej. Wspólnie z przewodni-
kiem będzie można poznać warszaw-
skie ogrody społecznościowe, zlokali-
zować je na mapie, a pomoże w tym 
seria zadań i zagadek ukrytych w prze-
strzeni ogrodu botanicznego. Zabawa 
potrwa od godz. 13.00 do 15.00.

W tych samych godzinach odbywać 
się będą również warsztaty. Dowie-
dzieć się będzie można m.in., jakie 
kwiaty posadzić, aby było mnóstwo 
nektaru dla miejskich zapylaczy, czy 
jakie dzikie rośliny są jadalne. Obo-
wiązują zapisy. 

Po warsztatach i konkursach, około 
godz. 16.00, przyjdzie czas na gorą-

cą zupę z plonów – poczęstunek dla 
wszystkich zwiedzających.

Dożynki zakończy koncert 
w szklarni tropikalnej. Na scenie poja-
wi się kapela Diabubu, grająca wiejską 
muzykę taneczną z pogranicza łowic-
ko-rawskiego.

Organizatorem Warszawskich Do-
żynek Ogrodów Społecznościowych 
jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 
oraz Pracownia Dóbr Wspólnych.

Warszawskie Ogrody 
Społecznościowe

W Warszawie działa już blisko 20 
ogrodów społecznościowych. Tworzą 
je nieformalne grupy, ale także sto-
warzyszenia i instytucje. Podobnie 
jak różni są ich założyciele, tak od-
mienny może być ich charakter. Są 
wśród nich ogrody ozdobne, o funk-
cji rekreacyjnej, ale także warzywno-
-owocowe. 

Blisko 100 tys. osób wzięło udział 
w tegorocznym, 58. sezonie Koncertów 
Chopinowskich w Łazienkach Królew-
skich, który trwał do 24 września. Kon-
tynuacją letnich recitali pod Pomni-
kiem Chopina będą Salony Muzyczne. 
Pierwszy koncert w Pałacu na Wyspie 
odbył się 1 października.   

 - Koncerty Chopinowskie mają po-
nad półwieczną tradycję i są jednym 
z najważniejszych wydarzeń kultural-
nych stolicy. Letnie recitale co roku 
podbijają serca mieszkańców Warsza-
wy, a także turystów z Polski i z zagra-
nicy – podkreśla Izabela Zychowicz, 
zastępca dyrektora ds. muzealnych 
w Łazienkach Królewskich.

Podczas 58. sezonu Koncertów 
Chopinowskich wystąpiło 41 pianistów 
z Polski, Litwy, Japonii, Ukrainy, Wiel-
kiej Brytanii, Włoch, a także ze Stanów 
Zjednoczonych. Są to laureaci licznych 
konkursów, w tym Międzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego im. Fryde-
ryka Chopina, z bogatym dorobkiem 
artystycznym. 

 - Ostatnia, 20. niedziela z Kon-
certami Chopinowskimi przeszła już 
do historii, jednak w Łazienkach Kró-
lewskich nadal można będzie słuchać 
muzyki poważniej. Począwszy od paź-
dziernika zapraszamy wszystkich na 
Salony Muzyczne w Pałacu na Wyspie, 
które tradycyjnie odbywać się będą 
w każdą niedzielę o godz. 12.00. Na 
koncerty wstęp jest wolny  – mówi 
Izabela Zychowicz. 

Salony Muzyczne potrwają w Ła-
zienkach Królewskich do maja przy-
szłego roku, kiedy tradycyjnie już 
rozpoczną się Koncerty Chopinow-
skie. Organizatorami recitali pod 
Pomnikiem Chopina są: Stołeczna 
Estrada, Towarzystwo im. Fryderyka 
Chopina oraz Muzeum Łazienki Kró-
lewskie.

– Cieszymy się, że możemy oddać 
z powrotem w ręce mieszkańców Halę 
Gwardii, handlowe serce stolicy. To miej-
sce ma swój wyjątkowy klimat. Pod jed-
nym dachem łączy w sobie kilka ról - od 
targu z lokalną, zdrową żywnością, przez 
strefę kulinarną, aż po centrum kultury 
i miejsce integrujące mieszkańców. Mam 
nadzieję, że warszawiacy po 125 latach 
od pierwszego otwarcia obiektu, ponow-
nie poczują ducha tego historycznego 
miejsca – mówi Michał Olszewski, za-
stępca prezydent m.st. Warszawy.

Hala Gwardii łączy przestrzeń dla 
pasjonatów dobrego jedzenia i działal-
ności kulturalnej w jednym miejscu. 
W tym obiekcie znajdziemy zarówno 
przestrzeń targową, w której możemy 
zaopatrzyć się w wysokiej jakości żyw-
ność, a także strefę gastronomiczną 
serwującą różnorodne, zdrowe i dosto-
sowane do każdej kieszeni potrawy. 
Hala Gwardii to także oferta kulturalna, 
która ma stanowić mocny filar działal-
ności obiektu oraz miejsce, które bę-
dzie odwoływać się do historii i chwil 
triumfu polskich bokserów, którzy pod 
okiem trenera Feliksa „Papy” Stamma 
zwyciężali z najlepszymi.

Koncepcja i oferta nowo otwartej 
przestrzeni oddają klimat kultowych 
obiektów na świecie, które łączą ze 
sobą rolę targu i miejsca kulturalno-

-integracyjnego. Są to m.in. lizboń-
skie Mercado da Ribeira czy Mercado 
Boqueria w Barcelonie. Projekt archi-
tektoniczny nowej hali przygotowała 
znana i ceniona warszawska pracownia 
architektoniczna „Bulanda, Mucha – 
Architekci”.

Targ pełen regionalnych 
produktów 

Targ jest propozycją uzupełniającą 
do obecnie dostępnej oferty kupców 
handlujących „pod chmurką” w okoli-
cy Hali Mirowskiej. Możemy zaopa-
trzyć się w produkty od bezpośrednich 
wytwórców, którzy stawiają na wyso-
kiej jakości żywność lokalną i ekolo-
giczną oraz odpowiedzialną uprawę 
i hodowlę. W ofercie targowiska nie 
zabraknie strefy z produktami EKO, 
żywności bezglutenowej i wegańskiej. 
Kupimy tu owoce i warzywa, grzy-
by, sery, wina, wyroby garmażeryjne, 
ryby, owoce morza, pieczywo, słodkie 
i wytrawne wypieki, słodycze, lody, 
miody, przetwory i oliwy. Znajdziemy 
też stoiska, na których będzie można 
nabyć specjały kuchni świata, produkty 
rękodzielnicze i kosmetyki wegańskie. 
Stoiska targowe zostały zaprojektowa-
ne zgodnie z jednolitą estetyką obiektu, 
aby harmonijnie współgrać z pozostałą 
architekturą budynku. 

Wielka strefa dla smakoszy
W przestrzeni hali działa również 

strefa kulinarna. Do współpracy zostali 
zaproszeni doświadczeni restauratorzy 
i szefowie kuchni, ale także młodzi 
twórcy nowych koncepcji w dziedzinie 
jedzenia. W tej strefie znajduje się 25 
stanowisk gastronomicznych i specja-
listycznych sklepów kulinarnych, gdzie 
można spróbować specjałów przygoto-
wywanych na oczach gości przez sze-
fów kuchni. Będzie można skosztować 
wielu potraw inspirowanych różnymi 
kuchniami świata. Pojawi się też kuch-
nia polska, w tym bar mleczny, a także 
koncepty wegańskie, lokale specjalizu-
jące się w diecie dla sportowców i ofe-
rujące posiłki dietetyczne. Każdy z od-
wiedzających może wybrać pomiędzy 
ofertami z ponad 20 stoisk i zamówić 
ulubione danie przy kontuarze, a następ-
nie swobodnie wybrać miejsce w hali, 
gdzie znajdują się stoły i ławy, wspólne 
dla wszystkich restauracji i barów. 

Miejsce spotkań 
warszawiaków

Poza funkcją handlowo-gastrono-
miczną, Hala Gwardii ma pełnić także 
rolę centrum kultury i miejsca inte-
grującego mieszkańców Warszawy. 
W programie pojawią się wydarzenia 
kierowane do różnych grup wieko-
wych, imprezy okolicznościowe i ani-
macje kulturalne. Będzie działać nowa 
księgarnio-galeria Fundacji Bęc Zmia-
na, Bęc: książki i rzeczy, która oprócz 
działania księgarni, ma w planach pro-
gram inspirowany lokalnym kolorytem, 
skierowany do różnych grup odbior-
ców. Będzie o architekturze, teraźniej-
szości i przyszłości miasta, dizajnie, 
sporcie i sztuce – z perspektywy bada-
czy, znawców i entuzjastów. W bogatej 
ofercie nie brakuje książek dla varsa-
vianistów, a na półkach znajdują się 
też ciekawe pozycje przeznaczone dla 
najmłodszych czytelników. 

 

Strefa zabawy dla dzieci
W przestrzeni hali działa stała stre-

fa zabawy – Mała Kwiaciarnia Grafi-
ki, w której rodzice na czas robienia 
zakupów będą mogli zostawić swoje 
pociechy pod opieką animatorów. Stre-
fa zabawy to przestrzeń pobudzająca 
wyobraźnię, a także sala zabaw kre-
atywnych inspirowana dziełami sztuki 
współczesnej, które bawią się formą 
i złudzeniem optycznym. To dobry po-
czątek do zabawy sztuką, gdzie mała 
przestrzeń okazuje się wielka, gdzie 
można dotykać, ruszać i przestawiać 
wszystkie przedmioty. W Małej Kwia-
ciarni Grafiki oprócz warsztatowni dla 
dzieci i młodzieży, co sobotę odbędzie 
się drukowanie sitem specjalnie zapro-
jektowane indywidualnie dla każdego 
z wzorów.

Boks wraca w przestrzenie 
Hali Gwardii

Fundacja im. Feliksa Stamma, zało-
żona przez Paulę Stamm, prawnuczkę 
legendarnego trenera, dba o upamięt-
nienie historii polskiego pięściarstwa 
i utrwalenie pamięci o swoim patronie. 
Przy wsparciu fundacji w przestrzeni 
nowej Hali Gwardii powstała wielka 
wystawa dawnej fotografii mistrzów 
i ikon tej dyscypliny pt. „Historia Pol-

skiego Boksu”. Pojawił się również 
ring olimpijski, na którym będą odby-
wały się aktywności bokserskie pod 
okiem Jerzego Rybickiego - mistrza 
olimpijskiego.

Najważniejszym jednak projektem 
jest otwarcie pierwszego w Polsce Mu-
zeum Boksu z Izbą Pamięci wybitnego 
trenera wszechczasów „Papy” Stam-
ma, a jego powstanie właśnie w Hali 
Gwardii nie jest przypadkowe. To tu 
w 1953 roku odbyły się słynne na cały 
świat X Mistrzostwa Europy w boksie, 
które były największym powojennym 
sukcesem sportowym Polski. 

Hala Gwardii – historia
Hala Mirowska i Hala Gwardii wy-

budowane w latach 1899-1901 stały się 
na długo największymi obiektami han-
dlowymi w Warszawie. Umożliwiały 
lepszą organizację handlu i podniesie-
nie warunków higienicznych sprzedaży 
dzięki przeniesieniu jej z otwartej prze-
strzeni do zamkniętych pomieszczeń. 
Stragany i sklepy były wynajmowane 
indywidualnym przedsiębiorcom, sprze-
dawano w nich produkty spożywcze 
oraz przedmioty związane z gospodar-
stwem domowym. Po drugiej wojnie 
światowej Hala Gwardii służyła jako 
tymczasowa zajezdnia autobusowa, a po 
przekazaniu klubowi Gwardia Warsza-
wa, stała się centrum polskiego boksu. 
To tu, pod okiem legendarnego trenera 
Feliksa „Papy” Stamma, polscy pięścia-
rze trenowali i wygrywali międzynaro-
dowe mecze bokserskie oraz odnieśli 
historyczny sukces podczas Mistrzostw 
Europy w Boksie w 1953 roku. 

W Łazienkach Królewskich

Koncerty po sezonie
Przez ostatnie cztery miesiące pod Pomnikiem Chopina w Łazien-
kach Królewskich rozbrzmiewała muzyka największego polskiego 
kompozytora.

Zapraszamy na dożynki
W Warszawie jest  już blisko 20 ogrodów społecznościowych. W najbliższą sobotę, 7 października, 
obchodzić będą swoje święto. Miejscy ogrodnicy zapraszają na Warszawskie Dożynki Ogrodów 
Społecznościowych, które odbędą się w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (Aleje 
Ujazdowskie 4).

Hala Gwardii czeka na warszawiaków
Hala Gwardii już otwarta! Przywracamy warszawiakom historyczne miejsce zakupów i rodzinnych spotkań. Obiekt ten jest unikalnym 
połączeniem działalności kulturalnej, tradycyjnego targu z dobrej jakości żywnością i produktami regionalnymi, a także lokalami 
gastronomicznymi i sklepami kulinarnymi. 



str. 6 6 października 2017 Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch    Nr  15

– To druga edycja Dnia Otwarte-
go. Po raz kolejny chcemy wszystkim 
pokazać, że Schronisko „Na Paluchu” 
to miejsce naprawdę przyjazne, gdzie 
wszyscy dążą do tego, aby przeby-
wającym tu zwierzętom żyło się jak 
najlepiej – mówi Henryk Strzelczyk, 
dyrektor Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Warszawie, zwanego po-
pularnie „Paluchem”.

Każdy, kto odwiedzi Schronisko 
„Na Paluchu” w sobotę, 7 październi-
ka, w godz. 12.00 – 17.00 będzie miał 
szansę wejść do miejsc na co dzień 
niedostępnych dla nikogo poza perso-
nelem. Goście będą mogli  zobaczyć 
m.in. wnętrze schroniskowego szpi-
tala – sale operacyjne, laboratorium 
czy salę ratunkową. Po ambulatorium 
oprowadzą lekarze weterynarii, któ-
rzy prezentować będą również spe-
cjalistyczny sprzęt medyczny, a także 
opowiadać o metodach leczenia stoso-
wanych „Na Paluchu”.

Miłośników kotów z pewnością 
ucieszy możliwość zajrzenia do tzw. 
kociego żłobka, a także poznania pen-
sjonariuszy „kociarni”. Z kolei dla 
sympatyków psów przygotowano 
możliwość obejrzenia wewnętrznych 
wybiegów w pawilonach dla czworo-
nogów. Wszyscy zainteresowani będą 
mogli również porozmawiać z opie-
kunami na temat ich codziennej pracy 
ze zwierzętami.

Na ciekawych innych aspektów 
funkcjonowania schroniska będzie 
czekał pracownik biura przyjęć i ad-
opcji zwierząt, który opowie o for-
malnej stronie działań jednostki. Za-
prezentowany zostanie także rejon 
kwarantanny, czyli miejsce, do które-
go trafiają nowo przybyłe zwierzęta. 
Wycieczka nie ominie także kuchni, 
w której są przygotowywane ciepłe 
posiłki dla podopiecznych.

W ramach dnia otwartego odbędą 
się także spotkania z behawiorystką, 
które będą dobrą okazją do obserwacji 
jej pracy w schronisku. Nie zabraknie 
również prelekcji. O godz. 12.00 bę-
dzie można dowiedzieć się, jakie są 
„Najczęstsze problemy po adopcji”, 
o godz. 13.00 wysłuchać „Jak wy-
brać psa dla siebie”, a o godz. 14.00 
i 15.00 odbędą się specjalne warsztaty 
dla dzieci.

Przez cały dzień w schronisku 
obecni będą również wolontariusze, 
a ich zajęciom z psami będzie moż-
na się przyjrzeć między innymi na 
wybiegach spacerowych. Prowadzo-
ny będzie również dyżur adopcyjny, 
dzięki czemu bramy „Palucha” będzie 
można opuścić z nowym, czworonoż-
nym przyjacielem.

Na terenie schroniska swój namiot 
ustawi również miesięcznik „Kocie 
sprawy”, który jest patronem medial-
nym wydarzenia.

Rozpoczęła się akcja „Zbieramy 
żołędzie i orzechy dla zwierzaków 
z warszawskiego zoo”. Za przyniesio-
ne żołędzie i orzechy będziecie można 
zwiedzić warszawskie zoo bezpłat-
nie. Każdy kto przyniesie 10 litrów 

żołędzi lub 5 litrów orzechów (wło-
skich lub laskowych) dostanie wej-
ściówkę uprawniającą do zwiedzania 
zoo przez jedną osobę. Wejściówkę 
będzie można wykorzystać od razu lub 
w wybrany dzień do końca 2017 r.  

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

Dzień Otwarty Na Paluchu

Jak działa Schronisko
4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji 
w najbliższą sobotę, 7 października, Schronisko „Na Paluchu” po 
raz drugi zaprasza na Dzień Otwarty. Wszyscy, którzy w tym dniu od-
wiedzą placówkę, będą mieli niepowtarzalną szansę zajrzeć do miejsc 
na co dzień niedostępnych dla gości.

Zbieraj żołędzie i orzechy

ZOO czeka

Elwira szuka domu

- Ponad połowa spraw, z którymi 
zwracają się do nas konsumenci doty-
czy zakupów rozmaitych towarów: bu-
tów, sprzętu gospodarstwa domowego, 
sprzętu elektronicznego, mebli, samo-
chodów i innych – mówi Małgorzata 
Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów 
w Warszawie i dodaje - 3/4  spraw zwią-
zanych z kupionymi towarami dotyczy 
reklamacji: konsumenci skarżą się, że 
sprzedawcy nie uznają ich zasadnych 
reklamacji albo uznają je, ale rozpatrują 
niezgodnie z oczekiwaniami konsumen-
tów, a często też niezgodnie z prawem. 
Celem kampanii informacyjnej „Masz 
prawo” jest uświadomienie konsumen-
tom, że istnieją dwa niezależne tryby 
dochodzenia roszczeń w przypadku, 
gdy zakupiona rzecz okaże się wadliwa: 
gwarancja i rękojmia. Kampania skupia 
się na różnicach między nimi i podpo-
wiada na co zwrócić uwagę dokonując 
wyboru między rękojmią a gwarancją. 
Rzecznik obserwuje, że częstym źró-
dłem problemów jest brak wiedzy kon-
sumentów czy też jej niedostateczność 
w zakresie przysługujących trybów re-
klamacyjnych.  - Konsumenci po prostu 
nie wiedzą, że mają aż dwie ścieżki re-
klamacji wadliwego towaru i nierzadko 
godzą się na tryb zaproponowany przez 
przyjmującego reklamację. Nie zawsze 
jest to tryb najlepszy. 

Konsument powinien wiedzieć 
przede wszystkim, że:
• Na kupiony towar, który okazał się 

wadliwy, zawsze przysługuje mu rę-
kojmia. Trwa ona przez 2 lata (przy 
rzeczach używanych okres rękojmi 
można skrócić umową, jednak  nie 
może być on krótszy niż rok).  Wa-

runki rękojmi są określone w prze-
pisach prawa, a przedsiębiorca nie 
może ich zmieniać na niekorzyść 
konsumenta. 

• Paragon nie jest niezbędny do zło-
żenia reklamacji, ale jako dowód za-
kupu ułatwia skorzystanie z rękojmi. 
Konsument, który go nie posiada, 
może w inny sposób wykazać kiedy, 
co i od kogo kupił (potwierdzeniem 
mogą być  np. wydruki z karty płat-
niczej, e-maile).

• Gwarancja jest dodatkową, dobro-
wolną umową proponowaną przez 
gwaranta (może być nim producent, 
importer lub sprzedawca). Gwarant 
samodzielnie ustala jej warunki, 
a więc zakres swojej odpowiedzial-
ności i zasady dochodzenia roszczeń. 
Karta gwarancyjna może więc za-
wierać np. informację, że gwarant 
nie odpowiada za szkody mecha-
niczne, jego działanie w przypadku 
usterki to naprawa towaru, bez moż-
liwości wymiany na nowy model lub 
zwrotu pieniędzy. 

• Konsument, który otrzymał kartę 
gwarancyjną na zakupiony towar, ma 
więc uprawnienia zarówno z rękoj-
mi, jak i z gwarancji. Może sam wy-
brać, z której drogi chce korzystać. 
Przed dokonaniem wyboru warto 
zapoznać się z warunkami gwarancji. 

• Warunki gwarancji mogą zatem być 
mniej korzystne od regulacji usta-
wowych związanych z rękojmią, ale 
mogą też dać konsumentowi dodat-
kowe korzyści, np. trwać dłużej niż 
rękojmia.  Warto wybrać gwarancję, 
jeżeli jest korzystniejsza niż rękoj-
mia, albo jeżeli upłynął już termin 

odpowiedzialności sprzedawcy wy-
nikający z rękojmi, a gwarancja na-
dal obowiązuje. 

• Reklamację z rękojmi należy skła-
dać u sprzedawcy, a z gwarancji w 
miejscu wskazanym w warunkach 
gwarancji (najczęściej jest to punkt 
serwisowy lub sklep, w którym to-
war został sprzedany). 

• Z treści reklamacji musi jasno wy-
nikać jaką wadę ma towar, jakie 
jest żądanie konsumenta i z którego 
uprawnienia chce skorzystać. Konsu-
ment składający u sprzedawcy rekla-
mację z rękojmi, powinien dopilno-
wać, żeby sprzedawca korzystający z 
druku reklamacyjnego nie zaznaczył 
w nim opcji „gwarancja”. Taka ad-
notacja może bowiem, wbrew woli 
konsumenta, skierować reklamację 
na tryb gwarancyjny. 
Trzecia odsłona kampanii „Masz 

prawo” potrwa do końca listopada. Bę-
dzie prowadzona za pośrednictwem ci-
tylights na przystankach autobusowych, 
billboardów na stacjach metra, spotów 
wyświetlanych w komunikacji miejskiej 
– tramwajach, autobusach, szybkiej ko-
lei miejskiej oraz w urzędach dziel-
nic.  Materiały edukacyjne mieszkańcy 
znajdą również w ZOZ-ach, szpitalach 
miejskich i OSiR-ach. Elementem kam-
panii będą też spotkania informacyjne 
prawników Miejskiego Rzecznika Kon-
sumentów w centrach handlowych.

Na stronie internetowej rzeczni-
ka www.konsument.um.warszawa.pl 
mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się 
z bogatym materiałem na temat praw 
konsumentów w poszczególnych seg-
mentach rynku. 

Wybierz świadomie między rękojmią a gwarancją

Masz prawo do reklamacji
Ruszyła trzecia edycja kampanii „Masz prawo”. Tym razem Miejski Rzecznik Konsumentów w Warsza-
wie podpowiada, w jaki sposób dochodzić swoich praw, gdy nowo zakupiony towar psuje się albo ma 
wady, których w momencie zakupu nie było widać.

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 

DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
ZGŁOSZENIA: rekrutacja@nasza-gazeta.pl



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

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

•  KUPIĘ MONETY, BANKNOTY, 
militaria, znaczki, zegarki, srebra, 
platery, inne starocie. Tel. 502 510 493, 
515 821 777

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI meblowej, samochodowej. 
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654

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

Dni Seniora Dzielnicy Ursus

w październiku:
•  13 października (piątek) godz. 16.00 

– K. S. Ursus ul. Sosnkowskiego 16 – 
„Wiersze naszych poetów”  recytacje 
klubowiczów

•  14 października (sobota) godz. 16.00 
– D. K. Miś K. S. Wesoła Chata ul. 
Traktorzystów 20 – „Przeboje Złotej 
Jesieni” – zabawa taneczna z niespo-
dziankami

•  18 października (środa) godz. 16.00 
– K. S. Promyk ul. W. Sławka 2 Ache-
rówka – Uroczyste zebranie Seniorów. 
W programie: wybór Seniora Roku, 
wręczenie dyplomów zasłużonym 
członkom, występ chóru „Promy”, 
okolicznościowe wiersze i piosenki 
retro, wieczorek taneczny przy muzy-
ce płytowej

•  18 października (środa) godz. 18.00 
– O. K. Arsus ul. Traktorzystów 14 
– Występ kabaretu „Pół serio” w pro-
gramie satyrycznym „Uśmiechnij się 
Dziadku”. Reżyseria i prowadzenie 
Wanda Stańczak

•  19 października (czwartek) godz. 
11.00 – O. K. Arsus ul. Traktorzy-
stów 14 – TUTW w Ursusie – wykład 
„Trakt o szczęściu” wygłosi psycholog 
dr L. Melibruda

•  21 października (sobota) godz. 16.00 
– K. S. Promyk ul. W. Sławka 2 – 
„Wiecznie młody” – wieczorek ta-
neczny z konkursami i nagrodami

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

ul. Traktorzystów 14
Tel. 22 478 34 54

w październiku:
•  13 października (piątek) godz. 19.00 

(sala widowiskowa) – Występ kaba-
rety „JURKI” w programie „Święta 
polskie”. Bilet 60 zł

•  14 października (sobota) godz. 17.00 
(galeria Ad-Hoc) – Wernisaż wysta-
wy malarstwa Anny Pawlak. Wystawa 
czynna do 12.11.br w godz. 10.00 – 
18.00. Wstęp wolny

•  15 października (niedziela) godz. 
12.30 (sala widowiskowa) – Bajka dla 
dzieci (3-8 lat) pt. „Warzywne sekrety 
Jasia i Małgosi” w wykonaniu aktorów 
teatru „Koliberek”. Bilet 10 zł

•  18 października (środa) godz. 18.00 
(sala kameralna) – Występ kabaretu 
„Pół serio”. Reżyseria Wanda Stań-
czak. Wstęp wolny

•  19 października (czwartek) godz. 16.00 
(sala klubowa) – Spotkanie i warszta-
ty literackie twórców Stowarzyszenia 
Autorów Polskich. Prowadzenie Jani-
na Waligórska. Wstęp wolny

•  20 października (piątek) godz. 
19.00 (sala widowiskowa) – Musi-
cal „BODO”. W roli głównej Dariusz 
Kordek. Bilety 45 zł i 55 zl

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69

w październiku:
•  8 października (niedziela) godz. 18.00 

– sala widowiskowa OKO ul. Ra-
domska 13/21 – Różowa Lokomotywa 
czyli Dzień Świntucha – Krzysztof 
Mikołajczak. Program kabaretowy dla 
dorosłych. Bilety 20 zł

•  13 października (piątek) godz. 20.00 
– OKO ul. Grójecka 75 – Grunt to 
Bunt fest. Koncert zespołu Lilly Hates 
Roses – polski duet muzyczny wyko-
nujący indie pop. Bilety 20 zł

•  14 października (sobota) godz. 11.00 – 
OKO ul. Grójecka 75 – Sobotnie Spo-
tkania Muzyczne „Skrzynia skarbów 
i zapasów” – cajon-perkusja skrzynio-
wa. Wstęp 10 zł/osoba
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N
AS

ZA MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”  
% (22) 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

Ogłoszenia drobne

Horoskop
od 8 do 22 października 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II) 
Nadchodzi korzystny dla 
Ciebie okres: dzięki przy-
pływowi siły i optymizmu 

uda Ci się zrealizować nawet najbar-
dziej śmiałe pomysły. Jeśli wykorzy-
stasz tę okazję w sferze zawodowej, 
możesz liczyć na upragniony awans. 
Powinieneś systematycznie uprawiać 
sport.

RYBY (19 II – 20 III)
W pracy możliwa znaczą-
ca zmiana. Jeśli weźmiesz 
się do pracy i nie stracisz 

zimnej krwi, możesz wiele osiągnąć 
w krótkim czasie i na długo przestać 
martwić się o finanse. W życiu prywat-
nym będziesz mogła nadrobić zaległo-
ści towarzyskie. W stałych związkach 
– odnowienie miłości.

BARAN (21 III – 20 IV)
W tym miesiącu poczujesz 
nieodparte pragnienie, 
żeby być wolnym i nieza-

leżnym. Pod jego wpływem możesz 
podjąć odważne, daleko idące decyzje 
i zmiany. Nic w tym złego, ale nie daj 
się ponieść emocjom i swoje plany 
poddaj ostremu osądowi rozsądku. 
Zdrowie – w porządku. Uważaj na 
nowe znajomości.

BYK (21 IV – 21 V)
W życiu zawodowym nie 
spodziewaj się żadnych 
problemów – ani z szefem, 

ani z kolegami. Najbliższe tygodnie to 
doskonały czas przede wszystkim dla 
spraw sercowych. Byki mogą liczyć 
nawet na formalizację związku, ze ślu-
bem włącznie. Finanse – może nieco 
mniejsze, ale za to stabilne. Uważaj, 
żeby się nie zaziębić. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Przed Tobą wyjątkowo ko-
rzystny czas, doskonały na 
realizację od dawna przy-

gotowywanych planów zawodowych. 
Jest szansa na sukces, awans i pienią-
dze. Wykorzystaj swoją ambicję i pra-
cowitość. W uczuciach – napięcia, ale 
może wynagrodzą Ci je nowe znajo-
mości i przyjaźnie. Zdrowie – coraz 
lepsze.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
W najbliższych dniach wiele 
będzie się działo – może Ci 
się zdarzyć kupno nowego 

samochodu czy nawet zmiana miejsca 
zamieszkania. Ważna dla Ciebie spra-
wa znajdzie pomyślne rozwiązanie. 
Skupisz swoją uwagę na uczuciach, 
rodzinie, przyjaciołach i... będziesz 
szczęśliwy. W finansach – miłe nie-
spodzianki. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Dobre samopoczucie po-
zwoli Ci podjąć ważne 
decyzje, zaplanować dzia-

łania i zabłysnąć w pracy. To ważne, 
bo efekty tych działań będziesz od-
czuwać przez długi czas. W finansach 
– możliwa znaczna poprawa. Nie licz 
jednak na efekty ryzykownych pomy-
słów, a raczej spróbuj zagrać w totka. 
Zdrowie – bez zarzutu.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Powinnaś poświęcić więcej 
uwagi życiu osobistemu. 
Najbliższe dni będą sprzy-

jały kontaktom towarzyskim i długim 
rozmowom z przyjaciółmi. Także two-
jemu związkowi przydałaby się odro-
bina świeżości. Bardziej zadbaj o sie-
bie – o zdrowie i wygląd. Partner to 
z pewnością doceni, a i ty poczujesz 
się lepiej. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Będziesz zaskoczona swoją 
sprawnością fizyczną i siłą. 
Wykorzystaj je i skup się na 

tym, co teraz najważniejsze, czyli na 
pracy. Tak sprzyjający moment może 
długo się nie zdarzyć. Możesz porwać 
się nawet na realizację najskrytszych 
marzeń. Gorący czas, jeśli chodzi 
o życie towarzyskie.

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Dobra passa trwa. Jesteś 
pewny siebie, wierzysz 
w swoje siły i uśmiech losu. 

Nie mylisz się – masz szansę zrealizo-
wać swoje cele, awansować,  zarobić 
więcej pieniędzy i poczuć spełnienie. 
W uczuciach – nie zwlekaj dłużej. Dla 
zdrowia powinieneś ograniczyć sło-
dycze, zdrowo się odżywiać i zrzucić 
kilka kilogramów.

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Najwyższy czas na zmiany 
w sferze zawodowej –  los 
będzie Cię wspierał i szykuje 

miłe niespodzianki. Nie unikniesz pew-
nego zamieszania, ale efekty będą dla 
Ciebie niezwykle korzystne. Nie pozwól, 
by praca przeszkodziła Ci w dostrzeże-
niu potrzeb partnera. Jeśli tak się stanie, 
czekają Cię problemy w związku.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
Z pewnością masz w głowie 
sporo pomysłów i planów. 
Teraz możesz zabrać się za 

ich realizację. Staraj się nie stracić 
panowania nad sytuacją, bo to może 
zniszczyć Twoje zamierzenia. Zdaj się 
na intuicję i nie rezygnuj z byle po-
wodu. Interesujące spotkanie zmie-
ni Twoje życie uczuciowe. Zdrowie 
– w porządku.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 14 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) brzuch lub odwłok; 7) utwór literacki kreślący program idealnego 
ustroju; 8) niedbaluch; 9) odmiana szarady; 10) cegły wystające co druga w mu-
rze, zostawione specjalnie w celach zdobniczych; 12) samodzielny pracownik 
naukowy; 14) stolica Iraku; 16) tata; 19) różanecznik; 21) pramatka Izraelitów; 
22) apetyt; 23) koń belgijski, bardzo silny.

Pionowo:1) bohater „Iliady” Homera, wyrżnął stado baranów; 2) trup w krymi-
nale; 3) w Biblii: wspólnota wiejska na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego; 
4) swojska dla kapeli; 5) kurhan; 6) narzekanie, utyskiwanie; 11) urządzenie do 
rozpryskiwania wody; 13) uściski; 15) pierwszy prymas Polski w okresie mię-
dzywojennym; 17) rzeka, prawy dopływ Łaby; 18) dogoni lisa, a nawet zająca;  
20) gorącokrwisty koń wierzchowy.
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