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Placówki powstaną do 2020 roku, 
najpierw przedszkole, później szkoła 
dla blisko tysiąca uczniów. Reali-
zacja inwestycji znacznie przyspie-
szyła dzięki prospołecznej postawie 
dewelopera budującego w tym rejonie 
osiedle mieszkaniowe – firmy CPD 
S.A., która przekazała na rzecz mia-
sta działkę pod budowę kompleksu. 
Akt notarialny w sprawie przekazania 
gruntu podpisano w lutym br. (zdję-
cie poniżej). Firmę reprezentowała 
prezes Michalina Wiczkowska, Ur-
sus reprezentowali burmistrz Urszula 
Kierzkowska oraz zastępcy – Wie-
sław Krzemień i Kazimierz Sternik.

Budowa przedszkola rozpocznie się 
jeszcze w tym roku. Obecnie projekto-
wany jest budynek sześciooddziałowej 
placówki dla dzieci w wieku od 3 do 6 
lat z pełnym zapleczem gastronomicz-
nym, administracyjnym i sportowym. 
Na terenie zewnętrznym obiektu znaj-
dzie się ogród i plac zabaw. Każdy od-
dział pomieści 25 dzieci. Łącznie obiekt 

będzie obsługiwał 150 przedszkolaków 
i do 40 osób personelu. W przedszkolu 
przewidziano wielofunkcyjny hol na 
każdej kondygnacji budynku pełniący 
funkcję komunikacyjno-wystawienni-
czą, salę gimnastyczną z możliwością 
adaptacji na różne imprezy i uroczy-
stości oraz salę zajęć integracji senso-
rycznej.  

W drugim etapie realizacji inwesty-
cji powstanie szkoła podstawowa ra-
zem z halą sportową oraz zewnętrznym 
terenem sportowym.

Na zdjęciach: 
powyżej – wizualizacja nowej inwe-
stycji, 
poniżej – podpisanie umowy.

Minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego na wniosek dyrektora Ośrodka 
Kultury „Arsus” przyznał Ireneuszowi 
Barskiemu i Alinie Małachowskiej odzna-
czenie „ZASŁUŻONY DLA KULTURY 
POLSKIEJ” za wybitne zasługi na polu 
tworzenia i upowszechniania kultury.

Ireneusz Barski jest znanym 
mieszkańcem Ursusa. Fotoreporterem, 
dziennikarzem, instruktorem fotogra-
fii, animatorem kultury, społecznikiem 
i samorządowcem. Pracował na wielu sta-
nowiskach w Zakładach Mechanicznych 
„Ursus”. Jako kowal w kuźni, w hartowni 
i w kontroli czasu. Konstruktor w dziale 
głównego metalurga i głównego techno-
loga, traser w narzędziowni i dziennikarz 
w Głosie Ursusa. Radny Ursusa przez 6 
lat. Autor wielu unikalnych wystaw z ży-
cia Ursusa i Zakładów Mechanicznych 
„Ursus”. Autor zdjęć w wielu publika-

cjach prasowych i książkowych. Działacz 
opozycji.

Alina Małachowska związana z Ur-
susem od kilku lat. Autorka projektu „Pio-
senki retro w Kolorowej”. Prowadzi chór 
„Viva Musica” w Towarzystwie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. Ma-
gister pedagogiki muzycznej, bakalaureat 
psychologii, pedagog, dyrygent, wokalist-
ka, kompozytorka i pianistka. Ambasa-
dorka kultury polskiej na Łotwie i Litwie. 
Organizatorka festiwali muzyczno-wokal-
nych i koncertów.

Odznaczenia wręczyli zastępcy bur-
mistrza Ursusa: Wiesław Krzemień i Ka-
zimierz Sternik, dyrektor Ośrodka Kultury 
„Arsus” Bogusław Łopuszyński i prezes 
Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ursusie Lucyna Wasilewska.

Nagrodzonym serdecznie gratuluje-
my!

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

W Ursusie

Nowe przedszkole i szkoła przy ul. Hennela
Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego na terenach pofabrycznych Ursusa to druga flagowa inwe-
stycja oświatowa w obecnej kadencji. Placówka odciąży szkoły podstawowe z rejonu północnego Ursusa 
oraz zagwarantuje miejsce w szkołach dla uczniów z budowanych na tym obszarze osiedli. Koszt reali-
zacji inwestycji to ok. 40 mln zł.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”  

Witold Dzięciołowski                                                                    
Przewodniczący Rady 

Dzielnicy Ochota

Katarzyna Łęgiewicz
Burmistrz Dzielnicy Ochota

życzą  mieszkańcom Ochoty 
    w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota

Zasłużeni dla kultury
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Sytuacja małych firm w ciągu ostat-
nich 20 lat bardzo się zmieniła. Za 
tę zmianę głównie odpowiada wzrost 
konkurencyjności. Od czasów, w któ-
rych brakowało dosłownie wszystkiego, 
przeszliśmy do momentu, kiedy w śred-
niej wielkości mieście mamy po kilkana-
ście lub kilkadziesiąt firm czy sklepów 
robiących praktycznie to samo i niewie-
le się od siebie różniących. Dziś po pro-
stu jest wszystkiego zbyt wiele, a w tym 
niestety i nas – samych przedsiębiorców. 
Każdego dnia jesteśmy bombardowani 
przez tysiące różnych przekazów mar-
ketingowych. Nasze mózgi musiały so-
bie jakość z tym poradzić i po prostu 
przestały na to zwracać uwagę. Badania 
mówią, że nasza uwaga na przełomie 
ostatnich 50 lat zmniejszyła się o 80 
proc. W sumie nikogo już to nie dziwi, 
bo chcąc świadomie dostrzegać wszyst-
kie te atakujące nas reklamy można by 
zwariować. To sprawia, że jeszcze trud-
niej jest się wyróżnić i zwrócić na siebie 
uwagę potencjalnego klienta. Obecnie 
standardowa reklama przestaje powoli 
wystarczać… 

To jest właśnie jedna z przyczyn, dla 
których rynek w naszym kraju tak mocno 
przejmowany jest przez duże korporacje. 
One mogą sobie pozwolić na drogie kam-
panie i kupienie uwagi konsumentów. 
Z punktu widzenia lokalnego przedsię-
biorcy okazuje się to często mordercza 
konkurencja, a miejscowa gospodarka 
na tym cierpi, bo giganci rozliczają się 
centralnie i są przyczyną ucieczki kapi-
tału z naszego rynku. Pytanie brzmi, co 
można z tym zrobić? Trzeba oczywi-
ście szukać nowych kanałów dystrybucji 

i sposobów na wyróżnienie się w tłumie. 
Zastanów się, drogi czytelniku, jak się 
zachowasz, gdy dostaniesz na święta 
pod choinkę bon do znanego marketu ze 
sprzętem elektronicznym o wartości 500 
zł? Czy nie zaczniesz nagle dostrzegać 
reklam tego konkretnego sklepu i być 
czujnym na jego ofertę? To oczywiste, 
bo wiesz, że ten bon możesz tylko tam 
zrealizować, więc jesteś zainteresowany 
ich przekazem. Tylko, jaki z tego płynie 
wniosek?

Tu z pomocą mogą przyjść, znane 
od dawna na świecie, waluty lokalne, 
które ten właśnie model w ulepszonej 
wersji wykorzystują z korzyścią dla 
lokalnych przedsiębiorców. Główną 
ideą walut lokalnych jest posługiwanie 
się w transakcjach między zrzeszony-
mi przedsiębiorcami umowną jednost-
ką rozliczeniową. Zazwyczaj jest tak, 
że jedna jednostka waluty odpowiada 
jednej jednostce oficjalnie używanego 
w danym kraju pieniądza, tak więc 
nie występuje żadne ryzyko kursowe. 
Na świecie funkcjonują różne warian-
ty, ale w wielu przypadkach lokalnej 
waluty nie da się kupić ani sprzedać 
za pieniądze, da się ją jedynie zarobić 
i następnie wydać. 

W większości firm występują wol-
ne moce przerobowe, czy to w postaci 
niewykorzystanego czasu pracowników, 
czy towaru zbyt długo zalegającego na 
półkach czy marnujących się zasobów. 
Uczestnicy takich systemów mogą 
sprzedać swoje produkty i usługi no-
wym klientom za lokalną walutę, a na-
stępnie w ten sposób wygenerowanym 
dodatkowym przychodem pokryć swoje 

dotychczasowe koszty. Jeśli jesteś na 
przykład hotelarzem, to zazwyczaj masz 
jakieś wolne łóżka i korzystniej jest 
sprzedać je za ten inny rodzaj pieniądza, 
niż gdyby miały stać puste. Następnie 
za te środki, od innych uczestników, 
możesz kupić sobie ulotki, nowy sprzęt 
komputerowy, czy środki czystości. 
Dzięki takiemu mechanizmowi budują 
się trwałe relacje, a pieniądz krążąc 
w zamkniętym obiegu wszystkim po-
maga i zwiększa dochody. Narzędzie 
jest tak skonstruowane, że samoczynnie 
wymusza efekt wzajemności i zmienia 
sposób myślenia na taki, który nastawio-
ny jest na współpracę. 

W normalnym układzie rynek jest 
tak duży i głęboki, że nie masz żad-
nej kontroli nad tym, co się dzieje 
z pieniędzmi i często nie czujesz, aby 
ludzie, u których ty wydajesz, wra-
cali do ciebie. Czy nie byłoby jednak 
słuszne i co ważniejsze uczciwe, żeby 
firmy, w których Ty wydajesz pienią-
dze również wydawały je u Ciebie? 
Bo jeśli właściciel lokalnego sklepu 
spożywczego będzie naprawiał samo-
chód u lokalnego mechanika, ten nato-
miast zakupy będzie robił każdorazowo 
w jednej z zagranicznych korporacji, 
może się kiedyś okazać, że właściciela 
lokalnego sklepu nie będzie stać na 
dokonanie kolejnej naprawy i w biz-
nesowym krwioobiegu zacznie brako-
wać „krwi”. W ten sposób na lokal-
nym rynku powoli każdemu zaczyna 
brakować pieniędzy, co wielu małych 
przedsiębiorców dziś mocno odczuwa. 
Nie dość, że muszą walczyć, aby się 
wyróżnić i zostać dostrzeżonym, to 

dysponują coraz mniejszymi środka-
mi, aby sobie z tym poradzić. Dlatego 
właśnie trzeba się zrzeszać i zmieniać 
zasady gry na takie, w których mamy 
szanse zawalczyć o swoje. Gdy jeden 
z przedsiębiorców wejdzie w posiada-
nie tego pieniądza, zaczyna się rozglą-
dać gdzie może go wydać, a jego wzrok 
kieruje się na grono firm, które również 
go wspierają. Czy dziwi w takim razie 
fakt, że najwięcej walut lokalnych jest 
w najbardziej rozwiniętych krajach? 
USA – 500, Japonia – 300, Hiszpania – 
40, w Szwajcarii do jednego sytemu na-
leży obecnie 80000 firm i współpracują 
już na takich zasadach od prawie 100 
lat. Kraje, które rozumieją, że należy 
wspierać własny biznes, tworzą tego 
typu systemy, przedsiębiorczość się 
rozwija i wszystkim żyje się dostatnio. 

Pora żeby i Polacy wyciągnęli na-
uki z tej lekcji i skierowali swoje za-
kupowe oczy na produkty i usługi wy-
twarzane i sprzedawane przez naszych 
rodzimych przedsiębiorców. Nasz kraj 
doczekał się już tego typu rozwiązań. 
Było kilka prób w ciągu ubiegłych lat. 
W chwili obecnej wygląda na to, że jest 
jeden lider, który prężnie się rozwija 
i ma już paruset członków w naszym 
kraju. Więc jeśli można współpracować 
w sposób uczciwy, zgodny z polskim 
prawem i dający korzyści dla naszych 
obywateli, to może jest to czas, aby za-
interesować się takimi narzędziami jak 
waluty lokalne. Ciekawym może być 
fakt, że tego typu systemy oferują czę-
sto wiele więcej korzyści, niż sama idea 
współpracy. Uczestnicy mogą aktywnie 
się poznawać i wymieniać doświad-

czenia, korzystać z programów lojal-
nościowych, czy wspólnie taniej ku-
pować. Często idea współpracy oparta 
jest na dostępnie do bezodsetkowe-
go i darmowego debetu, co w istotny 
sposób zwiększa płynność finansową 
i możliwości zakupowe uczestników. 
Oczywiście nigdzie na świecie tego 
typu rozwiązania nie są darmowe, ale 
wygląda na to, że biorąc pod uwagę 
mnogość dostępnych narzędzi i pro-
ponowane ceny są to jedne z tańszych 
dostępnych na rynku rozwiązań. Teore-
tycznie nie są nam potrzebne jakieś wy-
myślne narzędzia, żeby móc kupować 
od siebie i współpracować. Ale niestety 
praktyka często bardzo mocno odbiega 
od teorii i doświadczenie pokazuje, że 
nawet do dobrych rozwiązań trzeba 
czasem ludzi zachęcić. Jak pokazują 
liczby, taka współpraca może się opła-
cać, a firmy, które zdecydowały się 
na takie rozwiązanie zwiększyły swoje 
dochody nawet o 15 proc. 

Na pewno waluty lokalne to 
coś, co wymaga odrobiny zachodu 
i zmiany utartych nawyków.  Roz-
wój zawsze jednak wymaga wyjścia 
ze strefy komfortu. Ci, którzy chcą 
utrzymać się na dynamicznym ryn-
ku, muszą być gotowi na zmiany 
i otworzyć się na nowe rozwiązania.  

Filip Prokop
Przedsiębiorca z 20-letnim 

doświadczeniem, inwestor, dyplomowany 
trener biznesu, publicysta, współautor 

książki „Sprzedaż jest Sexy albo nie 
ma jej wcale – Zielona Rewolucja”, 

propagator idei współpracy.  

Dlaczego masa małych firm upada?
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Jak w Polsce obchodzi się Wielka-
noc i jakie zwyczaje są z nią związane? 
Co oznacza nazwa „śmigus-dyngus”? 
Oto tradycje wielkanocne, które obo-
wiązują w naszym kraju!

Wielkanoc wiąże się z wieloma tra-
dycjami, sięgającymi nawet XIV wie-
ku. Jest nie tylko ważna ze względu 
na duchowy wymiar. Jest to bowiem 
czas, kiedy przyroda na nowo budzi się 
do życia. Jakie wielkanocne zwyczaje 
panują w Polsce? Oto one!

Wiosenne porządki
Dawniej początek wiosny był ide-

alną okazją do wielkich porządków. 
Sprzątało się mieszkania, malowało 
domy, robiło się świąteczne dekoracje 
i przyozdabiało nimi pomieszczenia. 
Nadal panuje zwyczaj sprzątania domu 
tuż przed Wielkanocą. Wedle starego 
zwyczaju, wszyscy domownicy muszą 
przyłożyć się do porządków.

Malowanie jaj
Każdy region naszego kraju ma 

swój charakterystyczny sposób ozda-
biania jaj. Są one symbolem pomyślno-
ści oraz rodzącego się życia. Stanowią 
bardzo ważny element Wielkanocy.

Wielki Tydzień
Wielki Tydzień rozpoczyna się 

wraz z Niedzielą Palmową. Dawniej 
zwana „Kwietną” lub „Wierzbową”, 
stanowi bardzo ważny dzień w religii 
chrześcijańskiej. Symbolizuje wjazd 
Jezusa do Jerozolimy. W Niedzielę 
Palmową należy udać się do kościo-
ła w celu poświęcenia tzw. palemki. 
Są one wykonane z gałązek wierzby, 
ozdobionych bukszpanem i kwiatami. 
Kiedyś poświęconą palemką uderzało 
się lekko każdego z domowników. Na-
stępnie umieszczało się ją za obrazem 
lub nad drzwiami. Miało to chronić 
przed burzą oraz ogniem.

Tradycją w niektórych regio-
nach było także „Topienie Judasza”. 
W Wielką Środę brano słomianą ku-
kłę symbolizującą Judasza i wleczono 
przez całą wieś. Mieszkańcy obrzucali 
ją kamieniami, wrzucali do wody, a na 
końcu topili.

Triduum Paschalne
W Wielki Czwartek zaczyna się 

Triduum Paschalne. Z ołtarza zni-
kają wszelkie przedmioty, a dzwo-
ny milkną aż do czasu zmartwych-
wstania.

Następnie w Wielki Piątek odby-
wają się Drogi Krzyżowe, podczas 
których składa się ciało Chrystusa do 
grobu. Tego dnia obowiązuje ścisły 
post. Jedną z dawnych tradycji było 
zakopywanie żuru i śledzia, które były 
typowo postnymi potrawami. Istniał 
również zwyczaj przybijania śledzi do 
drzewa.

Za dawnych czasów w Wielką So-
botę spryskiwano dom wodą na znak 
pomyślności. Palono leszczynę, a jej 
popiół rozrzucano przy pierwszej orce, 
na znak dobrobytu. Obecnie w Wielką 
Sobotę święcone są nie tylko świątecz-
ne pokarmy, ale i woda, ogień oraz 
cierń. Ozdobione bukszpanem koszyki 
powinny zawierać:
•  baranka – symbol zmartwychwstałe-

go Jezusa;
•  jajka – symbol rodzącego się życia;
•  chleb – symbol ciała Chrystusa, do-

brobytu i pomyślności;
•  chrzan – symbol męki Pańskiej;
•  sól – istota prawdy;
•  ser – symbol pojednania człowieka 

z naturą;
•  babkę – symbol umiejętności;

Wszelkie prace domowe, takie jak 
sprzątanie czy gotowanie potraw wiel-
kanocnych, powinny zostać zakończo-
ne przed poświęceniem koszyczka.

Niedziela Wielkanocna
W Wielką Niedzielę nie może za-

braknąć stołu przykrytego białym obru-
sem. Na śniadanie zazwyczaj są: żurek, 
biała kiełbasa, pasztety, pieczenie oraz 
szynki. Konieczne są również wielka-
nocne ciasta, takie jak mazurki czy bab-
ki. W niektórych regionach po świątecz-
nym śniadaniu następuje tzw. zajączek 

wielkanocny – czyli szukanie drobnego 
upominku ukrytego gdzieś w domu.

Śmigus-dyngus
Śmigus-dyngus, czyli Wielkanocny 

Poniedziałek, polega na wzajemnym 
oblewaniu się wodą. Dawniej obowią-
zywało także uderzanie się wierzbowy-
mi gałązkami (tzw. śmigus). Aby unik-
nąć śmigusa, można było wykupić się 
pisankami, słodyczami lub pieniędzmi. 
To właśnie jest tzw. dyngus.

Źródło: portal se.pl

– Cieszę się, że stworzyliśmy dla 
mieszkańców kolejne miejsce rekreacji, 
w którym mogą nie tylko odpocząć 
i dobrze się bawić, ale również zadbać 
o swoją aktywność fizyczną. Co ważne, 
obiekt przy ul. Inflanckiej oprócz nowe-
go atrakcyjnego basenu zyskał również 
nowoczesne zaplecze techniczne, a to 
jeszcze nie koniec zmian. Obecnie trwa 
wybór wykonawcy kompleksu saun, 
który jeszcze w tym roku poszerzy ofer-
tę ośrodka – mówi Renata Kaznowska, 
wiceprezydent m.st. Warszawy.

Pływalnia w ośrodku „Inflancka” 
zmieniła się nie do poznania. Wymie-
niona powłoka pneumatyczna, wyre-
montowany basen, nowoczesna stacja 

uzdatniania wody, system wentylacji, 
a także nowe atrakcje wodne, które już 
czekają na warszawiaków.

Należy podkreślić, że jednym z naj-
ważniejszych aspektów przeprowadzo-
nego remontu była modernizacja stacji 
uzdatniania wody i wymiana starych 
filtrów. Zastosowanie nowoczesnych 
technologii w postaci automatycznego 
systemu dozowania pozwoli utrzymać 
przez cały czas prawidłowe i bezpieczne 
dla użytkowników pływalni parametry 
wody basenowej. Natomiast powstanie 
nowego budynku centrali wentylacyjnej 
podniosło klasę powietrza pod powłoką 
pneumatyczną pływalni i zwiększyło 
jakość i komfort korzystania z obiektu.

Na terenie pływalni pojawiło się 
także nowe oświetlenie, liny, słupki 
startowe, panele nawrotowe, drabinki 
oraz schody zejściowe, a obszar obję-
ty inwestycją został dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi. Ze względu na zmianę technologii, 
wykonane zostały nowe rynny przele-
wowe typu wiesbaden, dzięki czemu 
lustro wody uległo podwyższeniu – 
takie rozwiązanie wyróżnia pływalnię 
przy Inflanckiej i podnosi atrakcyjność 
obiektu.

Pływalnia oferuje atrakcje dla każ-
dego, również dla amatorów mniej ak-
tywnego wypoczynku, na których cze-
ka ciepła kąpiel z hydromasażem w ja-
cuzzi. Natomiast wielbiciele wodnych 
szaleństw, szczególnie ci najmłodsi, 
będą mogli aktywnie spędzić czas na 
wodnym torze przeszkód - tzw. „Pirac-
kiej wyspie” i odnowionej zjeżdżalni. 

Inflancka dla każdego
„Inflancka” to nie tylko pływalnia, 

ale również sala fitness o powierzchni 
90 mkw. i profesjonalnie wyposażo-
na siłownia. Oferta ośrodka obfituje 
w szereg sportowych atrakcji, a nowe 
zajęcia i programy skierowane są do 
szerokiego kręgu odbiorców.

„Aktywna rodzina” to program 
skierowany do wszystkich, którzy po-
przez wspólną aktywność ruchową 
chcą zadbać o zdrowie swoich najbliż-

szych oraz pogłębić relacje rodzinne.
„Aktywna mama” to zajęcia skie-

rowane do pań, które chciałyby pozo-
stać aktywne fizycznie w czasie ciąży, 
a także dla tych, które chcą wrócić do 
formy po porodzie.

W zróżnicowanej ofercie nie za-
brakło również miejsca dla nestorów. 
„Aktywny senior” to prozdrowotne 
zajęcia w wodzie, na sali gimnastycz-
nej, a także możliwość korzystania 
z siłowni.

Nie zabraknie również nauki pły-
wania, rehabilitacji w wodzie, aqua 
aerobiku czy zajęć fitness, a wszystko 
to pod okiem trenerów i kadry instruk-
torów. 

A w niedzielę, w godz. 6.30-21.30 
na gości pływalni czekają specjal-
ne atrakcje. Tego dnia 90-minutowy 
bilet wstępu będzie kosztował tylko 
symboliczną złotówkę (ze względu na 
komfort korzystania z pływalni liczba 
miejsc jest ograniczona). Dodatkowo, 
na wszystkich chętnych do wspólnej 

zabawy czekają m.in: test umiejętności 
pływackich z dyplomem ukończenia, 
rozmowa z ratownikiem i specjalny po-
kaz ratownictwa wodnego, gry i zaba-
wy, a także zajęcia Aqua Senior, Aqua 
Core, Aqua Power. 

Przed nami kolejne zmiany
Ośrodek „Inflancka” planuje posze-

rzyć swoją ofertę o nowoczesny kom-
pleks saun. Mieszkańcy będą mogli 
korzystać m.in. z sauny fińskiej, in-
frared, biosauny oraz łaźni tureckiej. 
Przebudowa obejmie m.in. zagospoda-
rowanie terenu przyległego – powsta-
nie ogrodów zewnętrznych przezna-
czonych do wypoczynku, wykonanie 
kompleksowego remontu szatni, w tym 
pomieszczeń do wypoczynku, wyposa-
żenie natrysków w bicze i lodopady, 
pozwalające na nacieranie ciała lodem 
po kąpieli saunowej, a także montaż 
elektronicznego systemu obsługi klien-
ta. Obecnie trwa wybór wykonawcy 
tych prac.

Polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne

Inflancka czeka na warszawiaków
Mieszkańcy już mogą korzystać z nowej pływalni w ośrodku „Inflancka”. Obiekt przeszedł szereg prac 
remontowych i modernizacyjnych. Oprócz nowoczesnej stacji uzdatniania wody i systemu wentylacji, 
podnoszących komfort użytkowania pływalni, na warszawiaków czekają również nowe wodne atrakcje.
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Modernizacja placu zabaw obej-
mie całkowitą wymianę wyposażenia. 
Zakłada podział terenu na kilka stref 
funkcjonalnych, dedykowanych mło-
dym warszawiakom w różnym prze-
dziale wiekowym, równocześnie umoż-
liwiając dostęp do wszystkich urządzeń 
dzieciom z niepełnosprawnościami. 
Bariery architektoniczne znikną rów-
nież z terenu wokół placu.

Wśród atrakcji pojawią się m.in. 
zestawy do wspinaczek, piaskownice, 
huśtawki,  karuzele oraz zjeżdżalnie. 
Nawierzchnia, po której będą poruszały 
się dzieci, będzie zróżnicowana. Wokół 
urządzeń zabawowych zostanie ułożona 

nawierzchnia głównie z materiałów na-
turalnych tj. barwionych zrębków drew-
nianych oraz nawierzchnia z EPDM, 
które zabezpieczą bawiących się przed 
skutkami ewentualnego upadku. Przej-
ścia będą wykonane z desek kompozy-
towych odpornych na warunki atmos-
feryczne, natomiast przy wejściach na 
plac pojawi się kostka granitowa. Prze-
ważająca część terenu zostanie obsiana 
trawą i obsadzona krzewami.

Miejsce to będzie pełniło również 
funkcje kulturalno-animacyjne. W cen-
tralnej części pojawi się scena przygoto-
wana do zabaw z animatorami i organi-
zacji małych przedstawień teatralnych. 

Na terenie wokół sceny zostanie zor-
ganizowana przestrzeń wypoczynkowa 
ze źródełkiem wody pitnej i stołami 
piknikowymi, umożliwiająca jednocze-
śnie rodzicom obserwację bawiących 
się dzieci. Tuż obok powstanie ogród 
muzyczny wyposażony w ksylofony, 
bębny i dzwony. Nie zabraknie również 
przestrzeni do gier podwórkowych. Na 
skraju placu powstanie ściana i fragment 
chodnika przeznaczone do rysowania 
kredą. Wśród nowych atrakcji znajdą 
się tunele i przejścia wykonane z pędów 
różnych gatunków wierzb stanowiące 
żywą architekturę i umożliwiające np. 
zabawę w chowanego. 

Zmodernizowany plac zabaw bę-
dzie atrakcyjny także dla starszych 
dzieci oraz osób dorosłych. W części 
północno-zachodniej powstanie pająk 
złożony z lin oraz stanowiska do street 
workout’u. Emocji doda zabawa na 
tyrolce. 

Warszawa na modernizację placu 
zabaw przeznaczy 1 448 940 zł brutto. 
Realizacja inwestycji do końca kwiet-
nia br. pozwoli udostępnić najmłod-
szym warszawiakom nowy, funkcjo-
nalny i atrakcyjny plac zabaw już na 
początku sezonu letniego.

Nowy plac zabaw w Powsinie
Park Kultury w Powsinie jest sukcesywnie rewitalizowany. Po modernizacji kortów tenisowych i kom-
pleksowym wyposażeniu parku w elementy małej architektury, nadszedł czas na odnowę placu zabaw. 
Zmiany obejmują m.in. podział placu na kilka stref dla dzieci w różnym wieku i przestrzeń rekreacyjną. 

Szani szuka 
domu

Szani jest psiakiem dość młodym 
dużym i energicznym. Jest w dobrej 
formie, choć trochę „przy kości”. Szani 
kocha ludzi i kontakt z nimi. Na spa-
cerach lubi zwrócić na siebie uwagę 
i popiskuje czasem do innych psiaków, 
szczególnie tych większych. Wyraźnie 
widać, że pobyt w schronisku jest dla 
niej dużym ograniczeniem. Praca na 
wybiegu sam na sam pokazuje, że Szani 
jest posłuszna, reaguje na wołanie, na 
smakołyki, na kliker. Niestety obecność 
innych psów ją rozprasza. Potrzebuje 
dużo ruchu, którego przy spacerach raz 
czy 2 razy w tygodniu w schronisku nie 
jesteśmy w stanie jej zapewnić. Powin-
na chodzić w szelkach, gdyż z obroży 
może się uwolnić. Kontakt w sprawie 
adopcji:
Weronika tel. 667 036 547, 
Justyna tel. 783003754.



•  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

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

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE STANDARD od 3 m-ca życia. Tel. 501 093 436

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

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w kwietniu:
•  8 kwietnia (niedziela) godz. 12.30 

– Przedstawienie teatralne dla dzieci 
pt. „Świat cyrku Pana Abrakadabra” 
w wykonaniu Teatru Tup Tup. Wstęp 
10 zł

•  15 kwietnia (niedziela) godz. 16.30 – 
Koncert pt. „Paderewski-Koncert Ta-
trzański” w wykonaniu zespołu CUP 
OF TIME. Wstęp wolny

•  21 kwietnia (sobota) godz. 12.30 – 
Koncert fortepianowy uczniów Zu-
zanny Całki pt. „Od Beethovena do 
Yiruma”. Wstęp wolny

•  22 kwietnia (niedziela) godz. 12.30 
– Poranek muzyczny dla dzieci pt. 
„Wiosna jest radosna” w wykonaniu 
zespołu Fa-SOL-LA. Wstęp wolny

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

w kwietniu:
•  1 – 11 kwietnia – Wystawa palm 

wielkanocnych uczestników IV edycji 
Dzielnicowego konkursu plastyczne-
go „Najpiękniejsza palma wielkanoc-
na”.

•  7 kwietnia (sobota) godz. 16.00 – 
„Zagrajmy w Zielone” – zabawa, ta-
niec i humor w Klubie Seniora

•  10 kwietnia (wtorek) godz. 10.00 
– „Tadeusz Kościuszko – jakim był 
człowiekiem?”. Spotkanie prowadzi 
dr Marek Krześniak. Wstęp wolny

•  12 kwietnia (czwartek)  godz. 18.00 
– „Indie-Tadź Mahal – Świątynia Mi-
łości” – relacja z podróży Małgorzaty 
Jurgi, członka Klubu Seniora „Wesoła 
Chata”. Wstęp wolny

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69
w marcu:
•  24 marca (sobota) godz. 12.00 – OKO 

ul. Grójecka 75 – Sobotnie Spotka-
nia z Teatrem Kamishibai. Bajka z 
Australii – „Bajka o gąsienicy, która 
zamieniła się w motyla”. Wstęp 10 zł

•  27 marca (wtorek) godz. 19.00 – Klub 
SURMA ul. Białobrzeska 17 – Śpiew-
nik domowy. Zapraszamy do wspól-
nej zabawy i do wspólnego śpiewa-
nia. Akompaniuje Mirosław Kozak. 
Wstęp wolny

•  27 marca (wtorek) godz. 17.30 – 
MAL ul. Grójecka 109 – Zapraszamy 
dzieci w wieku przedszkolnym do 
krainy zabawek i bajek. Do godz. 
18.30 czas na szaleństwa w kąciku, 
budowanie z klocków, grać w gry i 
rysować. O 18.30 sąsiadka Sylwia 
zabierze dzieciaki na wyprawę w kra-
inę wyobraźni i poczyta bajki, wierze, 
opowiadania. Wstęp wolny

•  29 marca (czwartek) godz. 18.00 – 
MAL ul. Grójecka 109 – Zapraszamy 
dzieci z rodzicami na sąsiedzkie bajki 
wyświetlane przez sąsiadkę Kata-
rzynę z projektora na klisze. Wstęp 
wolny
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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 25 marca do 15 kwietnia 2018 r

WODNIK (21 I – 18 II) 
Masz przed sobą pomyślny 
okres. Słońce sprzyja zawo-
dowym sukcesom i zarabia-

niu pieniędzy, szczególnie przez pierw-
sze trzy tygodnie kwietnia. W tym czasie 
podejmiesz istotne decyzje niemal bez 
namysłu, gdyż sprzyja Ci duża intu-
icja. Miewasz także oryginalne pomysły. 
Rozwijasz się i osiągasz korzyści w pra-
cy zawodowej.

RYBY (19 II – 20 III)
Masz pewne skłonności 
do egoizmu i do trwania 
w przekonaniu o własnej 

nieomylności. Powinieneś być czuj-
ny i z refleksem reagować na bieżące 
zmiany, niespodziewane okoliczności 
i przeszkody. Ponadto pilnuj wszelkich 
terminów i przestrzegaj przepisów, gdyż 
przez lekkomyślność możesz się wpako-
wać w kłopoty finansowe i prawne.

BARAN (21 III – 20 IV)
Wiosna korzystnie wpływa 
na Twoje życie uczuciowe - 
sprzyja zdobywaniu sympatii 

i przychylności otoczenia. Warto zawie-
rać nowe przyjaźnie i utrwalać stare na 
spotkaniach towarzyskich. Odezwie się 
Twój żywy temperament, wzrośnie opty-
mizm, którym będziesz zarażać innych. 
Związek z ukochaną osobą da Ci więcej 
satysfakcji niż zazwyczaj. 

BYK (21 IV – 21 V)
Twoją dewizą jest dochodze-
nie do sukcesów stopniowo, 
za sprawą uczciwej pracy. 

Kierujesz się rozwagą i poczuciem obo-
wiązku. W pracy nic nie umknie Twojej 
uwadze. Nie przeoczysz żadnej okazji na 
zrobienie dobrego interesu i wielkiego 
wrażenia na bezpośrednim przełożonym. 
Okazje będziesz chwytać w locie. To też 
dobry moment na wydawanie pieniędzy. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Czeka Cię okres charakteryzu-
jący się równowagą wewnętrz-
ną. Możesz liczyć na korzystne 

układy rodzinne, partnerskie i przyjaciel-
skie. Będziesz odczuwać radość życia 
i wewnętrzne odprężenie. Przyjmij posta-
wę filozoficzną: więcej spokoju, umiaru 
i refleksji. Pracuj w spokojnym, wyrów-
nanym tempie, a pomyślnie zakończysz 
pewną trudną sprawę.

RAK ( 22 VI – 22 VII) 
Nadchodzi dla Ciebie nie-
zbyt dobry czas na zała-
twianie spraw zawodowych. 

W Twoje działanie wkradnie się pesy-
mizm, ujawnią się kompleksy lub za-
hamowania. Lepiej więc zrezygnować 
z podróży służbowych, wszelkich zmian, 
zawierania umów czy prowadzenia 
spraw finansowych. Możesz odczuwać 
brak zapału do pracy. 

LEW (23 VII – 23 VIII) 
Poczujesz wewnętrzne upo-
rządkowanie. Wzrośnie tak-
że Twoje dobre samopoczu-

cie, wiara w siebie, radość i życzliwość 
do wszystkich. Potrafisz zdusić w sobie 
wybuchy gniewu czy złości. Zapanujesz 
nad swoim temperamentem i nastroja-
mi. W tym miesiącu lepiej podziałają 
lekarstwa, przycichną objawy chorób, 
złagodnieją cierpienia. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Możesz dać z siebie wiele, 
gdyż odczujesz nadmiar roz-
pierającej Cię energii. Nawet 

flegmatyczne Panny staną się żywsze, 
energiczniejsze i stracą ociężałość. 
Zatęsknisz za solidną porcją ruchu. 
Najwięcej satysfakcji dadzą Ci długie, 
piesze wycieczki. Ale uwaga, musisz też 
intensywnie popracować, aby tę energię 
właściwie wykorzystać.

WAGA (23 IX – 23 X) 
Zakończysz realizację jakie-
goś projektu lub zamkniesz 
pewien etap w swoim życiu 

zawodowym i finansowym. Jednocze-
śnie dzięki dużemu wysiłkowi prawdo-
podobnie zaczniesz realizować swoje 
pomysły. Niestety, sukcesy osiągniesz 
kosztem ogromnego wysiłku, któremu 
towarzyszyć będą silne stresy. Musisz 
pamiętać, aby się nie przeforsować. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Będziesz w doskonałej formie 
fizycznej i psychicznej. Swą 
pogodą ducha i radością ob-

dzielisz wszystkich dookoła. Zawierzysz 
własnej intuicji. Nic więc dziwnego, że 
będą to dni sukcesów, dobrego samo-
poczucia i wielkiej fantazji. Wszystkie 
plany zawodowe oparte na wytrwałości 
i rzetelności przyniosą Ci satysfakcję. 
Pracując spokojnie, osiągniesz wiele. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Koncentracja i gruntowna 
wiedza, a także intelekt są 
teraz wspaniale zestrojone, 

co zapewni Ci skuteczność i szybkość 
działania. Możesz spodziewać się dużej 
aktywności i energii oraz poszukiwania 
szans na dobre interesy, pertraktacje 
handlowe, pośrednictwo, podróże w in-
teresach oraz kontakty zagraniczne.Są 
widoki na błyskotliwy sukces finansowy. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Możesz otrzymać nagły im-
puls do działania, lecz nie 
rób niczego bez przemyśle-

nia strategii. Brak Ci teraz cierpliwości, 
rozwagi i dyscypliny wewnętrznej. Nie 
jest to dobry czas na interesy zakrojone 
na większą skalę. Wiele będzie zależało 
od tego, na ile zapanujesz nad wła-
sną lekkomyślnością i ryzykanctwem. 
Ostrożnie w kwestiach finansowych. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 
1) radziecki konstruktor szybowców i samolotów (1906-1984); 7) urzędnik dworski 
organizujący polowania; 8) aromatyczny alkohol z różnych gatunków owoców;  
9) operacja; 10) podium dla kata; 12) japoński chuligan; 14) imię Pustelnika z III 
części „Dziadów”; 16) krakowskie lotnisko; 19) szkoda; 21) witamina PP; 22) atol 
w archipelagu Hawaje; 23) grupa ludzi wybitnych. 

Pionowo: 
1) na kopercie; 2) gilza; 3) przewlekła choroba nerek; 4) drzwi do czołgu; 5) placek 
biszkoptowy przekładany bakaliami; 6) właściciel majątku ziemskiego; 11) człowiek 
zaufany; 13) dochody rodziny panującej; 15) rodzaj płaskiego statku rzecznego;  
17) popularna bogini egipska; 18) polskie włókno poliestrowe; 20) nóż szewski.
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