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Ochota na kota już działa

b EKOpark w Ursusie coraz bliżej  b Owce i kozy na środku Wisły b Konkurs Młodzi Wspierają Ptaki  b

Kilkanaście kotów zamieszkało 
w punkcie adopcyjno-informa-
cyjnym schroniska Na Paluchu 
– „Ochota na kota”. Czworo-
nożni pupile będą zachęcać war-
szawiaków do adopcji zwierząt. 
Mieszkańcy mogą już podglądać 
życie czworonogów zza witryny 
lokalu, a także przygarnąć kota 
do swojego domu.

Wnętrze lokalu zaaranżowano tak, 
aby zaspokajało jak najwięcej kocich 
potrzeb. Dwa pokoje zostały wyposażo-
ne w drapaki, kryjówki, półeczki i inne 
akcesoria. Dzięki temu zwierzęta czeka-
jące na swój docelowy dom, przebywają 
w komfortowych warunkach. Modelo-
we „kocie mieszkanie”, może być inspi-
racją dla przyszłych właścicieli. 

W filii wyświetlane będą także 
zdjęcia pupili przebywających na Pa-
luchu. Już wkrótce relacje z „Ochoty 
na kota” pojawią się też w internecie 
- transmitowane na żywo, na specjalnej 
stronie „Ochoty na kota”.

Warszawiacy, którzy są zaintereso-
wani adopcją, mogą liczyć na wsparcie 
ze strony pracowników lokalu. Otrzy-
mają od nich wszystkie dodatkowe in-
formacje na temat właściwej opieki. 
Oprócz tego, osoby chętne do udzie-
lenia pomocy czworonogom, dostaną 
wskazówki na temat form wolonta-
riatu i darowizn. W placówce będą 
odbywały się także warsztaty dla dzieci 

i młodzieży. Najmłodsi dowiedzą się, 
jak dbać o domowych pupili, a także 
zapobiegać bezdomności zwierząt.

– Cieszę się, że już widzimy pierw-
sze efekty naszej wielomiesięcznej pra-
cy. Koty mają tu doskonałe warunki i są 
blisko warszawiaków. Ułatwiliśmy też 
sam proces adopcji. Wystarczy przyjść 
na Grójecką, wypełnić na miejscu 
przedadopcyjną ankietę i uzyskać reko-
mendację od pracownika schroniska. 
Już następnego dnia, po dopełnieniu 
formalności i przygotowaniu dokumen-
tacji medycznej zwierzęcia, kot będzie 
mógł zostać zabrany do nowego domu 
– mówi Henryk Strzelczyk, dyrektor 
schroniska Na Paluchu. – Oczywiście 
czworonożni ambasadorzy „Ochota na 
kota” będą się wymieniać. Gdy jeden 
kot znajdzie kochającego właścicie-
la, na jego miejsce przyjdzie następny 
z naszej placówki przy ul. Paluch 2. 

Wzorem do powstania projektu 
były istniejące już punkty adopcyjne, 
zlokalizowane w innych światowych 
metropoliach. Podobna instytucja funk-
cjonuje w Nowym Jorku i Londynie. 
Dzięki „Ochocie na Kota” Warszawa 
dołączyła do miast, które poprzez no-
watorskie rozwiązania, promują adop-
cje zwierząt.

Obecnie w stołecznym schronisku 
przebywa około 150 kotów i około 
700 psów. W lokalu „Ochota na kota” 
zamieszka tylko część kocich pupili. 
Będą to zwierzęta zdrowe oraz niewy-
magające hospitalizacji. Muszą też lu-
bić towarzystwo innych czworonogów. 

– W naszej dzielnicy mieszka wiele 
kotów. Te, których domem jest ulica do-
karmiamy i pozostawiamy na wolności. 
Pomagają nam w walce z gryzoniami. 
Pozostałe zwierzaki umilają miesz-
kańcom czas spędzany we własnych 
czterech kątach. Teraz Ochota będzie 
również miejscem kotów, które szukają 
domu. Otwieramy się na oczekiwania 
warszawiaków i ułatwiamy im dostęp 
do adopcji. Myślę, że dogodna loka-
lizacja wpłynie na popularność tego 
miejsca – mówi Katarzyna Łęgiewicz, 
burmistrz Ochoty.

Rocznie do „Palucha” trafia około 
1400 kotów. W ciągu dwunastu mie-
sięcy 2017 r. blisko 1100 wąsatych 
pupili znalazło nowe domy, a około 160 
zostało odebranych przez swoich wła-
ścicieli. Schronisko do niedawna spra-
wowało opiekę jedynie nad zwierzęta-
mi zagubionymi i bezdomnymi, które 
zostały znalezione na terenie stolicy 
i Piaseczna. Od lutego 2018 roku tra-
fiają tam również czworonogi z Góry 
Kalwarii. Dzięki aktywnej promocji 
Palucha, a także edukacji najmłodszych 
liczba czworonogów przebywających 
w schronisku znacznie się zmniejszyła. 
31 grudnia 2010 roku w schronisku 
przebywało aż 2366 zwierząt, podczas 
gdy teraz jest ich tam 837, czyli blisko 
65% mniej. 

Drzwi punktu adopcyjno-informa-
cyjnego „Ochota na kota” otwarte są od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 
12.00 – 17.00, zaś w weekendy od 
godz. 10.00 do 15.00. 

W dniu 1 sierpnia mieszkańcy 
i władze samorządowe dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy, przedstawiciele orga-
nizacji kombatanckich i społecznych, 
partii i stowarzyszeń politycznych 
dzielnicy złożyli hołd bohaterskim 
powstańcom warszawskim i miesz-
kańcom Ursusa oraz całej Warszawy, 
którzy stracili życie za wolną Polskę. 
O godz. 16.30 odbyła się uroczystość 
złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na 
grobach powstańców warszawskich na 
cmentarzu przy ul. Rakuszanki, z udzia-
łem władz dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy reprezentowanych przez burmistrz 
Urszulę Kierzkowską, zastępcę burmi-
strza Wiesława Krzemienia, radnych 
dzielnicy, a także przedstawicieli orga-
nizacji kombatanckich i społecznych. 
Centralna uroczystość odbyła się 
przed „Pomnikiem Pamięci Bohaterów 
Mieszkańców Ursusa i okolic…” przy 
ul. Cierlickiej, w obecności pocztów 
sztandarowych Liceum Ogólnokształ-
cącego nr 56 oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ursusie.

– Przed chwilą o godzinie 17.00, 
zgodnie z wieloletnią tradycją, w War-
szawie zawyły syreny. Mieszkańcy Ur-
susa, jak i innych dzielnic stolicy zatrzy-
mali się, by w zadumie oddać symbo-
liczny hołd swoim bohaterom…” – tymi 
słowami rozpoczęła swe wystąpienie 

burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska. 
Następnie modlitwę za poległych odmó-
wił ksiądz proboszcz Zbigniew Sajnóg. 
W ceremonii uroczystego złożenia 
wieńców i kwiatów uczestniczyli 
przedstawiciele Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr 
6 Helenów, zarządu i rady Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy oraz Zbigniew 
Sajnóg, Stowarzyszenia na rzecz nowej 
Konstytucji Kukiz 15 Ursus, Towa-
rzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Ursusie, Klubu Seniora z Domu 
Kultury „Miś”, Stowarzyszenia Kul-
turalnego CARMEN i członków Chó-
ru CANTATE DEO, Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości URSUS, 
Koła Platformy Obywatelskiej w Ur-
susie, Stowarzyszenia Obywatelskiego 
Ursus, strażaków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Ursusie, społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 383 w Ursu-
sie, koła partii Nowoczesna w Ursu-
sie oraz środowiska kibiców z Ursusa. 
Na zakończenie tej uroczystości wszy-
scy obecni zostali zaproszeni na mszę 
św. w intencji Ojczyzny w kościele 
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, a na-
stępnie do wzięcia udziału we wspól-
nym śpiewaniu piosenek powstańczych 
w amfiteatrze w Parku Czechowickim, 
które prowadził zespół Young Ursus 
Voices.

Uroczystości w Ursusie

74. rocznica Powstania 
Warszawskiego

WYBORY SAMORZĄDOWE 21 października br.
SZANOWNY KANDYDACIE!

STARTUJESZ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?
PRZEDSTAW SIĘ SWOIM WYBORCOM

Proponujemy atrakcyjną reklamę wyborczą  
na wyjątkowych promocyjnych warunkach.

Reklama wyborcza w gazecie i na naszej stronie internetowej  
zamówiona i opłacona w czasie trwania promocji  

może kosztować Państwa o połowę taniej.
 

Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy telefonicznie 
22 877 25 66,   22 877 25 67,   517 329 998

lub mailowo
reklama@nasza-gazeta.pl
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Kolejarze odtworzą nawierzchnię 
jezdni ul. Cierlickiej po pracach zwią-
zanych z przebudową stacji PKP Ursus. 
W tym czasie jezdnia pod wiaduktem 
kolejowym zostanie wyłączona z ru-
chu. Od strony ulic Lalki i T. Kościusz-
ki możliwy będzie wyłącznie dojazd 
do posesji. Objazdy zostaną poprowa-
dzone ulicami T. Kościuszki lub M. 
Spisaka – K. Pużaka – W. Sławka do 
ul. Dzieci Warszawy i dalej ulicami: 
Ryżowa – al. 4 czerwca 1989 r. do ul. 
Traktorzystów (uwaga w dniach 24 – 
31 sierpnia ruch na tej ulicy w rejonie 
stacji PKP Ursus będzie odbywał się 
wahadłowo) lub dalej ulicami: Szamoty 
– Posag 7 Panien – K. Gierdziejew-
skiego.

Komunikacja: Autobusy linii 177 
podają objazdem ulicami: T. Ko-

ściuszki – Dzieci Warszawy – Poczty 
Gdańskiej – al. 4 Czerwca 1989 r. 
i dalej ulicami Warszawska, M. Ke-
niga i Orląt Lwowskich do krańca 
Ursus-Niedźwiadek. Linie 187 i 517 
będą kursowały al. 4 Czerwca 1989 r 
i ul. Traktorzystów. Linia nocna N35 
zostanie skrócona do pętli PKP Ursus. 
Natomiast linia N85 skierowana zosta-
nie na trasę zmienioną przebiegającą 
ul. Traktorzystów.

Uruchomione zostaną linie zastęp-
cze:

– Z-7: Ursus-Niedźwiadek – Orląt 
Lwowskich – M. Keniga – Warszawska 
– Władysława Jagiełły – Traktorzy-
stów – al. 4 Czerwca 1989 r. – Poczty 
Gdańskiej – Dzieci Warszawy – Sko-
roszewska – zawrotka na rondzie przy 
skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej, 

Starodęby i gen. F. Sławoja-Składkow-
skiego – Skoroszewska – Skorosze;

–  Z17: PKP Ursus – Regulska – M. 
Spisaka – Kompanii AK „Kordian” – 
K. Pużaka – W. Sławka – Dzieci War-
szawy – Ryżowa – Kleszczowa – Al. 
Jerozolimskie – ppłk. M. Sokołowskie-
go „Grzymały” – Kopińska - Grójecka 
– Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. 
Trzech Krzyży.

Z ostatniej chwili:
Uwaga, wykonawca prac zleco-

nych przez PKP Polskie Linie Kolejo-
we odwołał zapowiadane zamknięcie 
ul. Cierlickiej. Zmiany w ruchu będą 
dotyczyły tylko ulic Świerszcza i Trak-
torzystów. O nowym terminie prac na 
ul. Cierlickiej powiadomimy w najbliż-
szym czasie.

W Ursusie

Utrudnienia w komunikacji
Od piątku, 24 sierpnia od ok. godz. 11:00 na ul. Traktorzystów w rejonie stacji PKP Ursus ruch będzie 
odbywał się wahadłowo. Kolejarze odtworzą nawierzchnię jezdni ul. Traktorzystów po pracach związa-
nych z budową przejścia podziemnego do stacji PKP Ursus. W tym czasie ruch w ciągu ul. Traktorzystów 
będzie odbywał się wahadłowo. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do końca sierpnia. Natomiast od 
piątku, 24 sierpnia od godz. 23:45 do poniedziałku, 27 sierpnia do godz. 4:00 zamknięta dla ruchu będzie 
ul. Cierlicka na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Traktorzystów. 

 Nowo otwarty salon kosmetyczny
zaprasza na profesjonalne usługi

Zabiegi, które wykonujemy:
- manicure i pedicure
- henna/regulacja
- depilacja
- aparaturowa diagnoza skóry
- oxybrazja
- peeling kawitacyjny
- mikrodermabrazja diamentowa
   i korundowa
- liposukcja ultradźwiękowa
- dermomasażer 
- mezoterapia bezigłowa
- fale radiowe

ul. Bohaterów Warszawy 21
02-495 Warszawa

+ 48 507 585 107

  Godziny otwarcia:
Pn. - Pt.   10:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 13:00

SALON KOSMETYCZNY
 mgr KINGA  SADOWSKA

Lady wow

Policjanci radzą jak postępować 
w czasie upałów:
• unikaj długiego przebywania na 

słońcu, szczególnie w godzinach 
południowych (10.00–15.00); o ile 
to możliwe, w ciągu dnia staraj się 
przebywać w cieniu,

• unikaj zbytniego nasłonecznienia, 
używaj środków ochrony przed pro-
mieniami słonecznym,

• chroń twarz i głowę poprzez noszenie 
kapelusza z szerokim rondem lub 
czapki z daszkiem w jasnych kolo-
rach,

• ubieraj się w przewiewne rzeczy 
z naturalnych materiałów (len, ba-
wełna), zakrywające możliwie naj-
większą powierzchnię skóry – lekka 
odzież o jasnych kolorach odbija pro-
mieniowanie słoneczne oraz poma-
ga utrzymać normalną temperaturę 
ciała,

• jeśli przebywasz na zewnątrz – noś 
przewiewne obuwie; jeśli jesteś 
w domu – zdejmij kapcie i skarpetki 
– chodząc boso chłodzisz organizm 
poprzez kontakt z chłodną podłogą,

• skonsultuj się z lekarzem, aby uzy-
skać pewność, że twoje lekarstwa nie 
wzmagają wrażliwości na wysokie 
temperatury (leki mogą np. zakłócać 
termoregulację ciała, blokować poce-
nie się, powodować niedociśnienie); 
chroń lekarstwa przed przegrzaniem,

• spożywaj zbilansowane, lekkostraw-
ne posiłki; pij duże ilości płynów, 
najlepiej wzbogacone w mikroele-
menty,

• zadbaj o odpowiednią ilość płynów 
dla twojego dziecka,

• unikaj picia kawy oraz napojów za-
wierających duże ilości cukru– po-
wodują one odwodnienie organizmu,

• ogranicz spożycie napojów alkoho-
lowych – mimo, że piwo i napo-
je alkoholowe zdają się zaspakajać 
pragnienie, to zazwyczaj powodują 
dalsze odwodnienie organizmu,

• unikaj skrajnych temperatur – osoby, 
które pracują w klimatyzowanych 
pokojach nie powinny od razu wy-
chodzić na zewnątrz, gdzie panuje 
upał; również zimny prysznic na-
tychmiast po przebywaniu w upale 
może spowodować szok termiczny, 
zwłaszcza u starszych i bardzo mło-
dych ludzi,

• ogranicz nadmierny wysiłek fizycz-
ny,

• w upalne dni nie zostawiaj w samo-
chodzie dzieci i zwierząt ani mate-
riałów łatwopalnych (np. kanistrów 
z benzyną, butli gazowych). Pamiętaj 

o zwierzętach – zabezpiecz je przez 
bezpośrednim nasłonecznieniem, 
zapewnij nieograniczony dostęp do 
wody pitnej,

• obserwuj reakcje swojego organizmu 
podczas upałów: drżenie, potliwość, 
zawroty głowy – w przypadku złego 
samopoczucia zwróć się o pomoc do 
lekarza.
Uwaga! Osoby starsze i dzieci są 

szczególnie narażone na niekorzystny 
wpływ wysokich temperatur – odwie-
dzaj je często i regularnie.

Skutki upałów dla zdrowia: upał 
może doprowadzić do wystąpienia udaru 
słonecznego lub cieplnego, który jest 
stanem zagrażającym zdrowiu lub nawet 
życiu.

Przyczyny udaru: Długie spędzanie 
czasu na słońcu, długie przebywanie 
w przegrzanym miejscu np. w samocho-
dzie, brak nakrycia głowy przy silnym 
nasłonecznieniu, zbyt intensywny wysi-
łek w czasie gorącego dnia.

Objawy udaru: Zmęczenie, silne 
bóle i zawroty głowy, nudności, gorącz-
ka, szum w uszach, drgawki, wzrost 
temperatury ciała zagrażający życiu, 
większa częstotliwość bicia serca i od-
dechu.

Upał – zmora kierowców
Upały mogą być również zmorą kie-

rowców, którzy na przykład nie mają kli-
matyzacji. Jeżeli jedziemy samochodem 
bez klimatyzacji warto robić częściej 
przerwy. W ich trakcie warto przemyć 
twarz i kark zimną wodą, a przed dalszą 
jazdą napić się chłodnej wody, by uzu-
pełniać płyny.

Wybierając się w daleką podróż war-
to zabrać ze sobą odpowiednią ilość pły-
nów. Bezwzględnie w każdym samocho-
dzie powinna być butelka wody, dzięki 
temu jeśli znajdziemy się w korku lub 
zepsuje nam się klimatyzacja, a w naj-
gorszym przypadku samochód, ta woda 
może być bardzo potrzebna.

Dobra pogoda często stwarza złud-
ne wrażenie większego bezpieczeństwa 
podczas jazdy. Dlatego zdaniem policji 
właśnie podczas słonecznych dni kie-
rowcy powinni zachowywać uwagę i nie 
przesadzać z prędkością.

Podczas upałów zwróćmy uwagę czy 
w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje 
pomocy: dziecko czy zwierzę pozosta-
wione w zamkniętym samochodzie czy 
starsza osoba, która zasłabła na skutek 
wysokiej temperatury powietrza. W ta-
kiej sytuacji poinformujmy odpowiednie 
służby. 

KSP III 

Policja przypomina

Nie zostawiaj dzieci  
i zwierząt w samochodzie
Pomimo wielu apeli, wciąż zdarzają się sytuacje pozostawienia 
w nagrzanym samochodzie dzieci i zwierząt. Policjanci przypomina-
ją, aby podczas dni z tak wysokimi temperaturami nawet na chwilę 
nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach 
wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać życiu 
i zdrowiu przebywających w nim osób czy zwierząt. Policjanci ape-
lują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do 
jazdy samochodem.
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Prace rozpoczęto w maju. Do tej 
pory wykonano prace związane z usu-
nięciem suchych drzew oraz pielęgna-
cją drzew. Teren oczyszczono z zale-
gających w gruncie płyt monowskich, 
gruzu, karp drzew. Przeprowadzono 
prace rozbiórkowe, prace ziemne zwią-
zane z instalacjami elektrycznymi, sa-

nitarnymi. Wykonano montaż obrzeży 
stalowych oraz podbudowę dla ciągów 
pieszych z nawierzchni mineralnych 
oraz podbudowę pod plac zabaw. Te-
ren przygotowano pod montaż drew-
nianych tarasów. Rozpoczęto ponadto 
prace związane z wykonaniem pod-
świetlanych murków  z betonu archi-
tektonicznego. Częściowo wykonano 
trawniki. 

W EKOparku zastosowane zostaną 
innowacyjne rozwiązania, w tym ele-
menty pochodzące z recyklingu. Do 
budowy nawierzchni ciągów komuni-
kacyjnych zostaną wykorzystane ma-
teriały mineralne przyjazne środowi-
sku. Elementy małej architektury będą 

wykonane z najprostszych materiałów, 
takich jak drewno i  stal ocynkowana, 
a do oświetlenia wykorzystane będą 
latarnie zasilane energią odnawialną 
z ogniw fotowoltaicznych. Ponadto 
w parku zbudowany zostanie system 
niecek bioretencyjnych – odbierają-
cych, gromadzących i rozsączających 

wodę z całego parku. Dzięki temu cała 
powierzchnia parku będzie systema-
tycznie nawadniana. 

Na terenie EKOparku powstaną 
także: naturalistyczny plac zabaw dla 
dzieci, siłownia plenerowa, ścieżki 
edukacyjne, wybieg dla psów i toaleta 
publiczna. Całość parku będzie dosto-
sowana do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami.

Projekt pn. „Utworzenie EKOparku 
przy ul. Gierdziejewskiego w Warsza-
wie” jest dofinansowany ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014–2020, Działanie 2.5 Po-
prawa jakości środowiska miejskiego.

W Ursusie

Trwa budowa EKOparku 
w Ursusie
Pierwszy etap budowy parku zostanie zrealizowany do końca br. Obej-
muje 3,3-hektarowy teren od ul. Czerwona Droga do ul. Stanisława 
Leszczyńskiego. Drugi – od ul. Warszawskiej do ul. Czerwona Dro-
ga – realizowany będzie w 2019 r. Koszt budowy to blisko 10 mln zł. 
Ponad  70 proc. tej kwoty pochodzi z dofinansowania unijnego.

Zapraszamy do konkursu

Młodzi Wspierają Ptaki
Trwają prace związane z budo-

wą pierwszego parku ekologiczne-
go w Warszawie. Na obszarze 5 ha, 
wzdłuż ul. Gierdziejewskiego w Ur-
susie powstaną przyjazne środowisku 
rozwiązania. Miejsce będzie łączyło 
w sobie elementy rekreacyjne i eduka-
cyjne. Powstają tu ekologiczne ścieżki 
edukacyjne, wybiegi dla psów, polany 
piknikowe, place zabaw oraz ścieżki 
rowerowe. Chcąc rozpropagować  tę 
inwestycję Młodzieżowa Rada Dziel-
nicy Ursus przygotowała dla dzie-
ci i młodzieży konkurs pt. “Młodzi 
Wspierają Ptaki”.

W ramach konkursu należy przy-
gotować projekt karmnika lub budki 
lęgowej dla ptaków. Na podstawie 

najlepszych projektów zostaną przy-
gotowane odpowiednie konstrukcje, 
które zostaną umieszczone w nowo 
powstającym parku. Projekt może 
mieć dowolną formę. Od wyobraźni 
młodzieży zależy, jak będzie wyglą-
dał dany projekt. Prace wraz z załą-
czoną zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych (wzór na https://www.fa-
cebook.com/MlodziezowaRadaDziel-
nicyUrsus/) prosimy wysyłać na ad-
res mrdursus@gmail.com do soboty, 
8 września.

Projekt złożyć można także osobi-
ście w ostatnim dniu konkursu w dziel-
nicowym namiocie promującym Eko-
Park podczas imprezy plenerowej „Eu-
ropa zmienia metropolię warszawską”, 

która będzie miała miejsce na terenie 
Parku Skwer 1 Dywizji Pancernej WP, 
w sąsiedztwie Multimedialnego Parku 
Fontann. Prace konkursowe będą oce-
niane w dwóch grupach wiekowych – 
od 6 do 13 lat i od 14 do 21 lat (po trzy 
nagrody i dwa wyróżnienia w każdej 
kategorii).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
14 września na stronie Urzędu Dzielni-
cy Ursus m.st. Warszawy oraz profilu 
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus 
w mediach społecznościowych. Ofi-
cjalne rozdanie nagród odbędzie się 
na dzielnicowym Festiwalu Edukacyj-
nym w sobotę, 22 września. Zwycięzcy 
otrzymają m.in. smartwatche. Powo-
dzenia.

Wizyta zarządu dzielnicy Ursus na terenie budowy EKOparku – burmistrz Urszula Kierzkowska, 
zastępca Wiesław Krzemień, zastępca Kazimierz Sternik
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Północna część targowiska Bana-
cha jest w opłakanym stanie. To ostatni 
fragment czekający na likwidację, której 
termin nie jest znany. Podobnie jak i roz-
poczęcia nowej inwestycji przez TBS 
Praga Południe, który ulega zmianie. 
W związku z tym nie prowadzone są re-
monty, tylko naprawy i konserwacje 225 
wydzierżawionych pawilonów. Z pozo-
stałych 200 pustostanów, część nie nadaje 
się do eksploatacji ze względu na zły stan 
techniczny. Z kolei targowisko zastępcze 
od 2017 roku pozostaje nieczynne. Tutej-
sze 54 pawilony to za mało, aby przenieść 
kupców z północnej części targowiska. 
Potrzeba dobudować nowe, np. 8 dużych 
pawilonów podzielonych na małe moduły 
po 6 m kw., co dałoby 160 miejsc.

Z kolei małe osiedlowe targowisko 
Mołdawska liczące 65 pawilonów i 7 

pustostanów warto byłoby ponoć prze-
kształcić w centrum lokalne.

Jak się pochwalono nowo wybudo-
wany Zieleniak przekazany  w  admi-
nistrowanie ZGN w 2016 roku dobrze 
funkcjonuje. Mobilne są stanowiska 
handlowe w przeszkolonych pawilonach, 
w boksach i na placu, gdzie prowadzona 
jest sprzedaż z samochodów. Duży sklep 
ponownie otwarto i tylko na I piętrze z 4 
lokali 2 pozostają nie wynajęte.

ZGN podejmuje też szereg działań 
windykacyjnych, aby wyegzekwować za-
ległe pieniądze od dłużników. Zadłużenie 
jest spore, sięgające blisko 36 mln zł, 
w tym za lokale mieszkalne 27,6 mln zł, 
za użytkowe 5,7 mln zł oraz z targowisk 
2,4 mln zł.

(PON)

Optymistycznie  przedstawia się 
sprawozdanie z działalności ochockiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok. 
W liczącej ponad 82 tys. mieszkańców 
dzielnicy, OPS z budżetem nieco ponad 
10 mln zł, otaczał opieką 1727 rodzin 
liczące 2750 osób. Spośród nich pomo-
cy materialnej udzielono 1153 rodzinom, 
w których było 1844 osób. Pozostałym zaś 
574 świadczono pomoc pozamaterialną 
w postaci pracy socjalnej i poradnictwa.

Z finansowego wsparcia korzystały 
głównie rodziny emerytów i rencistów 
(500), przeważnie jednoosobowe, z po-
wodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
niepełnosprawności, którym nie starcza-
ło na życie i wykup lekarstw. A także 
rodziny z dziećmi (300), w większości 
z jednym.

W ub. roku na Ochocie z 1616 do 
1531 osób zmalała liczba bezrobotnych, 
z których to 1310, czyli 85,6 proc. nie 
miała prawa do zasiłku.

Jak poinformowała dyr. A. Watrak 
ochocki OPS wzorem innych dzielnic 
czekają zmiany organizacyjne. Polegać 
mają na rozdzieleniu pracy związanej 
z postępowaniami administracyjny-
mi od pracy socjalnej, która wymaga 
wzmocnienia i rozszerzenia. Odbywać 
się to będzie w ramach realizacji projek-
tu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej pn. „Wdrażanie usprawnień 
organizacyjnych w ochockim Ośrodku 
Pomocy Społecznej”, na co dzielnicy 
przyznano 400 tys. zł.

(PON)

Na Ochocie 

Problemy z targowiskami

Mniej klientów OPS

Mecz otwarcia roze-
grali uczniowie klas IV 
i V Szkoły Podstawowej 
nr  14. Pierwsze podanie 
piłki należało do  burmistrz 
dzielnicy Ursus Urszuli 
Kierzkowskiej. W inaugu-
racji udział wzięli: zastęp-
ca burmistrza Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy Ka-
zimierz Sternik, zastępca 
burmistrza Dzielnicy Ur-
sus m. st. Warszawy Wie-
sław Krzemień, dyrektor 
OSiR Ursus Sławomir Lu-
liński oraz pomysłodawca 
projektu KS Ursus Paweł 
Wysocki.

Wielofunkcyjne boisko 
o wymiarach 54 x 35 m po-
kryte nawierzchnią z tra-
wy naturalnej wyposażo-
ne zostało w bramki stałe 
o wymiarach 5 x 2m oraz 
piłkochwyty za bramkami 
o wysokości 6 m i szero-
kości 30 m. 

Obiekt powstał w ra-
mach zwycięskiego projek-
tu III edycji bp 2017: „Po-
większenie bazy sportowej, 
ogólnodostępnej, poprzez 
adaptację terenu nieużyt-
ku na terenie OSiR Ursus, 
ul. Sosnkowskiego 3”.  
Koszt inwestycji: około 
120 tys. zł.

W Ursusie 

Nowe boisko trawiaste
Dzielnica zyskała nowy obiekt sportowy – boisko trawiaste na terenie OSiR Ursus. Inwestycja została 
zrealizowana w ramach budżetu partycypacyjnego. Koszt budowy to ponad 120 tys. zł.
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–  Jak powszechnie wiadomo Jan 
Karski był wielkim miłośnikiem kró-
lewskiej gry. Dlatego też właśnie na 
bulwarze jego imienia przygotowaliśmy 
dla warszawiaków niewielki szachowy 
zakątek. Celem naszego projektu jest za-
proponowanie warszawiakom i gościom 
odwiedzającym stolicę, twórczej rozryw-
ki na bulwarach, którą jest właśnie gra 
w szachy  – mówił Włodzimierz Paszyń-
ski, wiceprezydent Warszawy.

Zakątek szachowy powstał w pół-
nocnej części bulwaru Jana Karskiego, 
na placu przed punktem informacji tury-
stycznej. Tworzą go trzy kamienne sto-
liki szachowe – pole gry zostało wyryte 
w górnej części głazów – ale miejsc dla 
szachistów będzie znacznie więcej.

– We współpracy z zarządem zie-
leni i obsługującą punkt informacji 
turystycznej Green Caffè Nero przy-
gotowaliśmy dla warszawiaków i gości 
odwiedzających bulwar ofertę wypoży-
czania szachów, ale też stolików, krze-
seł i puf. Jednorazowo partię będzie 
mogło rozgrywać nawet dziesięć par 

– zapewnia Mirosław Sielatycki, za-
stępca dyrektora biura edukacji War-
szawy. – Prowadzimy również rozmo-
wy z Polskim Związkiem Szachowym. 
Chcemy organizować tutaj cykliczne 
turnieje, konkursy i zabawy szachowe. 
Wspierać będzie nas również Fundacja 
Edukacyjna Jana Karskiego – dodaje.

– Bardzo się cieszę, że miasto tak 
dba o pamięć wyjątkowego Polaka ja-
kim był Jan Karski i mocno akcentuje 
związek bulwarów z ich patronem. War-
to podkreślić, że szachy to gra wyma-
gająca m.in. milczenia, 
trudnych decyzji i ana-
litycznego myślenia. To 
wszystko doskonale pasu-
je do sylwetki i życiorysu 
Karskiego – mówi Ewa 
Junczyk-Ziomecka, pre-
zes Fundacji Edukacyjnej 
Jana Karskiego.

Zestawy szachowe 
oraz meble są udostępnia-
ne gościom Dzielnicy Wi-
sła bezpłatnie w godzinach 

pracy informacji turystycznej, a więc 
od poniedziałku do czwartku w godz. 
11.00 - 19.00 oraz od piątku do niedzieli 
w godz. 11.00 - 21.00. Wypożyczanie 
sprzętu będzie możliwe do 30 września.

– Wierzę, że nasza propozycja bę-
dzie atrakcyjna zarówno dla rodzin 
i seniorów, jak i dzieci i młodzieży. 
Doświadczenia innych miast w kraju 
i za granicą pokazują, że gra w szachy 
nad rzeką jest popularna. Teraz War-
szawa dołącza do tego grona – dodaje 
wiceprezydent Paszyński.

– Projektując bulwary myśleliśmy 
o różnych grupach użytkowników. Są tu 
miejsca zarówno do aktywnej rekreacji, 
jak i leniwego wypoczynku. Wierzę, że 
szachy dobrze wpiszą się w nadwiślań-
ski krajobraz, a także będą elementem 
łączącym pokolenia – mówi Marek 
Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni 
m.st. Warszawy.

– Ochrona naturalnych siedlisk 
zwierząt w Warszawie to jeden z na-
szych priorytetów. W ramach kontynu-
acji założeń projektu LIFE+, opiekuje-
my się kluczowymi gatunkami ptaków 
Doliny Środkowej Wisły. Rybitwy, mewy 
i sieweczki lubią żyć i zakładać gniaz-
da pośród niskiej roślinności. Jednak, 
mimo koszenia, żyzna gleba powoduje 
szybkie odrastanie krzewów i drzew. 
Aby nie naruszać naturalnych lęgowisk 
ptaków, wysłaliśmy tam w grudniu kozy 

i owce. Pilotażowa akcja sprawdziła 
się – zwierzęta zjadają zarośla i tym 
samym w pełni naturalnie pomagają 
nam w pielęgnacji domów skrzydlatych 
mieszkańców wyspy – mówi Michał 
Olszewski, wiceprezydent Warszawy. 

Stado „naturalnych kosiarek” liczy 
kilkadziesiąt sztuk owiec rasy wrzo-
sówka i merynos polski. Na wyspę, 
która znajduje się koło mostu Gdań-
skiego, przyjechały z hodowli zlokali-
zowanej w pobliżu Wawra i Józefowa. 

Wypas prowadzony jest przez 
właściciela zwierząt. Zadaniem 
owiec i kóz jest zjedzenie czę-
ści roślinności znajdującej się 
na terenie wyspy. Parę lat temu, 
przy niskim stanie wody w Wi-
śle, można było przedostać się 
tam na własnych nogach, jednak 
przesmyk usypany m.in. z gru-
zu został usunięty. Warszawscy 
ogrodnicy oczyścili i pogłębili 
przestrzeń przy brzegach. Te-
raz wyspa jest bezpiecznym 
miejscem dla ptaków. Mogą 
one swobodnie żyć, z daleka od 
wędkarzy i spacerowiczów. 

– Kiedy zabezpieczyliśmy te-
ren dla rybitw, mew i sieweczek, 
pojawił się problem z koszeniem 

wyspy. Ptaki czują się komfortowo tyl-
ko na nisko porośniętej ziemi. Jednak 
nadwiślańska żyzna gleba powoduje 
szybki wzrost chaszczy. Na szczęście 
kozy i owce są smakoszami pędów 
drzew, takich jak klon jesionolistny czy 
robinia akacjowa. Tradycyjny wypas 
zwierząt gospodarskich pozwala zwol-
nić proces odrastania wysokich roślin. 
Szczególnie zależy nam na ogranicze-
niu gatunków roślin, które naturalnie 
nie występują w łęgach – mówi Iwo-
na Zwolińska z Zarządu Zieleni m.st. 
Warszawy. – Owce są tam bezpieczne, 
dlatego będą mieszkać na wyspie aż do 
zimy – dodaje.  

Międzywale Wisły jest bardzo bo-
gate przyrodniczo. Zostało objęte pro-
gramem sieci chronionych obszarów 
Natura 2000. Występują tam rzadkie 
w skali europejskiej gatunki, np. ry-
bitwa białoczelna czy rybitwa rzecz-
na. Ptaki siewkowe, ze względu na 
dogodne warunki, lubią zamieszkiwać 
dzikie, nadwiślańskie brzegi. Projekt 
„Ochrony siedlisk kluczowych gatun-
ków ptaków Doliny Środkowej Wisły 
w warunkach intensywnej presji aglo-
meracji warszawskiej” prowadził war-
szawski zarząd zieleni. Obecnie miasto 
kontynuuje jego założenia. 

Agent jest psem w średnim wieku 
w typie owczarka niemieckiego, lecz 
nieco mniejszym od typowego owczar-
ka.  Jest bardzo ciekawy świata, ludzi 
i innych psów. Na spacerach  zdarza 
mu się pójść za tropem i pociągnąć, 
jednak jest to rzadkość. Zwykle chodzi 
grzecznie w pobliżu opiekuna, stara się 
nie stracić z nim kontaktu i od czasu do 
czasu przychodzi i oczekuje na głaska-
nie. Początkowo nieśmiały, potrzebuje 

chwili i poświęcenia mu trochę uwagi, 
aby okazać człowiekowi swoje zaufa-
nie i przywiązanie. Jest jeszcze bardzo 
energiczny i wymaga od opiekuna za-
angażowania w zabawę z nim i długie 
spacery.

W sprawie adopcji Agenta prosimy 
o kontakt z: 
• Zuzanną 794 307 858
• Kamilą tel. 693 542 112
• Justyną tel. 783 003 754

– To ważny dzień dla osób płacą-
cych podatki w stolicy, korzystających 
na co dzień z warszawskiego transpor-
tu publicznego. Od 1 września za 98 zł 
miesięcznie będzie można swobodnie 
podróżować w obu strefach biletowych 
– mówi Renata Kaznowska, wicepre-
zydent Warszawy. 

Radni Warszawy przyjęli uchwa-
łę zmieniającą zakres obowiązywania 
biletów warszawiaka i młodego war-
szawiaka. Od 1 września br. nie będzie 
już podziału na bilety ważne tylko w 1. 
czy w 2. strefie biletowej. Taryfa zo-
stanie uproszczona i znajdą się w niej 
tylko bilety ważne w obu strefach: 
30-dniowy normalny imienny w cenie 
98 zł oraz bilet 90-dniowy normalny 
imienny w cenie 250 zł.

Zaoszczędzą na tym osoby rozli-
czające się z podatków w stolicy. Do-
tychczas za bilet warszawiaka ważny 
w obu strefach trzeba było zapłacić 
odpowiednio 166 zł (bilet 30-dniowy 
normalny) lub 406 zł (90-dniowy nor-
malny). Teraz podróż w obu strefach 
będzie tańsza o kilkaset złotych rocz-
nie. W portfelu pasażera korzystające-
go z biletów miesięcznych pozostanie 
aż 816 zł. 

W ramach biletu warszawiaka 
ważnego w obu strefach będzie moż-
na pojechać warszawskim transpor-
tem publicznym na weekendową wy-
cieczkę i zobaczyć np. świdermajery 
w Józefowie, tężnie w Konstancinie-
-Jeziornie, wypocząć nad Zalewem 
Zegrzyńskim, cieszyć się zielenią 
Lasu Choszczówki lub Puszczy Kam-
pinoskiej, czy wsiąść w Piasecznie 
do kolejki wąskotorowej. Dzięki tej 

zmianie tańszy będzie także dojazd na 
Cmentarz Południowy.

Przypomnijmy. Bilet warszawiaka 
przysługuje mieszkańcom Warsza-
wy, którzy mieszkają i rozliczają się 
z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych w jednym ze stołecznych 
urzędów skarbowych. Do korzystania 
z tańszych biletów uprawnia tzw. e-
-hologram. Pierwszy raz można go 
zakodować na karcie miejskiej wy-
łącznie w wybranym punkcie obsługi 
pasażerów ZTM lub wydziale obsługi 
mieszkańców. Wystarczy złożyć wnio-
sek i jeden z dokumentów: 
• pierwszą stronę złożonego PIT-u za 

2017 rok ze stemplem warszawskie-
go urzędu skarbowego poświadcza-
jącej rozliczenie podatku,

• urzędowe poświadczenie odbio-
ru wydanego przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą systemu tele-
informatycznego administracji po-
datkowej (UPO) wraz z pierwszą 
stroną zeznania podatkowego skła-
danego drogą elektroniczną i wy-
generowanym numerem dokumentu 
zgodnym z identyfikatorem doku-
mentu UPO,

• zaświadczenie z urzędu skarbowego 
potwierdzającego złożenie zeznania 
o wysokości osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty) w 2017 roku.

Osoby, które mają już wgrany  
e-hologram i nadal spełniają warunki 
określone w uchwale, mogą przedłużyć 
jego ważność do 30 września 2019 r. 
w automatach biletowych. 

W stolicy e-hologramy ma już po-
nad 373 tys. osób. 

Szachy na bulwarze
Kamienne szachownice, wypożyczalnia bierek oraz stolików, a przede 
wszystkim wyjątkowa atmosfera nadwiślańskiej promenady. Na bul-
warze Jana Karskiego powstał tzw. zakątek szachowy. Swoje umiejęt-
ności mogą tam sprawdzić m.in. uczestnicy programu „Wars i Sawa 
grają w szachy”.

Owce i kozy na środku Wisły 
Czy w niemal samym centrum stolicy mogą paść się kozy i owce? Tak, zamieszkują jedną z wysepek na 
Wiśle, przy moście Gdańskim. Zjadają rosnące tam rośliny i dzięki temu ułatwiają nadrzecznym ptakom 
budowanie gniazd.

Płacisz za jedną strefę,  
a podróżujesz w dwóch
Mieszkasz i płacisz podatki w Warszawie? Od 1 września Twoje bilety 
komunikacji miejskiej będą ważne w obu strefach biletowych. 

Agent szuka domu

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Ochota

ZAPRASZAMY DOROSŁYCH I MŁODZIEŻ
 

Doradzimy, pomożemy i odpowiemy na trudne pytania dotyczące:

  Przemocy w rodzinie

  Spraw socjalnych

  Trudności życiowych i bytowych

  DDA

  Uzależnień 

  HIV/ AIDS

Jeśli jesteś w  trudnej lub kryzysowej sytuacji życiowej, jesteś uzależniony bądź 
doświadczasz przemocy skorzystaj z  porad naszych specjalistów. Zapraszamy 
na konsultacje z  terapeutą uzależnień, konsultantem HIV/AIDS, konsultantem  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracownikiem socjalnym. 

Zapraszamy też na spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w  rodzinach 
dotkniętych problemem alkoholowym, spotkania grupy odbywają się we wtorki 
w godz. 18.00–21.00.

Dyżury koordynatora PIK:
  pon. 9.00–15.00         wt. 10.30–16.30           śr. 9.00–13.00

Nasza pomoc jest bezpłatna. W PIK udzielane są też porady przez prawnika i psy-
chologa.

Jeśli potrzebujesz pomocy możesz do nas:
  przyjść osobiście ul. Białobrzeska 32, 
  zgłosić się telefonicznie 22 822 56 92, 
  napisać maila ochota.pomocpik@um.warszawa.pl.

!

     
 

 

 



str. 6 24 sierpnia 2018 Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch Nr 9

Zabierasz dziecko do wesołego 
miasteczka lub parku dinozaurów, za-
mierzasz zagrać w paintball albo sko-
rzystać z gokartów? Przedsiębiorca 
ma obowiązek zadbać, żeby w takich 
miejscach było bezpiecznie. Dlatego 
klauzule w regulaminach, które sta-
nowią, że korzystasz z urządzeń na 
własną odpowiedzialność, są sprzeczne 
z prawem i nie mają mocy wiążącej. 
Jak wykazała kontrola Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, takie 
niedozwolone postanowienia umow-
ne występują niemal w każdym parku 
rozrywki. W 2017 r. UOKiK zbadał 
wzorce umowne stosowane przez 27 
przedsiębiorców, którzy prowadzą par-
ki rozrywki, parki linowe, tory kartin-
gowe i pola paintballowe. Na podsta-
wie analizy stron internetowych urząd 
wytypował do kontroli duże firmy z ca-
łej Polski, które prowadzą działalność 
w większych miastach i w regionach 
turystycznych. 

- Zbadaliśmy regulaminy i inne 
dokumenty, w których firmy ustalały 
zasady korzystania z obiektów rozryw-
kowych. Okazało się, że każdy z kon-
trolowanych parków rozrywki stosował 
sprzeczne z prawem postanowienia, np. 
wyłączające odpowiedzialność przed-
siębiorcy za szkody. Być może był 
to wynik braku wiedzy z ich strony 
lub bezmyślnego kopiowania regula-
minów. Branża ta nie ma własnych 
regulacji, podlega ogólnym przepi-
som – mówi Marek Niechciał, prezes 
UOKiK. Zgodnie z kodeksem cywil-
nym za klauzule niedozwolone uznaje 
się takie, które są sprzeczne z dobrymi 
obyczajami i rażąco naruszają interesy 
konsumentów. Jeśli znajdują się np. 
w regulaminach parków rozrywki, są 
nieważne. 

Najwięcej zastrzeżeń wzbudziły 
postanowienia, które wyłączają odpo-
wiedzialność przedsiębiorcy za szko-
dę na osobie, np. „Wejście na teren 
parku następuje na własną odpowie-
dzialność”. Tymczasem zgodnie z ko-
deksem cywilnym to właściciel parku 
rozrywki odpowiada za szkody, które 
powstały w wyniku jego zaniedbania, 
np. gdy nie zabezpieczył toru kartingo-
wego lub nie naprawił sprzętu. 

Oto inny przykład: „Zakup biletu 
oznacza akceptację niniejszego regula-
minu”. A to przedsiębiorca ma obowią-
zek zadbać, aby klient miał sposobność 
zapoznania się z treścią regulaminu 

przed skorzystaniem z jego usług. Do-
piero potem może wymagać jego prze-
strzegania. 

Kolejny przykład: „Rodzice lub 
opiekunowie ponoszą pełną odpowie-
dzialność za wszelkie szkody spowo-
dowane przez ich podopiecznych”. To 
przedsiębiorca ma obowiązek dostar-
czyć sprawny sprzęt i nie może przerzu-
cać na konsumenta całego ryzyka z ty-
tułu zniszczenia lub szkód powstałych 
przy jego użyciu. Odpowiedzialność 
powinna być ustalana proporcjonalnie 
do winy lub zaniedbania użytkowni-
ka i organizatora. Czasem jest tak, że 
konsument co prawda mógł przyczynić 
się do zaistnienia szkody, ale właści-
ciel parku rozrywki mógł zawczasu 
przewidzieć i usunąć zagrożenia na 
jego terenie. Niekiedy sprzęt w chwili 
wypożyczenia wydaje się sprawny, ale 
w trakcie użytkowania ujawnia się ja-
kaś wada. Oczywiście jeśli wina leży 
całkowicie po stronie konsumenta, np. 
celowo zniszczył urządzenie, to ponie-
sie za to pełną odpowiedzialność. 

Przedsiębiorcy w regulaminach su-
gerują, że nie ma możliwości zwrotu 
wpłaconych kwot w przypadku nie-
zrealizowania usługi, pisząc: „Uwaga! 
Nie ma możliwości zmiany zakupio-
nego biletu”. Tymczasem konsument 
powinien mieć możliwość odzyskania 
choć części pieniędzy, jeśli nie może 
wykorzystać biletu lub karnetu, m.in. 
z winy przedsiębiorcy. Zasady zwrotów 
powinny być określone w regulaminie. 

Inny przykład: „Za pozostawio-
ne rzeczy zarządca obiektu nie po-
nosi odpowiedzialności”. Zgodnie 
z prawem przedsiębiorca odpowiada 
za przedmioty pozostawione mu na 
przechowanie, np. w szatni na basenie. 
Nawet w przypadku, gdy konsument 
zgubi jakąś rzecz w wesołym mia-
steczku, czy na polu golfowym, dobry 
obyczaj nakazuje, aby przedsiębiorca 
przynajmniej przez pewien czas taką 
zgubę przechowywał, podjął próbę po-
szukiwania właściciela zagubionej albo 
pozostawionej rzeczy, np. poprzez wy-
wieszenie ogłoszenia. 

Kolejny przykład niedozwolonego 
zapisu w regulaminie: „Za nieprze-
strzeganie niniejszego Regulaminu 
grozi bezwzględne usunięcie z parku 
linowego”. Przedsiębiorca nie może 
arbitralnie o tym decydować i np. wy-
prosić konsumenta, który bez swojej 
winy naruszył dowolny punkt regula-

minu. Musi wskazać ku temu konkret-
ne przesłanki, np. że usunięcie z parku 
grozi za umyślne złamanie konkretnych 
punktów regulaminu, jeśli zagraża to 
bezpieczeństwu danej osoby lub innych 
użytkowników. 

Podsumowanie kontroli 
20 z 27 przedsiębiorców zmieni-

ło kwestionowane klauzule. Wobec 4 
przedsiębiorców UOKiK wszczął postę-
powanie o uznanie postanowień wzorca 
umowy za niedozwolone. To firmy: AP 
Infinity Group z Łodzi, Paintball War-
szawski z Warszawy, Pyrland z Pozna-
nia i Adventure Park z Gdyni. Postępo-
wania trwają. Jeśli zarzuty się potwier-
dzą, przedsiębiorcom może grozić kara 
finansowa - do 10 proc. obrotów firmy 
z poprzedniego roku. 

Porady dla rodziców 
 – Zanim pozwolisz dziecku skorzystać 

z atrakcji parku rozrywki, uważnie 
przeczytaj regulamin. Powinny być 
w nim opisane zasady bezpiecznego 
korzystania z urządzeń. Może być 
też wskazany wiek, wzrost lub waga 
osoby, dla której są przeznaczone. 
Zastosuj się do tych wskazówek. 

 – Pamiętaj, że przedsiębiorca odpo-
wiada za szkody powstałe z jego 
winy lub w wyniku jego zaniedba-
nia. Nawet jeśli bezprawnie napi-
sze w regulaminie, że korzystasz 
z atrakcji wyłącznie na własną od-
powiedzialność, możesz domagać 
się odszkodowania, np. jeśli dziecko 
złamało nogę, bo w parku linowym 
była źle zamocowana lina albo gdy 
zniszczyło ubranie od smaru na ka-
ruzeli. 

 – Jeśli kupiłeś bilet, ale dziecko nie 
może skorzystać z atrakcji, masz 
prawo do zwrotu całości lub pro-
porcjonalnej części pieniędzy w za-
leżności od tego, w jakim stopniu 
usługa na twoją rzecz została zre-
alizowana. 

 – Bezpłatną pomoc znajdziesz 
u rzecznika konsumentów w Two-
im mieście lub powiecie albo w od-
działach Federacji Konsumentów. 
Zadzwoń na infolinię konsumencką 
- 801 440 220 lub 22 290 89 16 
(opłata wg taryfy operatora), albo 
napisz e-mail na adres porady@dla-
konsumentow.pl. 

 –
Źródło informacji: UOKiK, PAP 

Parki rozrywki pod lupą

Wakacje w Warszawie
Stolica zachęca mieszkańców do spę-

dzania letniego czasu nad Wisłą. W tym 
sezonie mieszkańcy mogą za darmo wypo-
życzyć kajak, obejrzeć film na plaży, a tak-

że spróbować swoich sił w niecodziennej 
dyscyplinie sportowej – padlu. Atrakcje 
dostępne są przez siedem dni w tygodniu.

Kajak w Stolicy
Fani wodnych przepraw kajakiem 

mogą skorzystać z bezpłatnych spływów 
po Wiśle. Do dyspozycji mają trzy tra-
sy. Pierwsza rozpoczyna się na Saskiej 
Kępie. Od plaży płynie się przez samo 
centrum Warszawy i cumuje na białołęc-

kiej plaży. Szacowany czas wiosłowa-
nia to dwie i pół godziny. Przepłynięcie 
drugiej, nieco dłuższej trasy, od Żerania 
do Nieporętu zajmuje około trzy i pół 
godziny. Spływ ten, nazywany potocznie 
„spacerowym”, przebiega w spokojnym 
tempie wraz z niewielkim nurtem Kanału 
Żerańskiego. Najdłuższa trasa, z Biało-
łęki do Modlina, ma aż 27,8 km – warto 
na nią zarezerwować sobie około pięciu 
godzin. Obowiązuje wcześniejsza rezer-
wacja kajaków na dedykowanej stronie 
internetowej. Darmowe spływy dostępne 
są codziennie, aż do końca sierpnia 2018 
r. We wrześniu warszawiacy będą mo-
gli z nich korzystać w każdy weekend. 
Projekt finansuje miasto, w ramach zwy-
cięskiego pomysłu mieszkańców, który 
został wybrany w białołęckim budżecie 
partycypacyjnym.

Kino letnie Romantyczna
Pogodne wieczory sprzyjają filmowym 

seansom pod gołym niebem. W każdą nie-
dzielę, na plaży Romantyczna w Wawrze 
organizowane jest letnie kino. Wydarzenie 
rozpoczyna się o godzinie 21.  26 sierp-
nia wyświetlony zostanie film „Zanim 
się pojawiłeś” Thea Sharrocki. Widzowie 
rozkładają leżaki, koce na nadrzecznym 
piasku i oddają się relaksowi. 

Wiślany plac zabaw 
Praska Poniatówka proponuje wy-

jątkową atrakcję dla najmłodszych. We 

wschodniej części plaży powstał szcze-
gólny, bo inspirowany Wisłą plac zabaw. 
Jego naturalistyczny charakter podkreśla-
ją zastosowane materiały, a także wszech-
obecna wiklina. Dostępny jest dla wszyst-

kich młodych warszawiaków, także dla 
dzieci z niepełnosprawnościami.

Na nowym placu zabaw wyraźnie 
widać główny ciąg komunikacyjny w for-
mie drewnianego podestu. W ten sposób 
odzwierciedlony został nurt Wisły.

Las łęgowy został na placu przed-
stawiony w formie drewnianych pali. 
Obok niego znajdziemy piaskownicę 
w formie ławicy, a dalej kępy tworzo-
ne przez wiklinowe zarośla. Niewielka 

ścianka edukacyjna przybliża najmłod-
szym zagadnienia związane z przyrodą, 
żeglugą i plażowaniem. Dzieci mają 
do swojej dyspozycji również „bazy” 
z szałasami i flagami oraz tunel do 
tajemniczego ogrodu. Między małą 
zjeżdżalnią, a piaskownicą znalazła 
się strefa dla maluchów. Na naturalnie 
wygrodzonym terenie użytkowników 
cieszą zabawki wodne i piaskowe oraz 
ściany z różnego rodzaju tablicami in-
teraktywnymi. Są tam również szałasy 
z suchej wikliny.

Padel na bulwarach
Dla tych, którzy szukają sporto-

wych nowości, Dzielnica Wisła propo-
nuje darmowe rozgrywki padla. Coraz 
bardziej popularna w Polsce dyscyplina 
zawiera w sobie elementy tenisa i squ-
asha. Kort do gry został ustawiony na 
bulwarze Flotylli Wiślanej. Otwarty jest 
przez całą dobę. 

Mieszkańcy wyposażeni w sprzęt 
mogą z niego skorzystać w każdej wol-
nej chwili. W godzinach popołudnio-
wych, między 17.00 a 19.00, trenerzy 
z Polskiej Federacji Padla uczą podsta-
wowych zasad gry i techniki odbijania 
piłki za pomocą nietypowej rakiety. 
Wakacyjny padel na bulwarach będzie 
dostępny do 8 września br. Projekt re-
alizuje Miasto Stołeczne Warszawa pod 
szyldem Dzielnicy Wisła wraz z part-
nerami.

Wakacje w Warszawie
Stolica zachęca mieszkańców do spędzania letniego czasu nad Wi-
słą. W tym sezonie mieszkańcy mogą za darmo wypożyczyć kajak, 
obejrzeć film na plaży, a także spróbować swoich sił w niecodziennej 
dyscyplinie sportowej – padlu. Atrakcje dostępne są przez siedem dni 
w tygodniu.



•  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

•  PROBLEM z pluskwami, karaluchami POMOŻEMY www.kabor.pro  
tel. 791 197 107

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

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

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
we wrześniu:
•  3 września (poniedziałek) godz. 16.00  

(sala klubowa) – Inauguracja warszta-
tów poetyckich w Klubie Literackim 
„Metafora”. Prowadzi Anna Rykow-
ska. Wstęp wolny

•  8 września (sobota) godz. 17.00 (ga-
leria Ad-Hoc) – Wernisaż wystawy 
malarstwa i grafiki Arkadiusza Mi-
chalika. Ekspozycja czynna do 30.09.
br w godz. 11.00 – 18.00 (dni powsze-
dnie). Wstęp wolny

•  13 września (czwartek) godz. 18.00 
(sala kameralna) – Występ kabare-
tu „Pół serio” w programie powaka-
cyjnym. Reżyseria Wanda Stańczak. 
Wstęp wolny

•  16 września (niedziela) godz. 12.30  
(Sala widowiskowa) – Bajka dla dzie-
ci (3-8 lat) pt. „Spotkać teatr” w 
ramach cyklu „Niedziele spotkania z 
teatrem”. Cena biletu 10 zł

•  18 września (wtorek) godz. 10.00 
(sala widowiskowa) – Musical „Gre-
ase” w wykonaniu Młodzieżowego 
Zespołu Musicalowego „Arsus”. Re-
żyseria Anna Kałużna. Wstęp wolny

•  19 września (środa) godz. 17.00 
(sala kameralna) – Wieczór autorski 
poetów: Janiny Wielogórskiej oraz 
Wiesława Kołtuskiego. Prowadzenie 
Anna Rykowska. Wstęp wolny

•  23 września (niedziela) w godz. 13.00 
– 17.00 (Pasaż przy górce ul. Zagło-
by) – Plenerowe, kameralne spotkania 
sąsiedzki w ramach cyklu „Kulturalne 
podwórka”. Kawa na trawie i spotka-
nie z kulturą. 

•  28 września (piątek) godz. 19.00 (sala 
widowiskowa) – Koncert najpiękniej-
szych włoskich piosenek pt. „Ciao 
ciao Bambina” w wykonaniu Teatru 
Piosenek Nicola Palladiniego. Mono-
dram muzyczny inspirowany życiem 
Marino Mariniego. Cena biletu 50 zł

Ośrodek Kultury „Arsus” prowadzi 
zapisy na zajęcia:

1. Zajęcia baletowe dla dzieci w wieku 
od 6 lat. Instruktor Anetta Mizielska

2. Zajęcia w pracowni plastycznej dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. In-
struktor Grażyna Kostawka

3. Zajęcia Tai Chi dla dorosłych (od 
października). Instruktor Marian 
Nosal

4. Klub Literacki „Metafora” – warsz-
taty dla młodych początkujących 
twórców i dorosłych. Instruktor 
Anna Rykowska

5. Warsztaty dramatopisarskie dla 
młodzieży i dorosłych. Instruktor 
Justyna Ścibor

6. Młodzieżowy Teatr MIR. Instruktor 
Radosław Mazur

7. Młodzieżowa Grupa Musicalowa 
ARSUS. Instruktor Anna Kałużna 

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

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

„Dożynki w Wesołej Chacie” – im-
preza ludowa z zabawą taneczną. 
Wstęp wolny

•  9 września (niedziela) godz. 12.30 – 
Spotkanie z teatrem. Bajka dla dzieci 
pt. „Zakochani w gęsi” . Wstęp 10 zł

•  13 września (czwartek) godz. 10.00 
– „Uczymy się żyć bez przemocy”. 
Spotkanie dla uczniów klas drugich. 
Projekt realizowany z Wydziałem 
Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. 
Warszawy. 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 26 sierpnia do 8 września 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Najbliższe tygodnie przynio-
są Ci spokój i harmonię. Los 
pomoże Ci połączyć logiczne 

myślenie i silne uczucia. Wykorzystaj 
ten moment, żeby przemyśleć ważne dla 
Ciebie sprawy i podjąć istotne dla Two-
jej przyszłości decyzje. Dla pewności 
przedyskutuj sprawę z kimś o większym 
doświadczeniu. Na większe pieniądze 
musisz poczekać. 

RYBY (19 II – 20 III)
Wrzesień będzie od Ciebie 
wymagał  aktywności i śmia-
łych posunięć w sferze za-

wodowej. Wykorzystaj swoje zdolności 
organizacyjne, zabłyśnij, a poczujesz 
się spełniona. Narzucając sobie rygory 
działania w pracy, w życiu prywatnym 
zechcesz doznać więcej luzu. Dotych-
czasowy związek będziesz oceniać kry-
tycznie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Nadchodzący miesiąc to dla 
Ciebie dobry czas głównie 
w sprawach zawodowych. 

Już teraz weź się do pracy – im bę-
dzie jej więcej, tym lepiej. Na owoce 
tego wysiłku będziesz musiał długo po-
czekać, ale będzie warto. Natomiast 
nie powinieneś podejmować żadnego 
ryzyka i ważnych decyzji.  Poćwicz 
cierpliwość.  

BYK (21 IV – 21 V)
Wrzesień oznacza dla Cie-
bie: energię, powodzenie, 
nowe możliwości, efektywne 

działania, spełnienie zawodowe, roz-
wiązanie problemów. Czy życzysz sobie 
jeszcze czegoś? Nie przesadzaj, tylko 
bierz się do pracy. W sprawach serco-
wych także zmiany. Wreszcie uda Ci się 
bardziej otworzyć na ludzi, wróci do 
Ciebie radość życia. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Najbliższe tygodnie będą dla 
Ciebie raczej trudne. Nie 
będziesz miał siły, aby żyć 

aktywnie. Zadbaj więc o siebie, zwolnij 
tempo, unikaj spraw, które Cię drażnią 
i denerwują. Zajmij się swoim zdro-
wiem, zaniedbanymi dolegliwościami, 
badaniami, wizytami u lekarzy. Nic Cię 
nie będzie cieszyć. Ale ten stan szybko 
minie.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Do połowy września możesz 
liczyć na wsparcie gwiazd. 
Będzie Cię wypełniała ener-

gia, możesz podejmować ważne decyzje, 
pokonać swoje ograniczenia. Jeśli to 
wykorzystasz, uda Ci się posunąć swoje 
sprawy do przodu. Najbliższe dni będą 
także sprzyjać spotkaniom towarzyskim 
i poznawaniu nowych ludzi. Jeśli chodzi 
o zdrowie, to uważaj na serce.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Najbliższe tygodnie stworzą 
Ci okazję, aby pokazać się 
w pracy z najlepszej strony. 

Ze spokojem wykażesz się fachowością 
i umiejętnością koncentracji na zada-
niach. Powinieneś zająć się zaległymi 
sprawami. W sprawach sercowych to 
najlepszy czas na danie upustu na-
miętnościom. Jeśli chcesz być zdrowy, 
zadbaj o systematyczną aktywność fi-
zyczną. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Los obdarzy Cię olbrzymim 
zastrzykiem optymizmu i jed-
nocześnie otworzy przed 

Tobą nowe możliwości. Niespodziewa-
nie wlokące się sprawy znajdą swój 
szczęśliwy finał. Korzystając ze sprzy-
jającego czasu, odważnie zaryzykuj, 
a na pewno wygrasz. Wyjazd za granicę 
może poprawić Twoją sytuację mate-
rialną.W związkach możliwe rozstania. 

WAGA (23 IX – 23 X)
To ważny dla Ciebie czas. 
Wielu ludzi będzie na Ciebie 
liczyć. A Twoje sprawy będą 

zależały od tego, czy będziesz potrafi-
ła spodobać się ważnym ludziom. Los 
stworzy Ci możliwość wcielenia w życie 
długo skrywanych planów – sprawy 
ruszą z miejsca i potoczą się tak szybko, 
że staniesz przed wieloma decyzjami. 
Zdrowie – w porządku. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Wrzesień obdaruje Cię nad-
miarem energii. Najlepiej 
byłoby ją wykorzystać w pra-

cy – systematyczny, codzienny wysiłek 
po pewnym czasie przyniesie spekta-
kularne efekty, także finansowe. W ży-
ciu prywatnym najważniejsze okażą się 
spotkania z przyjaciółmi – Twoje relacje 
pogłębią się i dostarczą Ci wiele inspi-
racji. W uczuciach – powodzenie.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W najbliższym czasie będziesz 
zmagać się z napięciem i roz-
drażnieniem. Z tego powodu 

lepiej by było, żebyś był ostrożny i wstrzy-
mał się z istotnymi decyzjami i rozmowa-
mi. W sprawach sercowych także czeka 
Cię kryzys. Receptą mogą być dyploma-
tyczne posunięcia. Ale cierpliwie poczekaj 
– taka sytuacja nie potrwa długo.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Koniec sierpnia i początek 
września będzie związany 
z dominacją spraw serco-

wych. Pojawi się miłość, a z nią więcej 
radości i uśmiechu oraz nowi przyja-
ciele. Będziesz miał wrażenie, że Twoje 
życie stanęło na głowie. W pracy także 
może Ci się poszczęścić, więc maszeruj 
do sukcesu. Gwiazdy Ci sprzyjają, jed-
nak bez pracy się nie obędzie. 

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 miej-
skich trojaczków; 12) bakteria; 14) dłuto stolarskie; 16) miasto portowe 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. odznacza-
jący 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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