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– Zaawansowanie prac wskazuje, 
że wykonawcom uda się dochować 
terminów deklarowanych w umo-
wach. Baseny na „Moczydle” są już 
w zasadzie wybudowane, pozostało 
ich wykończenie. Dalej robotnicy 
przystąpią do układania reszty insta-
lacji i wykonywania prac towarzyszą-
cych. Jeszcze lepiej wygląda zaawan-
sowanie prac na „Szczęśliwicach”. 
Nową matę testowali już pierwsi 
narciarze, a do wykonania pozostały 
tylko roboty wykończeniowe. Do koń-
ca września wszystko powinno być 
gotowe – mówi Renata Kaznowska, 
wiceprezydent m.st. Warszawy, która 
w czwartek, 13 września, odwiedziła 
oba sportowe ośrodki.

Całoroczny Stok Narciarski  
niemal gotowy

Nową matę zjazdową Całorocznego 
Stoku Narciarskiego „Szczęśliwice” te-
stowali już pierwsi narciarze. To ozna-
cza, że prace są już niemal zakończone. 
Mata pokrywa już cały stok, a wszyst-
kie  systemy  jej  utrzymania  przeszły 
pozytywne  testy. Zakończyły  się  rów-
nież prace remontowe przy drewnianej 
konstrukcji tarasu widokowego i stacji 
górnej kolei krzesełkowej  oraz wymia-
na instalacji oświetlenia stoku narciar-
skiego. Do wykonania zostały już tylko 
drobne  prace wykończeniowe. Termin 
zakończenia  prac,  przypadający  na  30 
września, nie jest więc zagrożony. Wy-
konawcą  inwestycji  wartej  9,84  mln 
zł,  jest  firma  PPHU WEMO-GROUP 
Mariusz Maligłówka.

To nie koniec prac na 
„Szczęśliwicach”

Wkrótce  kompleksową  moderniza-
cję przejdzie również budynek ośrodka 
„Szczęśliwice”.  Do  już wyremontowa-
nych piwnic, gdzie powstały m.in. toale-
ty i szatnie dla odwiedzających, a także 
sala konferencyjna i pomieszczenia go-
spodarcze,  dołączą  górne  poziomy  bu-
dynku. Wykonana zostanie m.in. nowa 
klatka schodowa, wraz z budową windy 
dla osób z niepełnosprawnościami. Prace 
obejmą także nadbudowę budynku i wy-
konanie zadaszenia tarasu. W ramach 
planowanych robót na piętrze budynku 
wybudowana zostanie nowoczesna stre-
fa rekreacyjno-sportowa, w skład której 
wchodzić  będzie  siłownia,  sala  fitness, 
przestrzeń z urządzeniami do symulacji 
jazdy na nartach, sala aerobowa i pokój 
rehabilitacji.  Oprócz  remontu  budynku 
wykonane zostaną prace związane z za-
gospodarowaniem  okolicznego  terenu. 
Trwa  postępowanie  przetargowe,  które 
wyłoni wykonawcę tych prac. 

Zaawansowanie prac na 
„Moczydle”

Rewitalizacja Ośrodka  „Moczydło” 
wkracza w końcowy etap realizacji. Ele-
menty tworzące nowe niecki basenowe 
ze stali nierdzewnej zostały w większo-
ści wybudowane – stoją wszystkie ścia-
ny i punkty dostępowe (zjazdy, schody). 
Obecnie trwa montaż stalowego poszy-
cia  dna.  W  większości  ukończone  są 
również  prace  przy  budowie  podziem-
nych sieci i komór technologiczno-sani-
tarnych dla obsługi basenów 

Aktualnie  prowadzona  jest  również 
budowa podziemnej infrastruktury elek-
tryczno-teletechnicznej.  Wykonawca 
szykuje  także  podbudowę  pod  wyko-
nanie nawierzchni dla plaży basenowej. 
W drugiej połowie września bezpieczna 
nawierzchnia  syntetyczna powinna być 
już  układana.  Realizowana  jest  także 
budowa  nowych  ciągów  drogowych 
pieszo-jezdnych. Na początku paździer-
nika  powinny  pojawić  się  tutaj  rów-
nież elementy małej architektury, w tym 
atrakcje  dla  dzieci  – m.in.  zjeżdżalnie. 
Wszystkie prace powinny zakończyć się 
do końca października.

Zmiany na „Moczydle”
Przypomnijmy, że rewitalizacja „Mo-

czydła” zakładała przede wszystkim mo-
dernizację basenu rekreacyjnego, którego 
nowa  niecka  wykonana  będzie  ze  stali 
nierdzewnej.  Zostanie  on  wyposażony 
w  zespół  zjeżdżalni wodnych oraz  inne 
urządzenia wodne, m.in. w siatkę wspi-
naczkową, tor przeszkód czy wave ball. 
Wokół basenu  rekreacyjnego pojawi się 
również brodzik  i strefa placu wodnego 
z licznymi atrakcjami dla dzieci. W cen-
tralnej części powstanie plaża. Dodatko-
wo rozbudowane zostaną dwa boiska pla-
żowe do siatkówki i jedno do piłki noż-
nej.  Powstanie  również  plac  zabaw  dla 
dzieci.  Prace  modernizacyjne  obejmują 
także  wymianę  instalacji  wodno-kana-
lizacyjnej,  montaż  energooszczędnego 
oświetlania oraz monitoringu. Wykonaw-
cą tej inwestycji jest firma Moris-Polska 
Sp. z o.o. Za swoją pracę otrzyma wyna-
grodzenie w wysokości 25,9 mln zł. 
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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

Szczęśliwice i Moczydło  
na ostatniej prostej
Rewitalizacja Ośrodka „Moczydło” idzie zgodnie z planem. Na ukończeniu są roboty budowlane, a prace 
towarzyszące już się rozpoczęły. Jeszcze bardziej zaawansowana jest wymiana maty pokrywającej Cało-
roczny Stok Narciarski „Szczęśliwice”. Górka jest już niemal gotowa na pierwszych narciarzy.

Dzielnica jak mój dom
ROZMOWA Z KATARZYNĄ ŁĘGIEWICZ 
  BURMISTRZEM DZIELNICY OCHOTA

Dobry czas dla Ursusa
ROZMOWA Z URSZULĄ KIERZKOWSKĄ 

BURMISTRZEM DZIELNICY URSUS

• Niebawem czekają nas wybory sa-
morządowe. Jakimi dokonaniami, 
zamierzonymi i osiągniętymi już 
w tej kadencji może się Pani po-
chwalić?
–  Jednym  z  moich  najważniejszych 

celów  była  i  jest  przebudowa  systemu 
drogowego  na  szybko  rozwijających  się 
Szczęśliwicach.  Dokończyliśmy  przebu-
dowę  pierwszego  odcinka  ulicy Włoda-
rzewskiej,  teraz  kolej  na  drugi  etap  tej 
bardzo ważnej inwestycji. Na dniach chcę 
podpisać umowę z wykonawcą i zaplano-
wać harmonogram budowy, która z pew-
nością spowoduje utrudnienia w tym re-
jonie, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że  jest  niezbędna,  by mieszkańcy mogli 
swobodnie dojeżdżać do swoich domów.

Czytaj na str. 2

• Pani burmistrz, za kilka tygodni 
koniec kadencji i wybory samorzą-
dowe. Jak by Pani podsumowała 
ostatnie 4 lata pracy w Ursusie?
– Oceniam ten czas bardzo pozytyw-

nie,  ogromnie  wiele  udało  się  zrobić: 
to  były  4  lata  intensywnej  pracy,  rekor-
dowych  inwestycji  i  szybkiego  rozwo-
ju  naszej  dzielnicy.  To  był  także  czas 
harmonijnej,  spokojnej  i  produktywnej 
współpracy w zarządzie dzielnicy, w  ra-
mach  koalicji  Platformy  Obywatelskiej 
i Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus, 
co pozwoliło nam wszystkim zrealizować 
tak wiele ważnych zadań dla dobra dziel-
nicy i jej mieszkańców.

Czytaj na str. 3
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Od października zeszłego roku war-
szawskie pary starające się o dziecko 
mogą przystępować do finansowanego 
przez miasto programu polityki zdrowot-
nej „Stołeczna kampania na rzecz wspie-
rania osób dotkniętych niepłodnością 
z wykorzystaniem metod zapłodnienia 
pozaustrojowego w latach 2017 – 2019”.

Spełniające  warunki  pary  małżeń-
skie  i  partnerskie,  dzięki  dofinanso-
waniu  przez  stołeczny  ratusz,  mogą 
poddać się procedurze w sześciu wyło-
nionych w  konkursie  placówkach. Do 

tej pory lekarze zdiagnozowali 315 pra-
widłowo rozwijających się ciąż. Jednak 
wiadomością  naprawdę  radosną  jest 
fakt,  że dzięki programowi zapłodnie-
nia  in vitro urodziło  się  już 26 dzieci. 
Czyli  mamy  całą  klasę  podstawówki 
małych warszawiaków! 

Rada Warszawy przyjęła program w 
czerwcu 2017 r., będzie on funkcjono-
wał w latach 2017-19, dzięki dofinan-
sowaniu miasta w wysokości 22 mln zł.

Wydział Prasowy Urzędu  
m.st. Warszawy

Dzielnica jak mój dom – czysta, zielona i bezpieczna
ROZMOWA Z KATARZYNĄ ŁĘGIEWICZ, BURMISTRZEM DZIELNICY OCHOTA

26 małych warszawiaków już jest na świecie

Cała klasa podstawówki

• Niebawem czekają nas wybory 
samorządowe. Jakimi dokonania-
mi, zamierzonymi i osiągniętymi 
już w tej kadencji może się Pani 
pochwalić?
– Jednym z moich najważniejszych 

celów  była  i  jest  przebudowa  systemu 
drogowego  na  szybko  rozwijających 
się  Szczęśliwicach.  Dokończyliśmy 
przebudowę  pierwszego  odcinka  ulicy 
Włodarzewskiej,  teraz  kolej  na  drugi 
etap  tej  bardzo  ważnej  inwestycji.  Na 
dniach  chcę  podpisać  umowę  z  wy-
konawcą  i  zaplanować  harmonogram 
budowy,  która  z  pewnością  spowoduje 
utrudnienia w tym rejonie, ale wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że  jest niezbęd-
na,  by  mieszkańcy  mogli  swobodnie 
dojeżdżać  do  swoich  domów. W przy-
szłym roku przystąpimy do przebudowy 
innych ulic: Harfowej, Lutniowej  i Li-
rowej, o czym niedawno miałam okazję 
rozmawiać  z  mieszkańcami  tej  okoli-
cy  i  wiem  jak  jest  to  dla  nich  ważne. 
Mówiąc o spotkaniach z mieszkańcami,  
jestem dumna, że w tej kadencji posta-
wiliśmy na dialog. Ochota jest dzielnicą, 
w  której  odbywa  się  najwięcej  kon-
sultacji,  a  mieszkańcy  chętnie  w  nich 
uczestniczą.  Mogę  śmiało  powiedzieć, 
że  jestem w stałym kontakcie z miesz-
kańcami  –  brakuje mi  nieraz  czasu  na 

siedzenie  w  ga-
binecie, co musi 
być  częścią mo-
jej pracy, z uwa-
gi  na  tony  do-
kumentów, któ-
re  przechodzą 
przez moje ręce. 
Ale  za  to  nikt 
mi nie powie, 
że  jestem  bur-
mistrzem, który 
rządzi  zza  biur-
ka. Na wniosek 
mieszkańców, 
którzy  przysłali 
do mnie pety-
cję  w  tej  spra-
wie,  właśnie 
rozpoczynamy 
konsultacje  spo-
łeczne  na  temat 
mode rn i zac j i 
placu  zabaw 
przy  Baśnio-
wej,  ponieważ 
chcemy  wspól-
nie  zmienić  to 
miejsce  tak,  by 
było  spełnie-
niem  marzeń 
dzieci z okolicy. 

To  dobry  przykład  dialogu  i  współde-
cydowania,  bo  kto  lepiej  wie  jaki  po-
winien być fajny plac zabaw niż dzieci 
i ich rodzice? Podobnie było z otwartym 
niedawno  skateparkiem  w  Parku  Za-
chodnim – projekt tego obiektu był kon-
sultowany z przyszłymi użytkownikami 
i  było  to  niezwykle  barwne  i  owocne 
spotkanie.  Ludzie  jeżdżący  na  desko-
rolkach,  wrotkach,  BMX-ach  dokład-
nie wiedzą,  czego potrzebują  i właśnie 
według wskazówek młodzieży powstał 
projekt. W  efekcie  –  gdzie  jest  dzisiaj 
najlepszy  skatepark  w  Warszawie?  – 
U nas, na Ochocie!
•  Co jeszcze uda się Pani i zarzą-

dowi, którym Pani kieruje, zrobić 
dla Ochoty i jej mieszkańców?
– Trwa rok obchodów 100-lecia od-

zyskania niepodległości i z okazji tego 
wielkiego jubileuszu czeka nas jeszcze 
w  tym  roku  kilka  wydarzeń.  Do  tej 
pory mieliśmy Paradę Niepodległości, 
mamy neon na Placu Pod Skrzydłami, 
wydarzenia  oświatowe,  wystawy  oraz 
publikacje na temat Ochoty, która swój 
rozwój  jako wielkomiejskiej  dzielnicy 
zapoczątkowała wraz z niepodległością 
Polski.  Mówiąc  o  tym,  co  się  udało, 
warto wspomnieć  o  Placu  pod  Skrzy-
dłami, który w ciągu minionych kilku 
lat  całkowicie  zmienił  swoje  oblicze. 

Gdy rozpoczynałam pracę na Ochocie, 
dostawałam lawinę skarg na to miejsce 
– że przesiadują tu osoby pijące alkohol, 
że jest brudno, mało zieleni i mieszkań-
cy omijają ten plac. Obiecałam wtedy, 
że  to się zmieni. Dzisiaj plac  tętni ży-
ciem, monitoring skutecznie wypłoszył 
niepożądanych gości, zakłócających ci-
szę i bezpieczeństwo, a najważniejsze, 
że powstało  tutaj Miejsce Aktywności 
Lokalnej,  które  przyciąga  sąsiadów 
wciąż  nowymi  pomysłami,  zajęciami, 
warsztatami  i  rzeczywistą  otwartością 
na  ludzi  i  ich  pomysły. MAL powstał 
jako  filia  Ośrodka  Kultury  Ochoty, 
a  tym  samym,  zgodnie  z  naszymi  za-
powiedziami, powstała nowa placówka 
kulturalna na Rakowcu. Z zielenią Pod 
Skrzydłami    jest  nieco  gorzej,  ponie-
waż pod placem znajduje się taka plą-
tanina sieci i kabli, że skazani jesteśmy 
na  donice.  Ale  cały  czas  pracujemy, 
wspólnie z mieszkańcami, nad tym, by 
i zieleni było tutaj coraz więcej. 

•  Jakie zadania zostały rozpoczęte 
i na tyle zaawansowane, że nowy 
samorząd będzie je musiał konty-
nuować i doprowadzić do końca?
– Jestem pewna, że nie tyle będzie 

musiał,  co  będzie  chciał,  ponieważ  są 
to przedsięwzięcia ważne i pożyteczne. 
Rozpoczęliśmy modernizacje, remonty 
i  inwestycje  w  naszych  placówkach 
oświatowych. Od przedszkoli po licea. 
Planujemy  kontynuować  to  w  kolej-
nych  latach.  W  tej  kadencji  wyre-
montowaliśmy place zabaw w połowie 
z  20  naszych  przedszkoli.  Powstały 
też nowe oddziały przedszkolne, dzięki 
czemu  dla  wszystkich  dzieci  w  dziel-
nicy  znalazły  się  miejsca.  Dostoso-
waliśmy  szkoły  najpierw  do  potrzeb 
sześciolatków,  a  później  na  przyjęcie 
klas  7  i  8.  Reforma  edukacji  mocno 
nas dotknęła w sensie organizacyjnym 
i  finansowym,  ale  Ochocie  udało  się 
tak wszystko przeprowadzić, by dzieci 
w minimalnym stopniu odczuły  zmia-
ny, mamy np.  niewielki współczynnik 
zmianowości.  Wybudowaliśmy  nową 
halę  sportową  przy  LO  im.  Kołłątaja, 
na  którą  ta  szkoła  czekała  wiele  lat. 
Rozpoczęła  się  budowa  kolejnej  hali 
sportowej  przy  LO  im.  Słowackiego, 
a Staszic wzbogaci się o internat, o co 
od  lat  zabiegało  to  renomowane  li-
ceum. Mamy zabezpieczone środki na 
budowę  sali  gimnastycznej  w  SP  nr 
264. W  planach  na  następne  lata  jest 
także  kontynuacja  przebudowy  ukła-
du drogowego Szczęśliwic. Innym do-
brym  i ważnym zadaniem, które mam 
nadzieję będzie kontynuowane, jest za-

zielenianie i remonty podwórek ochoc-
kich,  które  odzyskują  blask  i  stają  się 
miejscami bardziej przyjaznymi. 
• Czego nie udało się zrobić, a co 

było w planie zadań do wykona-
nia, obecnej ekipy? Jakie prze-
szkody uniemożliwiły (lub opóź-
niły) realizację zamierzonych 
zadań?
–  Moim  największym  zmartwie-

niem jest oczywiście Park Zachodni. 
Trochę  przynudzę,  podkreślając,  że 
park  powstał  oczywiście  w  oparciu 
o  konsultacje  społeczne,  mało  tego, 
wcześniej  był  to  projekt  do  budżetu 
partycypacyjnego,  a więc od począt-
ku  jest  to  inicjatywa  mieszkańców. 
Według naszych planów, już od wio-
sny  powinniśmy  móc  tutaj  spędzać 
czas przy fontannie, na placu zabaw, 
jeżdżąc  na  wrotkach  i  spacerując 
z  psami.  Niestety  w  grudniu  ubie-
głego  roku  wykonawca  opuścił  plac 
budowy i pozostawił rozgrzebany te-
ren,  z  niedokończonymi  elementami 
parku.  Nie  chcę wdawać  się w  opo-
wieść  jak  trudno  jest  ogarnąć  taką 
budowę, tak aby rozliczyć wykonane 
prace  i  znaleźć  nową  firmę,  która 
podejmie  się  ich  dokończenia.  To 
wyzwanie większe,  niż  poprowadze-
nie  inwestycji  od  zera. Do dziś  trwa 
poszukiwanie  firmy,  która  dokończy 
ten projekt – w dwóch przetargach nie 
wpłynęły  oferty.  Nie  poddajemy  się 
jednak i nadal widzę szansę na zakoń-
czenie tej pechowej inwestycji w tym 
roku. Z niecierpliwością czekam tak-
że na rozpoczęcie przebudowy Placu 
Narutowicza. Obiecałam to w tej ka-
dencji i udało mi się przekonać Radę 
Warszawy do przeznaczenia na ten 
cel  25  milionów  złotych.  Doprowa-
dziliśmy  do  końca  wieloletnie  kon-
sultacje  koncepcji  architektonicznej 
przebudowy placu, udało się osiągnąć 
porozumienie  w  różnych  kwestiach, 
np.  wyprostowania  ulicy  Grójeckiej, 
czy  pozostawienia  pętli  tramwajo-
wej (znacznie mniejszej niż obecna). 
Nie  jest  to  jednak  teren w  zarządzie 
dzielnicy,  projekt  trafił  do  Zarządu 
Miejskich  Inwestycji  Drogowych, 
który  obiecał,  że  w  listopadzie  bę-
dzie gotowy projekt budowlany Placu 
Narutowicza.  Brałam udział w wielu 
spotkaniach,  zdaję  sobie  sprawę  jak 
skomplikowane jest  to przedsięwzię-
cie,  rozumiem,  że  lepiej  dłużej  coś 
uzgadniać i pracować nad projektem, 
po  to,  by  był  to  dobry  projekt.  Nie 
ukrywam jednak, że nie mogę się do-
czekać  jak  zmieni  się  to  serce dziel-
nicy,  które  dzisiaj  jest  w  okropnym 

stanie  i  szkoda,  że  nie  nastąpiło  to 
w tej mijającej kadencji. 
• Gdyby przyszło Pani kierować 

Ochotą kolejną kadencję, co 
chciałaby Pani zrobić dla dzielni-
cy i jej mieszkańców?
– Mamy  gotowe  koncepcje  zago-

spodarowania  parków  –  Marii  Skło-
dowskiej-Curie i parków wzdłuż ulicy 
Opaczewskiej  i  Korotyńskiego.  To 
piękne  tereny  zieleni,  ale  nieco  już 
zaniedbane,  wymagają  uporządko-
wania,  uzupełnienia  zieleni,  nowszej 
małej  architektury.  Koncepcje  po-
wstały  –  a  jakże!  –  po  konsultacjach 
z mieszkaniami  i    czekają na  realiza-
cję.  Będę  zabiegać  o  uporządkowa-
nie Placu Zawiszy, który obecnie  jest 
wyjątkowo  nieprzyjaznym  węzłem 
komunikacyjnym,  tzw.  wyspą  ciepła 
i  ostoją  smogu.  Ten  temat  wiąże  się 
z  potrzebą  wyprostowania  Alej  Je-
rozolimskich,  ponieważ  dzisiaj  ruch 
w  kierunku  centrum  miasta  wlewa 
się  ulicą Niemcewicza  i  Grójecką  na 
Ochotę.  Zamierzam  nadal  wspierać 
pomysły  mieszkańców,  tak  jak  śmia-
łą wizję utworzenia „zielonej  ściany” 
wzdłuż ulicy Wawelskiej. Mieszkańcy 
zabytkowych  osiedli,  sąsiadujących 
z  tą  ruchliwą  arterią,  walczyli  od  lat 
o  posadzenie  wysokiego  pasa  gęstej 
zieleni  wzdłuż  ulicy.  Wsparłam  ten 
projekt, ponieważ uważam, że był tego 
wart,  jako  nowoczesne,  nowatorskie 
wręcz,  miejskie,  zielone  rozwiązanie 
dla  odgrodzenia  dużych,  uciążliwych 
arterii  komunikacyjnych  od  osiedli. 
Dzisiaj „zielona ściana” już powstaje, 
realizuje ją Zarząd Zieleni, a ja jestem 
dumna, że o nią zawalczyłam. Jestem 
w  pełni  świadoma  jak  wielkie  zna-
czenie  ma  dla  mieszkańców  Ochoty 
zieleń, której potrzeba więcej i więcej 
w  tak  bardzo  „miejskiej”  dzielnicy. 
Zieleń już w tej kadencji była dla mnie 
priorytetem,  ale  mam  poczucie,  że 
wciąż  mało,  że  jest  wiele  do  zrobie-
nia, a raczej posadzenia. Sama jestem 
z  zamiłowania  ogrodniczką,  dlatego 
bardzo po mojej myśli są  takie akcje, 
jak  te,  które  robiliśmy  na  Ochocie: 
„Ogródek warzywny w każdym przed-
szkolu”,  „Ochota  w  kwiatach  i  zie-
leni”,  „100  drzew  na  100  lat  Ocho-
ty  w  Warszawie”.  Chciałabym,  żeby 
w dzielnicy, której jestem burmistrzy-
nią, było jak u mnie w domu – porząd-
nie,  czysto,  zielono  i  żeby  panowała, 
dobra,  przyjazna  atmosfera  dialogu 
i  zrozumienia  dla  różnych  punktów 
widzenia, potrzeb i oczekiwań. 

Rozmawiała: Weronika Danecka

– Seniorom w Warszawie proponu-
jemy różne programy zdrowotne, spo-
łeczne i aktywizacyjne  – mówi Hanna 
Gronkiewicz-Waltz,  prezydent  stolicy. 
– Od lat stałym powodzeniem cieszą 
się szczepienie przeciwko grypie. To 
bardzo dobrze, bo to konkretna profi-
laktyka zdrowia osób starszych.

Dostępność  programu  jest  bar-
dzo duża – mieszkańcy mogą przyjść 
na  szczepienie  do  175  przychodni 

od  września  do  5  grudnia  br.  Z  bez-
płatnych  szczepień  mogą  skorzystać 
warszawiacy, którzy ukończyli 65 rok 
życia,  są  zameldowani  na  stałe  lub 
czasowo  w  stolicy  oraz  osoby  roz-
liczające  podatek  dochodowy  (PIT) 
w  warszawskich  urzędach  skarbo-
wych. Miasto w 2018 r. na szczepienia 
przeznaczyło  2  342  546  zł. W  latach 
2007-2018  program  kosztował  ponad 
24,4 mln zł.

Szczepienia w domach 
opieki i noclegowniach
Warszawa od kilkunastu lat realizuje 

program szczepień skierowany także do 
pacjentów  Stołecznego  Centrum Opie-
kuńczo-Leczniczego  oraz  podopiecz-
nych  noclegowni  i  schronisk  –  czyli 
osób, u których do zainfekowania może 
dojść  łatwo,  a  powikłania  po  zachoro-
waniu  bywają  groźne.  W  placówkach 
Stołecznego  Centrum  Opiekuńczo-
-Leczniczego  ze  szczepień  przeciwko 
grypie skorzysta w tym roku ponad 360 
osób. 

Miasto  przewiduje,  że  w  20  nocle-
gowniach ze szczepień przeciwko grypie 
skorzysta blisko 650 osób bezdomnych. 

Szczepienia dla seniorów
Jak co roku stołeczny ratusz zachęca osoby starsze do szczepień prze-
ciwko grypie. W tym sezonie jesienno-zimowym według szacunków 
zaszczepi się ponad 66 tysięcy seniorów.
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Dobry czas dla Ursusa
ROZMOWA Z URSZULĄ KIERZKOWSKĄ 

BURMISTRZEM DZIELNICY URSUS

• Pani burmistrz, za kilka tygodni 
koniec kadencji i wybory samorzą-
dowe. Jak by Pani podsumowała 
ostatnie 4 lata pracy w Ursusie?
– Oceniam ten czas bardzo pozytyw-

nie,  ogromnie  wiele  udało  się  zrobić: 
to  były  4  lata  intensywnej  pracy,  rekor-
dowych  inwestycji  i  szybkiego  rozwo-
ju  naszej  dzielnicy.  To  był  także  czas 
spokojnej  i  produktywnej  współpracy 
w zarządzie dzielnicy, w ramach koalicji 
Platformy Obywatelskiej  i  Stowarzysze-
nia Obywatelskiego Ursus, co pozwoliło 
nam  wszystkim  zrealizować  tak  wiele 
ważnych  zadań dla  dobra dzielnicy  i  jej 
mieszkańców.

• Jakie najważniejsze zadania zostały 
zrealizowane?
– W  mojej  pracy  burmistrza  konse-

kwentnie  kieruję  się  przekonaniem,  że 
kluczem do rozwoju dzielnicy i większe-
go  komfortu  życia  jej mieszkańców  jest 
nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura. 
Dlatego priorytetem jest dla mnie działal-
ność  inwestycyjna.  Starania w Urzędzie 
Miasta  przyniosły  wymierne  rezultaty 
w postaci pozyskania środków, które po-
zwoliły na realizację w Ursusie programu 
inwestycyjnego w bezprecedensowej ska-
li. Wykonany budżet inwestycyjny wzrósł 
ponad  czterokrotnie,  z  poziomu  39 mln 
zł  w  poprzedniej  kadencji  -  do  ponad 

160 mln zł w latach 2015-2018, dodając 
środki  pozyskane  na  inwestycje,  które 
już  rozpoczęliśmy,  a  które  zakończą  się 
w najbliższych latach, to w sumie prawie 
200 mln  zł  na  rozbudowę Ursusa. Za  te 
środki  już  zrealizowaliśmy  ponad  100 
zadań inwestycyjnych.

• Co można uznać za największy suk-
ces inwestycyjny tej kadencji?
–  To  skuteczny  rozwój  bazy  oświa-

towo-wychowawczej  był  i  jest  dla  mnie 
najważniejszy. Centralna inauguracja roku 
szkolnego  w  Warszawie  3  września  nie 
przypadkiem odbyła się w naszej dzielni-
cy.  Dziś  Ursus  dysponuje  kompleksową, 
dostosowaną  do  obecnych  potrzeb  siecią 
placówek  szkolnych  i  wychowawczych. 
I możemy pochwalić się jedną z najnowo-
cześniejszych  szkół  w Warszawie  –  roz-
ległym  kompleksem  szkolno-sportowym, 
który w 3 lata powstał za kwotę 34 mln zł 
na Skoroszach, przy ul. Dzieci Warszawy 
42. W  obecnej  kadencji  wybudowaliśmy 
także nowe skrzydło szkoły i halę sporto-
wą przy ul. Konińskiej 2, powstały nowe 
przedszkola  w  parku  Achera  i  przy  ul. 
Wojciechowskiego  oraz  nowe  skrzydło 
przedszkola przy ul. Balbinki; było  także 
wiele inwestycji modernizacyjnych. W su-
mie w latach 2015-2018 na terenie dziel-
nicy  wskutek  inwestycji  powstało  ponad 
1500 nowych miejsc w szkołach oraz oko-

ło 670 nowych miejsc w przedszkolach dla 
naszych mieszkańców. Wszystko to mnie 
ogromnie  cieszy  i  daje  dużo  satysfakcji. 
Dzieci  i  młodzież  to  nasza  przyszłość, 
stworzenie im najlepszych możliwych wa-
runków do nauki i rozwoju to moja osobi-
sta  jako  burmistrza,  ale  także  jako matki 
ambicja,  którą  w  istotnej  mierze  udało 
mi  się  zrealizować  w  obecnej  kadencji. 
Traktuję to jako coś szczególnie ważnego, 
co po tej kadencji zostawiam w Ursusie. 

• Czy to oznacza koniec inwestowa-
nia w oświatę?
–  Absolutnie  nie  –  mieszkańców 

w  naszej  dzielnicy  przybywa  z  roku  na 
rok, ostatnio możemy  już mówić o  licz-
bie  60  tysięcy  ursusiaków,  co  rodzi 
nowe  potrzeby  i  oczekiwania.  Myślimy 
i  działamy  perspektywicznie  i  dlatego 
już  rozpoczęliśmy  proces  tworzenia  – 
obecnie  kończymy  etap  przygotowania 
dokumentacji projektowej – dwóch kolej-
nych  inwestycji:  nowoczesnego  zespołu 
szkolno-przedszkolnego  na  terenach  po-
fabrycznych w Ursusie Północnym przy 
ul. Hennela oraz żłobka przy ul. Henryka 
Pobożnego.

•  Wydatki inwestycyjne w skali prawie 
200 milionów złotych to jednak nie 
tylko oświata?
– Oczywiście  –  zrównoważony,  har-

monijny  proces  funkcjonowania  i  roz-
woju  dzielnicy  wymaga  jednoczesnego 
inwestowania we wszystkich obszarach. 
Staraliśmy  się  dbać  o  powiększanie 
i  wzrost  funkcjonalności  terenów  zie-
lonych  i  rekreacyjnych.  Konsekwentnie 
zwiększamy  i  unowocześniamy  bazę 
obiektów sportowych, przede wszystkim 
na  terenie  OSiR  Ursus  i  w  placówkach 
szkolnych.  Remontujemy  i  rozbudowu-
jemy  drogi  oraz  miejsca  użyteczności 
publicznej,  jak  skwery,  placówki  kultu-
ralne  i  biblioteczne. W  szybkim  tempie 
powstaje  rozległy  budynek  komunalny 
przy  ul.  Zagłoby,  gdzie  znajdzie  także 
nową  siedzibę  filia  ośrodka  kultury,  fi-
nalizujemy  prace  projektowe  kolejnego 
budynku  komunalnego,  który  powstanie 
do roku 2021 przy ul. Orląt Lwowskich.

• Na jakość życia codziennego skła-
dają się także kultura i rozrywka. 
Jako uczestnik imprez kultural-

nych przyznać muszę, że w ostat-
nim okresie znacznie wzrosła liczba 
i atrakcyjność wydarzeń kultural-
nych w Ursusie.
– To jest bardzo trafne spostrzeżenie. 

W  ostatnich  latach  jako  urząd  dzielnicy 
coraz częściej organizujemy dostępne dla 
wszystkich  plenerowe  imprezy  kultural-
ne, rekreacyjne i rozrywkowe – to nasza 
odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, 
które  odzwierciedlają  zaskakujące  wy-
niki  niedawnego  badania,  zrealizowane-
go w  ramach programu  rozwoju kultury 
w  Warszawie  –  Ursus  zajął  w  nim  2. 
miejsce  w  całej Warszawie  z  wynikiem 
78 proc. pod względem obecności miesz-
kańców  w  wydarzeniach  kulturalnych. 
Oznacza to, że mieszkańcy aktywnie chcą 
uczestniczyć w kulturze,  a  oferta  przed-
stawiona przez dzielnicę – domy kultury, 
biblioteki, urząd – znajduje ich aprobatę.  
W tej kadencji dla ursuskiej publiczności 
wystąpiły  prawdziwe  gwiazdy  polskiej 
i  europejskiej  sceny  muzycznej,  byli  to 
m.in. Shakin’Stevens, Alizee, Fun Facto-
ry, Lady Pank, Bednarek, T. Love, Izabela 
Trojanowska,  KSU,  Skaldowie,  Natalia 
Nykiel,  Wanda  i  Banda,  Dawid  Kwiat-
kowski,  gwiazdy disco polo  jak Akcent, 
Boys,  i inni…

Oferta  kulturalna,  to  oczywiście  nie 
tylko  imprezy  i  pikniki. W  obecnej  ka-
dencji staraliśmy się zadbać także o dzie-
dzictwo kulturalne i historię Ursusa, cze-
go wyrazem są przygotowane w ostatnim 
czasie publikacje. Wydaliśmy trzy książki 
dot.  historii  naszej  dzielnicy,  najnowsza 
to  „Dzieje  Ursusa  w  zarysie”  Jerzego 
Domżalskiego, a w opracowaniu są dwa 
albumy  fotograficzne–„Ursus  wczoraj 

i dziś w obiektywie Ireneusza Barskiego” 
oraz „ Sportowy Dzieje Ursusa w obiek-
tywie”.

W obecnej kadencji zdobyliśmy także 
środki na wykup kolekcji zabytkowej po 
dawnej fabryce traktorów, ale niestety jej 
obecny właściciel do tej pory nie zgodził 
się na jej sprzedanie.  Wystąpiliśmy także 
do  Miasta  o  środki  na  budowę  nowo-
czesnego  centrum  kultury,  czekamy  na 
decyzję w tej sprawie.

• Jest Pani jednocześnie radną Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego, 
czy będzie Pani kandydować w tej 
nowej, 5-letniej kadencji?
– Jako wybrana w Warszawie radna 

samorządu  wojewódzkiego,  wiceprze-
wodnicząca komisji ochrony środowiska 
Sejmiku Mazowieckiego w kończącej się 
kadencji szczególnie wspierałam projekty 
mające na celu ograniczenie smogu i po-
prawę  jakości  powietrza  w  Warszawie 
i  całym  obszarze  metropolitalnym.  Je-
stem gotowa nadal pracować jako samo-
rządowiec i dlatego ubiegam się ponow-
nie o mandat radnej sejmiku, w okręgu nr 
2 z listy Koalicji Obywatelskiej. 

• Na zakończenie, co chciałaby Pani 
powiedzieć mieszkańcom Ursusa?
– To był dla mnie ogromny zaszczyt 

i przyjemność być burmistrzem dzielnicy 
Ursus. Dziękuję za cztery lata wspaniałej 
współpracy  i  życzę  wszystkim  Państwu 
dalszego,  dynamicznego  rozwoju  dziel-
nicy,  spełnienia  oczekiwań  i  realizacji 
wszystkich, także osobistych planów.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Festiwal Oświatowy 2018

Ursus dla  
Niepodległej

W sobotę 22 września, o godz. 9.30 
w  parku Hassów  rozpocznie  się Festi-
wal Oświatowy 2018 „Ursus dla Nie-
podległej”. Około godz.  10.30  z miej-
sca zbiórki wyruszy pochód, który przej-
dzie  okolicznymi  ulicami. W  paradzie 
wezmą  udział:  uczniowie,  pododdziały 
grup  rekonstrukcyjnych,  wozy  bojowe 
itp. Dzieci będą niosły 25-metrową flagę 
Polski. Podczas festiwalu przewidziano 
wiele  atrakcji,  wśród  nich:  piknik  hi-
storyczny  z  podobozem  wojskowym, 
a w nim warsztaty patriotyczne, jazda na 
kucu oraz pokaz moździerzy; gra miej-
ska – karta rekruta; koncert patriotyczny 
w wykonaniu uczniów ursuskich szkół; 
specjalne przygotowane wystawy przez 
szkoły i przedszkoli.

We  wtorek,  4  września  odbyło 
się  uroczyste  zakończenie  prac  przy 
muralu  na  budynku  Ośrodka  Kultury 
„Arsus”. Uroczystość zaszczycili m.in. 
wicemarszałek  Sejmu Małgorzata  Ki-
dawa-Błońska,  burmistrz  dzielnicy 
Ursus Urszula Kierzkowska wraz z za-
stępcami burmistrza Wiesławem Krze-
mieniem i Kazimierzem Sternikiem. 
Nie mogło zabraknąć także konsultan-
ta  historycznego,  który  pomagał  przy 
tworzeniu  muralu  -  historyka  Jerzego 
Domżalskiego (autora książek poświę-
conych  głównie  historii  dzielnicy  Ur-
sus). Wszystko dokumentował Ireneusz 
Barski,  fotograf-legenda Ursusa.

Była  to  świetna  okazja,  by  poroz-
mawiać  z  autorem  muralu  Adamem 
Walasem  z  kolektywu  XOLOR  oraz 
Anną  Koźbiel-Walas  (także  związa-

na  z  XOLOR,  prowadziła  warsztaty 
Wspólne malowanie muralu na budyn-
ku Ośrodka Kultury  „Arsus”),  a  także 
Łukaszem Prokopem z Stacji Muranów 

oraz Adrianem Lewandowskim (malo-
wali mural wspólnie z autorem). Mural 
nie powstałby, gdyby nie wsparcie Fun-
dacji dla Ursusa.

Mural o historii Ursusa



Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
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Nazywany  też,  trochę  bezzasad-
nie, bo jest  to przecież sztuczny, a nie 
naturalny  zbiornik  wodny,  Jeziorem 
Zegrzyńskim.  Położony  niemal  tuż  za 
rogatkami  Warszawy,  od  lat  jest  on 
popularnym  miejscem  wypoczynku 
i sportów wodnych. Chociaż z jednymi 
miejscowościami  i  miejscami  wyko-
rzystywanymi  chyba  już  optymalnie, 
przynajmniej w szczycie letniego sezo-
nu, a w innych czekającymi dopiero na 
odkrycie.  Zwłaszcza  tych  położonych 
nad  dolnym  biegiem  Bugu,  na  któ-
rym miała  powstać,  nie  zrealizowana, 
cała kaskada zbiorników wodnych. Ten 
zbudowany na Narwi miał być tylko jej 
najniższym.

Atrakcyjne tereny – ciekawa 
inicjatywa

Są to tereny atrakcyjne turystycznie, 
nawet unikalne w skali europejskiej ze 
względu na dziką przyrodę, ale zdecy-
dowanie  zbyt  mało  wykorzystywane 
w tym celu. A zarówno bliskość stolicy 
i walory tej, jak jest określana, krainy, 
predestynują  ją  do  większego  zainte-
resowania,  co  równocześnie  znacząco 
wpłynęłoby na ożywienie gospodarcze 
i  alternatywne  zatrudnienie mieszkań-
ców  terenów  położonych  na  wschód 
od Zalewu, zwłaszcza gmin Radzymin, 
Dąbrówka i Serock. Wymaga to jednak 
większego  zainteresowania  i  konkret-
nych  działań  administracji  zarówno 
państwowej,  jak  i  samorządów  oraz 
branży  turystycznej.  Zmobilizować  je 
do  tego  usiłuje  m.in.  Stowarzyszenie 
na Rzecz Promocji  i Rozwoju Zalewu 
Zegrzyńskiego,  które  od  20  lat  działa 
na  rzecz  promocji  atrakcji  turystycz-
nych,  kulturowych  i  przyrodniczych 

miast  oraz  gmin  położonych  wzdłuż 
brzegów  Zalewu  Zegrzyńskiego  oraz 
Narwi od Pułtuska do Nowego Dworu 
i Bugu od Wyszkowa do Serocka. 

Wycieczkowo i dla skrócenia 
drogi

Ostatnio powstała ciekawa inicjaty-
wa zakupienia i wprowadzenia do eks-
ploatacji  dwóch  katamaranów pasażer-
skich. Każdy z nich umożliwiający rejsy 
dla 12 osób, wyposażony w nagłośnie-
nie, miejsca do przewozu rowerów oraz 
stanowiska  dla  wędkarzy.  Katamarany 
„wejdą  do  służby”  w  roku  przyszłym, 
obecnie  odbywają  rejsy  próbne  i  oko-
licznościowe. Mają nie tylko promować 
lokalne  atrakcje  kulturowe,  przyrodni-
cze i turystyczne tego regionu, ale także 
zapewnić rowerzystom i turystom sezo-
nową,  wakacyjną  przeprawę  na  Bugu 
w Popowie  – Kuligowie  i  przy  zbiegu 
Bugu do Narwi: Serock – Cupel – Ar-
ciechów – Serock.

Pozwoli  to  pasażerom  tych  kata-
maranów  nie  tylko  poznawać miejsca 
położone nad tymi rzekami i zalewem, 
ale  także przemieszczać się z Serocka 
do Radzymina bez konieczności dosyć 
długiego objazdu Zalewu Zegrzyńskie-
go przez Zegrze i Nieporęt, lub wzdłuż 
Bugu przez Wyszków. Pomysłodawcy 
oczekują,  że  projekt  ten  zainteresu-
je  m.in.  lokalną  branżę  turystyczną. 
Z  nadzieją  na  jego  prezentację  oraz 
promocję  zwrócili  się  do  dziennika-
rzy,  organizując  dla  nich  w  sobotę  8 
września wyjazd studyjny – Study tour 
po  Turystycznej  Krainie  Jeziora  Ze-
grzyńskiego.

Skansen w Kuligowie i rejs 
po Bugu

Byłem  jedną  z  kilkunastu  osób, 
które  skorzystały  z  tego  zaproszenia, 
a okazało się ono, zgodnie z oczekiwa-
niami, atrakcyjnym. Najpierw zwiedzi-
liśmy  skansen  w  Kuligowie  nad  Bu-

giem. To w  nim  bowiem,  26  czerwca 
br.,  odbyła  się  konferencja  zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Promocji  i Rozwoju Zalewu Zegrzyń-
skiego, inaugurująca nowy program. 

Katamarany mają być jedną z atrak-
cji tego programu. Ich widok jest trochę 
zaskakujący, zwłaszcza w porównaniu 
z tymi, którymi pływałem po znacznie 
większych akwenach w innych krajach. 
Są  to,  oparte  na  niewidocznych  z  ze-
wnątrz  plastykowych  pływakach,  pro-
stokątne platformy o powierzchni chy-
ba niewiele większej od 20 m² otoczone 
metalowym  ogrodzeniem  z  bramkami 
wejściowymi.  Z  dwoma  rzędami  po 
6, ustawionych wzdłuż i odwróconych 
do  siebie  plecami,  też  plastykowych, 
kolorowych  foteli.  Na  wspomnianym 
ogrodzeniu wiszą, naprzeciwko każde-
go fotela, kapoki, których przy aktual-
nej  pogodzie  na Bugu nie  trzeba było 
zakładać. Z przodu, po prawej stronie, 
jest  stanowisko  sternika,  nazywanego 
kapitanem.  Z  tyłu  zaś  jeden  silnik  ze 
śrubą, taki jak w motorówkach.

Przyroda, ptactwo 
i wędkarze

Po  „zaokrętowaniu”  wyruszamy 
kolejno,  bo  są  to  dwie  bliźniacze  jed-
nostki,  w  „rejs”.  Podróżuje  się  przy-
jemnie, niespiesznie – pokonanie z nur-

tem rzeki niewielkiej odległości z Kuli-
gowa do Serocka zajmuje nam półtorej 
godziny.  Płyniemy  głównym  nurtem 
Bugu wśród przybrzeżnych trzcin i in-
nej  roślinności  pełnej  ptactwa.  Dzikie 
kaczki  nie  zwracają  uwagi  na  wiel-
kiego,  trochę  hałasującego  silnikiem, 
intruza. Łabędzie na wszelki wypadek 
dostojnie odpływają w gęstwinę trzcin. 
Stadko kormoranów, które obsiadło ja-
kieś  sterczące  z wody  resztki  drzewa, 
zrywa  się  do  lotu  w  ostatniej  chwili. 
Mijamy dosyć rzadkie, stojące na wy-
sokim brzegu, domki wakacyjne, samo-
chodowe  przyczepy,  a  przy  brzegach 
różnego  rodzaju,  głównie  motorowe, 
łodzie i inne „jednostki pływające”.

Im  bliżej  ujścia  Bugu  do  Zalewu 
tym  łodzi  różnego  typu  i  motorówek 
jest więcej, ale w sumie niewiele. Do-
piero w oddali,  już na Zalewie, widać 
sporo  żaglówek.  Wpływamy  na  jego 
fragment, zawracamy łukiem ku Narwi, 
nad którą leży 

Serock
O tym miasteczku starszym od War-

szawy  –  gród  istniał  tu  już  w  1065 
roku,  a  pierwsza  wzmianka  o  miej-
scowym  proboszczu  pochodzi  z  1370 
roku  –  wkrótce  napiszę  trochę  wię-
cej.  Najpierw  podjeżdżamy  do  Izby 
Pamięci Tradycji Rybackich, pełniącej 
rolę  miejscowego muzeum.  Obiektów 

stricte muzealnych jest w niej niewiele 
i  nie  są  one  zbyt  dużej  wartości,  ale 
prezentacja przeszłości Serocka bardzo 
ciekawa.  Z  dużymi  mapami,  planami 
i opisami od czasów archeologicznych, 
poprzez  Północne Mazowsze  w  okre-
sie  Piastów  i  Jagiellonów,  po  Serock 
–  miasto  nad  Narwią  i  różne  aspekty 
jego  przeszłości, m.in.  dzieje  tutejszej 
społeczności żydowskiej.

Drugie  odwiedzone  miejsce,  to 
tutejsze  Centrum Kultury  i  Czytelnic-
twa, a ściślej wystawa rzeźb w drewnie 
miejscowego artysty. 

Jabłonna: X Festiwal 
Sołectw

Ostatnim  punktem  programu  jest 
pobyt  w  Jabłonnej  –  to  już,  odległe 
zaledwie o 20 km od centrum Warsza-
wy,  jej  niemal  przedmieście.  Odbywa 
się w niej  jednak X Festiwal Sołectw. 
Doroczny  przegląd  –  z  nagrodami  – 
aktywności  społecznej  i  kulturalnej 
regionu.  Trzeba  przyznać,  że  sołec-
twa  potraktowały  festiwal  poważnie. 
Przygotowały  ciekawe  stoiska  i  pro-
gramy,  atrakcje, miejscowe  smakołyki 
i  nalewki,  którymi  częstowano  licznie 
przybyłych  zwiedzających.  Nam  star-
czyło również trochę czasu, aby zwie-
dzić  parter  miejscowego  pałacu.  Był 
to więc w sumie bardzo udany wyjazd 
studyjny,  zachęcający  do  ponownych 
pobytów w  tych  –  a  także  innych  po-
miniętych miejscowościach i miejscach 
oraz  zachęcania  do  tego  innych,  co 
niniejszym czynię.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

W krainie Jeziora Zegrzyńskiego
W roku bieżącym mija 60. rocznica rozpoczęcia i 55. zakończenia budowy na Narwi w pobliżu jej łączenia się z Bugiem zapory 
wodnej, w rezultacie której powstał Zalew Zegrzyński.

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
lotnisk użytku publicznego (Dz. U. 2017 r., poz. 1122 ze zm.) zawiadamiam, 
że w dniu 13.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przebudowy 
lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: „przebudowa lotniska użytku 
publicznego w zakresie rozbudowy i przebudowy mostów pasażerskich 
– budowa dwóch szybów windowych przeznaczonych do obsługi osób 
niepełnosprawnych”. Adres zamierzenia budowlanego dz. ew. nr 13/8 obręb 
20607 jednostka ew. 146517_8 Dzielnica Włochy m.st. Warszawa.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub 
użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni 
w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiadomione w drodze 
obwieszczeń).

Ponadto zawiadamia się, że na podstawie art. 123 Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz art. 35 ust. 3 Prawo budowlane, 
Wojewoda Mazowiecki w dniu 31.08.2018 r. wydał postanowienie  
Nr 851/II/2018 w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia 
wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym 
(w terminie 60 dni), na które nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w godz. pon. 13-16, 
śr. 8-12 i piąt. 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-II.7820.3.4.2018.MS1

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), zawiadamiam, że w dniu 
5.09.2018 r. została wydana decyzja Nr 33/II/2018 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na wniosek 
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1,  
00-906 Warszawa dla inwestycji pn.: „przebudowa lotniska użytku 
publicznego w zakresie rozbudowy i przebudowy Terminalu „A” 
w związku z modernizacją Stref Kontroli na terenie Portu Lotniczego 
im. F. Chopina w Warszawie (kategoria obiektu XVII) oraz przebudowa 
fragmentu wewnętrznego układu komunikacyjnego w rejonie rozbudowy 
wraz z rozbiórką obiektów budowlanych oraz rozbiórką i przebudową 
przewodów uzbrojenie terenu na dz. ew. nr 13/8 i 16/3 obręb 20607 
w miejscowości Warszawa, jednostka ew. 146517-8 dzielnica Włochy”.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub 
użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni 
w drodze zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia 
odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra 
Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),  doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, pokój POK nr 13, w godz. pon. 13-16, śr. 8-12  
i piąt. 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu 
wydania orzeczenia w sprawie.   
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– Gratuluję i dziękuję wszystkim lau-
reatom konkursu, pasjonatom zaangażo-
wanym w upiększanie naszego miasta. 
Warszawiacy dbając o swoje balkony, 
ogródki robią to również z myślą o są-
siadach, turystach bo przecież takie 
zazielenione tarasy zdobią okolicę, całe 
miasto. Cieszę się, że idea 
upiększania zielenią i kwia-
tami rozprzestrzeniła się na 
całą Warszawę, angażując 
z każdym rokiem coraz wię-
cej mieszkańców – mówi 
Hanna  Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent stolicy.

Konkurs  skupiony  jest 
na estetycznym wymiarze 
ogrodnictwa, hodowli kwia-
tów,  zaś  jego  głównym  ce-
lem jest „upiększanie miasta 
poprzez  kwiaty  i  zieleń”. 
Szczególnie  istotne  jest  to 
zagadnienie  w  dużych  mia-
stach i na obszarach zurbani-
zowanych. Inicjatywa oparta 
jest o zasady ekologii, zdro-
wego  trybu  życia,  integracji 

międzypokoleniowej.  Wspiera  aktyw-
ność lokalną mieszkańców i tworzy no-
woczesną  tożsamość Warszawy. Wśród 
uczestników znalazły  się  zarówno osoby, 
które  zapoznały  się  z    inicjatywą w  tym 
roku, jak i ci, dla których konkurs stanowi 
już rodzinną tradycję. 

Spośród kilkuset zgłoszeń wyłoniono 
laureatów  w  trzech  głównych  katego-
riach:  człowiek,  firma  i  sąsiedzi.  Jak  co 
roku przyznano  też nagrody  im. Stefana 
Starzyńskiego.  Wyróżnienia  w  sześciu 
kategoriach przyznał także Zarząd Głów-
ny  Towarzystwa  Przyjaciół  Warszawy. 
Dodatkowo,  za  całościowe  ukwiecenie 
budynku  wytypowany  został  „Mister 
Kwiatów”. 

Na  zdjęciu  jeden  z  nagrodzonych 
ogrodów  przy  parafii  Niepokalanego 
Poczęcia NMP (Bielany) – autor Kamil 
Gralewski
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– Kiedy w zeszłym roku planowa-
liśmy te ważne dla Polaków obcho-
dy, zwróciłam się do pana Janusza 
Marynowskiego, dyrektora Orkiestry 
Sinfonia Varsovia z pytaniem, czy da-
łoby się zgodnie ze starą tradycją ob-
chodzenia wyjątkowych dla kraju czy 
miasta świąt lub jubileuszy, zamówić 
skomponowanie z tej okazji utworu 
muzycznego. Chcieliśmy, żeby po-
wstało coś wielkiego i oryginalnego, 
ale jednocześnie radosnego – coś co 
pozostanie na zawsze  –  powiedziała 
podczas  konferencji  prasowej  Ewa 
Malinowska-Grupińska,  przewodni-
cząca Rady Warszawy.

Nie znasz kroków? 
Nauczymy!

Korowód  rozpocznie  się  w  sobotę 
29 września na pl. Teatralnym. Poprze-
dzą go warsztaty taneczne dla chętnych 
(od  godz.13.30).  Ich  uczestnicy  będą 
mogli nauczyć się podstawowych kro-
ków naszego narodowego tańca. 

Warszawiacy  będą  się  uczyć,  bądź 
przypomną  sobie  kroki  poloneza  pod 
okiem  tancerzy  z  Ludowego  Zespo-
łu  Artystycznego  „Promni”  im.  Zofii 
Solarzowej Szkoły Głównej Gospodar-
stwa  Wiejskiego.  Wspierać  ich  będą 
tancerze  z  zespołów:  Pieśni  i  Tańca 
UW  „Warszawianka”,  Pieśni  i  Tańca 
Politechniki Warszawskiej,  Tańca  Lu-
dowego  „Warszawa”  Akademii  Wy-
chowania  Fizycznego  Józefa  Piłsud-
skiego, Pieśni i Tańca Szkoły Głównej 
Handlowej. Tuż po warsztatach, wszy-
scy przy dźwiękach poloneza wyruszą 
w korowodzie ulicami Warszawy.

Gwiazdy zaproszą do 
poloneza

Ze  sceny  na  pl.  Teatralnym  do 
udziału  w  warsztatach,  ale  przede 
wszystkim  do  zatańczenia  polonezów, 
zachęcać będą Beata Tadla i Janek Kli-
ment  –  zwycięska  para  ostatniej  edy-
cji  programu  „Taniec  z  gwiazdami”. 
Około  godz.  14.20  z  pl.  Teatralnego 

ruszy taneczny korowód poprzedzany 
samochodem  wyposażonym  w  nagło-
śnienie.  Trasa korowodu: pl. Teatralny 
– Senatorska - Miodowa - Krakowskie 
Przedmieście  –  Karaszewicza  -Toka-
rzewskiego  -  pl.  Piłsudskiego  -  Focha 
- Moliera - pl. Teatralny.

Na  trasie  korowodu  będą  odtwa-
rzane polonezy nagrane na płytę przez 
Sinfonię Varsovię, w tym cztery nagro-
dzone w konkursie kompozytorskim 
„Polonez  dla  Niepodległej”  oraz  naj-
słynniejsze  polonezy  m.in.  Wojciecha 
Kilara  i  Michała  Ogińskiego.  Około 
godz. 15.40  korowód dotrze na pl. Te-
atralny, gdzie na zakończenie zatańczy 
zespół „Promni”. 

Polonez dla Niepodległej
Orkiestra  Sinfonia  Varsovia  ogło-

siła  we  wrześniu  2017  roku  otwarty 
konkurs  kompozytorski.  Przedmiotem 
konkursu  było  napisanie  uroczystego 
„Warszawskiego poloneza dla Niepod-
ległej”, który wzbogaci polską literatu-
rę symfoniczną, a tym samym podkre-
śli wagę narodowego święta.

Zwycięzcami  konkursu  zosta-
li:  Emil  Wojtacki  (I  nagroda),  Paweł 
Siek (II nagroda), Ireneusz Boczek (III 
nagroda).  Jury  zdecydowało  również 
o przyznaniu pozaregulaminowego wy-
różnienia dla najmłodszego uczestnika 
konkursu  13-letniego  Adama  Józefa 
Falenty.  

Prawykonanie zwycięskich polone-
zów  odbędzie  się  w  sobotę,  29 wrze-
śnia,  o godz.  13.00,  podczas 9.  edycji 
festiwalu  Szalone  Dni  Muzyki  w  Te-
atrze  Wielkim  -  Operze  Narodowej. 
Koncert  ten  będzie  wyjątkowy  także 
ze względu na jego finał – publiczność 
w  rytmie  poloneza  opuści  Salę  Mo-
niuszki, by dołączyć do Warszawskiego 
Korowodu Poloneza na pl. Teatralnym. 

Warszawski korowód poloneza
W sobotę 29 września ulicami Warszawy i placem Teatralnym przejdzie „Warszawski korowód polone-
za”. Nasz najsławniejszy taniec narodowy zatańczą warszawiacy, których zapraszamy do tego wydarze-
nia z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sala Wielka

godz. 18.00

Z A M E K  K R Ó L E W S K I  W  WA R S Z AW I E

23 września
2018

Bilety do nabycia w kasach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

100 lat niepodległości

Wykonawcy:

Janusz Wawrowski – skrzypce
orkiestra kameralna Warsaw Players

Artysta będzie grał na skrzypcach Antonia Stradivariego z 1685 r. – pierwszych w powojennej Polsce.

patronat medialny:

W programie m.in. utwory:

Jana Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiego,
Ignacego Jana Paderewskiego, Antonia Bazziniego i Beli Bartoka

Warszawscy ogrodnicy
Znamy zwycięzców 35. konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. 
Podczas uroczystej gali w amfiteatrze w parku Sowińskiego nagro-
dzono 29 laureatów w 11 kategoriach. 

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.

!

     
 

 

 



•  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

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69

we wrześniu:
•  23 września (niedziela) w godz. 12.00 
– 22.00 – Park Szczęśliwicki – Ulicz-
na  Sztuka  –  Uliczne  Jedzenie  2018 
– 4 edycja pikniku kulinarno-tanecz-
nego adresowana do rodzin z dziećmi, 
młodzieży  i  osób  dorosłych.  Wstęp 
wolny

•  25  września  (wtorek)  godz.  17.30  – 
OKO  ul.  Grójecka  75  –  Przesłucha-
nia  do  Studia wokalnego  im.  J. Wa-
sowskiego – Czekamy na wszystkich 
chętnych,  którzy  kochają  muzykę, 
śpiew  i  pragną  rozwijać  swój  talent 
pod okiem (i uchem) doświadczonych 
instruktorów.  Należy  przygotować  2 
utwory  (zróżnicowane  stylistycznie) 
w tym jeden po polsku oraz fragment 
prozy  lub  wiersza.  Trzeba  przynieść 
nuty do wykonywanych utworów w 
swojej tonacji lub podkład. Dodatko-
we  informacje pod nr  tel. 22 822 48 
70  lub  iza.puk@oko.com.pl.  Koszt 
przesłuchań 30 zł

•  28  września  (piątek)  godz.  17.00  – 
Galeria  „Pod  Okiem”  ul.  Grójecka 
79  –  Z  cyklu  Kresy  –  Moja  miłość 
spotkanie z Katarzyną Węglicką, któ-
ra zabierze uczestników spotkania w 
podróż na odległe i nieznane ukraiń-
skie Zadnieprze. Wstęp wolny

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

we wrześniu:
•  22  września  (sobota)  godz.  17.00  – 
Wernisaż wystawy fotografii Magda-
leny  Świąder  pt.  „Jesień  idzie  przez 
park”. Wstęp wolny

•  23 września (niedziela) godz. 12.30 – 
Przedstawienie  teatralne  dla  dzieci  z 
cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem 
pt. „Cudny dzień” w wykonaniu Sce-
ny Elfów. Wstęp 10 zł

•  30  września  (niedziela)  godz.  12.30 
–  Poranek  muzyczny  dla  dzieci  pt. 
„Muzyczne wspomnienia  z wakacji” 
w  wykonaniu  Trio  smyczkowego. 
Wstęp wolny

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54

we wrześniu:
•  23 września (niedziela) w godz. 13.00 
– 17.00 (Pasaż przy górce ul. Zagło-
by) – Plenerowe, kameralne spotkania 
sąsiedzkie  w  ramach  cyklu  „Kultu-
ralne  podwórka”.  Kawa  na  trawie  i 
spotkanie 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
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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 23 września  do 7 października 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
W sprawach zawodowych 
grozi Ci powtórka starych 
błędów. Skup się na jednej 

działalności, tak aby osiągnąć mak-
symalne efekty, nie rozmieniaj się na 
drobne. Sprawy uczuciowe też wyma-
gają pewnej korekty – nachodzą Cię 
wątpliwości , czy słusznie  postępujesz. 
Czas to gruntownie przemyśleć. Za-
troszcz się o zdrowie i odpoczynek.

RYBY (19 II – 20 III)
Twoja melancholijna natura 
sprawia, że lubisz jesienne 
nastroje. Nie poddawaj się 

jednak złym emocjom. Skup uwagę na 
pięknie świata, na drobnych przyjem-
nościach, ciesz się życiem, wykorzy-
stuj szanse, które Ci przynosi. Zadbaj 
o zdrowie. Nic poważnego nie będzie 
się działo, ale powinnaś to robić syste-
matycznie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Twoją sytuację komplikują 
narastające konflikty z wie-
loma osobami, także naj-

bliższymi. Powinieneś je wszystkie jak 
najszybciej załagodzić, bo sprawy wy-
mkną Ci się z rąk. Nie zajmuj się inny-
mi – napraw swoje błędy. W finansach 
– możliwy przypływ gotówki. Zdrowie 
– bez zmian, zwróć uwagę, żeby się nie 
zaziębić. 

BYK (21 IV – 21 V)
W najbliższym czasie nie 
planuj żadnej rewolucji 
w sprawach zawodowych. 

To nie jest dobry czas, musisz poczekać. 
Za to w uczuciach czeka Cię miła nie-
spodzianka – spotkasz kogoś ważnego, 
kto Cię będzie rozumiał, jak nikt inny. 
Tylko nie strać rozsądku, nie zapomnij 
się. Zdrowie – w porządku, ale zadbaj 
o zęby.
 
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)

Przed Tobą sukcesy zawo-
dowe. Uda ci się wpaść na 
genialny pomysł lub zapro-

ponować oryginalne rozwiązanie pro-
blemu. Zadziwisz nawet samego siebie. 
Nie przenoś tego w sferę uczuć – tu 
czeka Cię zły okres. Finanse – możesz 
spodziewać się dużej premii. Nawet naj-
mniejsze dolegliwości zdrowotne miną 
bez śladu.
 
RAK ( 22 VI – 22 VII)

W sprawach zawodowych 
nastaw się na kłopoty i opóź-
nienia. Jeżeli właściwie za-

reagujesz na takie sytuacje, wszystko 
dobrze się skończy. W uczuciach moż-
liwy przełom – możesz spotkać kogoś 
naprawdę ważnego. Będą temu sprzyjać 
liczne spotkania towarzyskie. Zdrowie 
– w porządku. Finanse – bez zmian, ale 
i bez rewelacji.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Przed Tobą dobry okres. 
Będziesz z wielkim optymi-
zmem działał w sprawach 

zawodowych i uda Ci się wiele osią-
gnąć. Także w uczuciach czeka Cię wie-
le miłych niespodzianek, a najważniej-
sza z nich to powrót do prawdziwej har-
monii w relacjach z partnerem. Możliwe 
drobne dolegliwości zdrowotne. Zadbaj 
o aktywny wypoczynek.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Twoje finanse są stabilne, 
ale jeżeli nie ograniczysz 
wydatków, będzie niewesoło. 

Przemyśl, z jakich zakupów możesz zre-
zygnować. Będziesz na to miała czas, bo 
w pracy będzie spokojnie i bezpiecznie. 
Jesień pogorszy Twoje samopoczucie: 
aktywnie przeciwdziałaj stanom depre-
syjnym i zaziębieniom. Ruch na świe-
żym powietrzu wskazany. 

WAGA (23 IX – 23 IX) 
W najbliższym czasie los 
postanowił Cię porozpiesz-
czać. W sprawach zawodo-

wych Twoją pracę doceni nawet szef. 
Zakończysz ważną dla Ciebie sprawę 
i będziesz miała siłę i odwagę, żeby roz-
począć realizację kolejnych. A w uczu-
ciach – miłe chwile z ukochaną osobą. 
Zdrowie – nieco lepsze, ale pomyśl 
o dobrej, zdrowej diecie..

SKORPION (24 X – 22 XI)
Przed Tobą spokojne dni. 
Postaraj się je wykorzystać 
na odpoczynek i podrepero-

wanie stanu Twojej psychiki. Cisza, 
relaks i dużo drobnych przyjemności – 
to powinny być Twoje priorytety na naj-
bliższy okres. Przy okazji zwróć uwagę 
na swoje zdrowie. Czy na pewno nic 
nie wymaga Twojej uwagi i kontroli 
lekarskiej? 
 
STRZELEC (23 XI – 21 XII)

W nadchodzących dniach 
pochłoną Cię sprawy zawo-
dowe. Dużo się będzie działo 

i rozwój wydarzeń niejednokrotnie Cię 
zaskoczy. Możliwa nowa propozycja 
pracy i perspektywa na dodatkowe pie-
niądze. W uczuciach sytuacja będzie 
nieco napięta, ale to wkrótce minie. Nie 
poddawaj się. Zdrowie – w porządku, 
ale regularnie odpoczywaj. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Żeby osiągnąć to, co sobie 
wymarzyłeś, musisz wresz-
cie odciąć się od przeszłości. 

Skoncentruj się na tym, co możesz zmie-
nić – na swojej przyszłości. Niepotrzeb-
nie tracisz energię na walkę z upiorami. 
W uczuciach – nie da się dłużej od-
kładać tej poważnej decyzji. Podejmij 
ją wreszcie: każda będzie lepsza od 
niepewności. Finanse – dobre. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:1)  żeton; 7)  terminarz; 8)  sylaba; 9) bóg wina; 10)  złota na drzewie;  
12) historia powstania; 14) miasto we Francji znane z produkcji markowego ko-
niaku; 16) kolega Tytusa; 19) otacza demonstrantów; 21) osada polska w Turcji, 
w pobliżu Stambułu, założona w 1842 r.; 22) element w łyżwiarstwie figurowym; 
23) przybrzeżna wyspa szwedzka na Bałtyku.

Pionowo: 1)  błękit;  2)  tkanina  do  przykrywania  zwłok;  3)  raz,  dwa  lewa,  raz, 
dwa lewa; 4) rzeka w Niemczech, lewy dopływ Dunaju; 5) Boris N., prezydent 
Rosji; 6) miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc; 11) nauka o racjonalnym gospo-
darowaniu; 13) podium; 15) zdobi koszulkę; 17) podobny do motoroweru pojazd 
jednośladowy; 18) ciernik; 20) pakt wojskowy z 1949 r. 
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