
N
AS

ZA

24 maja 2019 • Nr 6 (474) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 2082-1719 • Rok XXIII 

b EKOpark w Ursusie b Kupcy wciąż liczą na pomoc b Legia Warszawa we Włochach b 

– Wszystko zaczęło się od tego, że 
wielu naszych przyjaciół, którzy jeżdżą 
na hulajnogach i deskach mówiło nam, 
jak bardzo chcieliby mieć swój skate-
park w Ursusie. Dzięki temu nie mu-
sieliby realizować swoich pasji gdzieś 
daleko poza dzielnicą. Słysząc wiele 
próśb od znajomych postanowiliśmy, 
że spróbujemy spełnić ich marzenie. 
– opowiadali przedstawiciele młodych 
inicjatorów projektu: Łukasz Chomiuk, 
Alan Krzemień, Daniel Kozieł, Staś 
Nowakowski i Wanda Leśniak.

Na kilka dni przed uroczystością, 
przy skateparku wykonane zostały 
ostatnie nasadzenia. Prowadzone prace 
nie przeszkadzały jednak użytkowni-
kom w korzystaniu z obiektu przed 
oficjalnym otwarciem. Skatepark prze-
znaczony jest do jazdy na rolkach, 
deskorolce, hulajnodze i rowerach 
BMX. Wyposażony jest w dwie porę-
cze, grindbox, bank i mini-pipe, sze-
rokie rozpędy, urozmaicony funbox, 
minirampę, a także manual z murkiem. 
Całość wykonano z żelbetonu w nowa-
torskiej technologii, wykorzystującej 
do budowy tego typu obiektów pre-
fabrykowane elementy. Skatepark  ma 
wymiary 29,40 m na 13,00 m, a jego 
łączna zabudowa wynosi 751,8 metrów 
kwadratowych. Budowa kompleksu 
kosztowała 323 000 zł.  

– Przyszedł taki dzień, kiedy wasz 
pomysł został zrealizowany i możecie 
z niego w pełni korzystać. Mimo nie-
sprzyjających warunków pogodowych 
kilka osób zdecydowało się przyjechać 
na hulajnogach, co świadczy o tym, że 
to miejsce będzie cieszyło się dużym 
powodzeniem. Bardzo serdecznie wam 
gratuluję. – powiedział burmistrz Ur-
susa Bogdan Olesiński. 

Mimo deszczowej aury w uroczy-
stości otwarcia skateparku wzięli udział 
młodzi amatorzy miejskich sportów, 
burmistrz Ursusa Bogdan Olesiński, 

zastępcy burmistrza – Wiesław Krze-
mień i Kazimierz Sternik, a także radni. 
W wydarzeniu uczestniczył projektant 
i wykonawca obiektu Paweł Głyda. 
Atrakcją dla młodzieży i zgromadzo-
nych gości były warsztaty przygoto-
wane przez szkołę GoSKATE. Pro-
fesjonalni skaterzy omówili aspekty 
techniczne deskorolek, a także opowie-
dzieli o tym, jak dbać o swoje bezpie-
czeństwo podczas uprawiania sportu 
wyczynowego. Wyrazili również pozy-
tywne opinie na temat nowego obiektu 
w Ursusie.

Przechadzka śladami borsuka po 
centrum stolicy, oglądanie traszek w 
parku, czy odkrywanie rzadkich roślin 
warszawskiej dżungli to propozycje, 
które można znaleźć w przewodniku 
„Mikrowyprawy nad Wisłę i nie tylko”. 
Mapy zachęcają do rodzinnych spacerów 
z dawką eko-ciekawostek.

W spacerowniku mieszkańcy znaj-
dą kilka tras po warszawskich parkach 
i nadrzecznych łęgach. Wśród nich jest 
popularny Skaryszak, Kępa Wieloryb, a 
także zielone okolice Jeziorka Czernia-
kowskiego. Przewodnik, oprócz map z 
wyróżnionymi atrakcjami fauny i flory, 

zawiera również zdjęcia i opisy sekre-
tów natury. 

Wydanie „Mikrowyprawy nad Wisłę 
i nie tylko” jest inspiracją do eksploro-
wania miejskiej przyrody przez dzieci i 
dorosłych. Podczas wycieczek najmłod-
si mogą poznać gatunki roślin zagrożo-
nych wyginięciem, a także dowiedzieć 
się, dlaczego ważna jest troska o naturę. 
Spacerownik powstawał jesienią, pod-
czas miejskich warsztatów, organizowa-
nych we współpracy z Fundacją Dzieci 
w Naturę. Limitowana wersja papierowa 
dostępna jest w siedzibie Zarządu Ziele-
ni przy ul. Kruczej 5/11D. 

Skatepark w Ursusie otwarty

Autorzy projektu i miłośnicy sportów miejskich w dzielnicy Ursus mieli swój dzień. We wtorek 14 maja 
br. o godzinie 12.00 w Ursusie odbyła się uroczystość otwarcia skateparku. Obiekt powstał dzięki inicja-
tywie uczniów z Gimnazjum nr 132 w Warszawie, którzy zgłosili swój pomysł do budżetu obywatelskiego 
(partycypacyjnego). Skatepark jest położony przy skrzyżowaniu ulic Dzieci Warszawy i Szancera. Projekt 
zrealizował Urząd Dzielnicy Ursus m.st.  Warszawy.

Spacerownik po 
warszawskiej przyrodzie
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Drużyna Win Win Warszawa w se-
zonie 2018/2019 występowała w II lidze 
futsalu Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej. Od momentu powstania projekt 
był organizowany we współpracy z klu-
bem Legia Warszawa. W tym roku posta-
nowiono oficjalnie przekształcić drużynę 
w sekcję Legia Warszawa Futsal.

Zarząd dzielnicy Włochy podjął de-
cyzję o wsparciu działalności stowarzy-
szenia oraz działań sportowych drużyny.

Projekt Win Win będzie kontynuowa-
ny w dotychczasowej formie. Stowarzy-
szenie prowadzi działalność skupioną na 
młodzieży w przedziale wiekowym 15-19 
lat pozostającą pod opieką warszawskich 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

takich jak: domy dziecka, miejskie ośrod-
ki socjoterapii i świetlice środowiskowe. 
W projekcie uczestniczą chłopcy dotknię-
ci ryzykiem wykluczenia społecznego, 
mający mniejsze szanse na integrację 
społeczną i życie na zasadach podobnych 
do rówieśników nie pochodzących z ro-
dzin dysfunkcyjnych. 

Działalność stowarzyszenia opiera 
się na uczestnictwie w treningach pił-
ki nożnej i  imprezach o charakterze 
sportowym związanych z piłką nożną. 
Chłopcy objęci projektem biorą również 
udział w pozasportowych spotkaniach 
integracyjnych skupionych na ogólnej 
aktywizacji i rozwijaniu nowych zain-
teresowań.

Oprócz ochockich radnych i za-
rządu dzielnicy wzięli w niej udział: 
przewodnicząca Rady Warszawy Ewa 
Malinowska-Grupińska, prezes TBS 
Warszawa Południe oraz przedstawi-
ciele władz miasta z wiceprezydentem 
Michałem Olszewskim na czele. To 
właśnie on licznie przybyłym kupcom 
i mieszkańcom przedstawił obszerną 
informację dotyczącą 11-letniej historii 
zmagań z realizacją modernizacji tar-
gowiska Banacha.

Powiedział, że dotrzymał słowa. 
Zachowując ciągłość funkcji han-
dlowej udało się nie bez problemów 
z poślizgiem zakończyć I część tego 
zadania i w 2016 roku oddać do użyt-
ku halę Zieleniaka wraz z placem 
targowym. Kolejnym etapem tej in-
westycji zgodnie z uchwalonym jed-
nogłośnie (w 2011 roku) przez Radę 
Warszawy miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego ma być 
budowa mieszkalnego budynku z po-
wierzchnią handlową w parterze. Te-
ren u zbiegu ulic Grójeckiej i Banacha 
przekazano TBS Warszawa Południe  
w użytkowanie wieczyste. Spółka ta 
ma też pozwolenie na budowę, więc 
powinna jak najszybciej po wielu la-
tach zapowiedzi przystąpić wreszcie 
do jej realizacji. Przekonywał, że TBS 
nie działa dla zysku, tylko funkcjonuje 
pod potrzeby lokalowe zgodnie z ocze-
kiwaniami mieszkańców. A ponieważ 
miasto ma być zwarte, dlatego też trze-
ba budować na miejskich działkach 
w centrum, a nie na obrzeżach. Za-
pewniał, że przekształcenie tego eks-
ponowanego narożnika u zbiegu ulic 
Banacha i Grójeckiej jest zgodne z pla-
nem miejscowym. Dlatego też działając 
zgodnie z prawem nie można wydać 
innej decyzji lokalizacyjnej.

Ale nie przekonał kupców 
zdeterminowanych i niepewnych 

swej przyszłości. Podczas 6-godzinnej 
gorącej debaty głos w obronie bazaru 

zabierali nie tylko handlujący tutaj od 
wielu lat, ale i kupujący, klienci przy-
wiązani do tego właśnie targowiska, 
a nawet celebryci. Wszyscy domagali 
się modernizacji tej zapuszczonej od 
lat północnej części bazaru Banacha, 
a nie likwidacji. 

Bazar – tak, TBS – nie. TBS – wy-
nocha! Z takimi m.in. transparentami 
(ale i z ciasteczkami) przybyli kupcy, 
liczący na pomoc pani burmistrz i pre-
zydenta. W obronie bazaru sprzymie-
rzeńców znaleźli w radnych opozycji 
zarówno tych z PiS (którzy niegdyś gło-
sowali za miejscowym planem z TBS) 
jak i związanej z tym targowiskiem 
Ochockiej Wspólnoty Samorządowej. 
To właśnie za sprawą przedstawiciela 
OWS do porządku obrad, nie bacząc na 
to, że jest już za późno na zmiany, włą-
czono projekt stanowiska. Po drobnych 
korektach ze strony koalicji przyjęte 
zostało jednogłośnie w brzmieniu:

„Rada Ochoty po wysłuchaniu 
wyrażonego przez część mieszkańców 
Ochoty i klientów targowiska przy ul. 
Banacha postulatu modernizacji tego 
bazaru i zmiany lokalizacji planowanej 
w tym miejscu inwestycji pn. Inwestycja 
Banacha, polegającej na budowie bu-
dynku mieszkalnego przez Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Warszawa 
Południe, zwraca się do prezydenta 
m.st. Warszawy o rozważnie możliwo-
ści zmiany lokalizacji dla planowanej 
budowy przez TBS Warszawa Połu-
dnie Sp. z o.o. budynku mieszkalnego 
u zbiegu ulic Grójeckiej i Banacha na 
rzecz modernizacji istniejącego w tym 
miejscu targowiska”.

W uzasadnieniu podkreślono, że za 
jego pozostawieniem przemawia m.in.: 
ponad stuletnia tradycja, doskonała 
lokalizacja i skomunikowanie, bogata 
i różnorodna oferta towarowa, wielona-
rodowość przyciągająca klientów, jak 
i to, że wraz z Zieleniakiem i Spółdziel-
czymi Halami Banacha bazar stanowi 
jednolity ciąg handlowy. A ponieważ 

przeciw planowanej inwestycji TBS 
i likwidacji bazaru zebrano ponad 7 
tys. podpisów, dlatego też popierając 
powyższe postulaty radni uznali, że 
wymaga rozważenia, czy większą po-
trzebą społeczną jest modernizacja ba-
zaru czy planowana inwestycja TBS.

Waleczni kupcy w obronie bazaru 
nadal zbierają podpisy, kolejne tysiąc, 
dwa.... 

Nie bardzo jednak wierzą w sku-
teczność podjętego stanowiska. Dla-
tego też wokół targowiska rozwiesili 
czarne klepsydry. 

Zastępcze targowisko 
zaprasza

Na północnej zapyziałej części tar-
gowiska choć jeszcze handel kwitnie, to 
kupców czeka wyprowadzka. Najpierw 
dostali wypowiedzenia umów, a teraz od 
ZGN zaproszenie do złożenia wniosku 
o zawarcie nowej umowy dzierżawy lub 
najmu na zastępczym targowisku przy 
ul. Skorochód-Majewskiego. Wszystko 
w związku z planowanym przekazaniem 
terenu u zbiegu ulic Banacha i Grójec-
kiej Towarzystwu Budownictwa Spo-
łecznego Warszawa Południe.

Czas goni. Dlatego niektórzy kupcy 
nie ukrywają, że sprawa wygląda raczej 
na przesądzoną i zmuszeni są do sko-
rzystania z oferty ZGN. Do 30 kwietnia 
br. mieli czas na złożenie wniosku. Na 
początku maja chętnych na przepro-
wadzkę było ponoć mniej niż miejsc 
na zastępczym targowisku, mimo że 
zgodnie z zapowiedziami przedstawi-
cieli władz miasta i dzielnicy ma być 
ono zmodernizowane i nie tylko tym-
czasowe na czas budowy TBS. Jest 
nadzieja, że jak to bywa z prowizorką 
pozostanie na dłużej zgodnie z potrze-
bami kupców. 

Przesiedlanym z północnej części 
bazaru Banacha zaoferowano też wy-
kaz wolnych miejsc do handlu na miej-
skich targowiskach.

(PON)

Przeprowadzono dwa wykłady. 
„Jak się uczyć żeby się nauczyć?” 
i drugi, który  dotyczył szeroko po-
jętej tematyki medioznawstwa i nosił 
tytuł: „Tylko nie myśl o różowym 
słoniu – Czego media chcą od Cie-
bie?”. Oba wygłosiła dr psychologii, 
Magdalena Ścigała, niekwestionowa-
na ekspertka w tej dziedzinie, była 

rzeczniczka prasowa ministra finan-
sów.

Jest to kolejny już etap współpracy 
nawiązanej między nowym zarządem 
dzielnicy Włochy a Uczelnią Technicz-
no-Handlową, po objęciu patronatem 
konferencji Prawo i Zarządzanie w sys-
temie oświaty, w marcu tego roku. Tym 
razem przyszła z pomocą młodzieży 

w dniu 8 kwietnia, w czasie lekcji od-
wołanych ze względu na ogólnopolski 
strajk nauczycieli.

Burmistrz Artur Wołczacki i rektor 
UTH dr Iwona Przychocka wyrazili 
chęć nawiązania trwałej współpracy 
między Urzędem Dzielnicy Włochy 
i Uczelnią Techniczno-Handlową. Jak 
powiedział burmistrz: – UTH wyciągnę-
ło do nas pomocną dłoń i za to jesteśmy 
im wdzięczni. Mamy nadzieję, na two-
rzenie dalszych, wspólnych, inicjatyw. 

Burmistrz podziękował również 
uczniom za wykazanie obywatelskiej 
postawy, jaką było uczestnictwo w za-
jęciach. Przed rozpoczęciem wykła-
dów, w kilku krótkich słowach, zwró-
ciła się do uczniów i wykładowców 
przewodnicząca włochowskiej rady, 
Sylwia Ciekańska, dziękując za gest 
uczelni i chwaląc zapał uczniów do 
nauki. W zajęciach uczestniczyło około 
60 uczniów.

Na Ochocie

Kupcy wciąż liczą na pomoc
Zgodnie z postulatami kupców tuż przed świętami 17 kwietnia w hali sportowej przy ul. Nowowiejskiej 
odbyła się sesja rady Ochoty dotycząca przeniesienia targowiska Banacha w związku z planowaną bu-
dową TBS.

We Włochach

Jak się uczyć żeby się nauczyć
Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Włochy m. st. War-
szawy zorganizowała wykłady dla uczniów włochowskich liceów. 

Legia Warszawa we Włochach



– EKOpark to inicjatywa Wydziału 
Ochrony Środowiska dzielnicy Ursus. 
Oczywiście autorów tego sukcesu jest 
wielu i cieszę się, że ten pomysł udało 
zaszczepić się w mieście. Inwestycję 
w dużej mierze zrealizowaliśmy dzięki 
funduszom unijnym. Na naszych oczach 
rośnie nowy Ursus i mam nadzieję, że 
jeszcze w tym roku uda się oddać cały 
park do użytku mieszkańców – powie-
dział burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan 
Olesiński.

Tuż po przemówieniu burmistrza, 
głos zabrali jego zastępcy – Wiesław 
Krzemień i Kazimierz Sternik, którzy 
przypomnieli o tym, jak wymagająca 
była praca nad projektem. Burmistrzo-
wie jednogłośnie przyznali, że osią-
gnięcie tak wspaniałego efektu było 
możliwe dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu wielu osób pracujących przy 
realizacji tej inwestycji.

Park ma charakter naturalistycz-
ny, zbliżony do dzikiego. Dzięki łą-
kom kwietnym stanowiącym siedlisko 

oraz pokarm dla owadów i małych 
zwierząt, zwiększyła się różnorodność 
biologiczna. Ptaki poza wybudowany-
mi budkami lęgowymi, znajdą rów-
nież miejsce gniazdowania w jednym 
z wielu żywopłotów. Na terenie parku 
nie zabrakło miejsc do rekreacji, takich 
jak plac zabaw, siłownia plenerowa, 
łąki piknikowe czy platformy wypo-
czynkowe. W EKOparku zastosowane 
zostały innowacyjne rozwiązania oraz 
elementy pochodzące z recyklingu. 
Do budowy nawierzchni ciągów ko-
munikacyjnych wykorzystano mate-
riały mineralne przyjazne środowisku. 
Elementy małej architektury zostały 
wykonane z najprostszych materiałów 
takich jak drewno i stal ocynkowana, 
a do oświetlenia użyto latarni zasila-
nych energią odnawialną z ogniw fo-
towoltaicznych. Ponadto zbudowany 
został system niecek bioretencyjnych 
– odbierających i gromadzących wodę 
z całego parku.  Dodatkowym atutem 
obiektu jest ścieżka edukacyjno-przy-

rodnicza, przedstawiająca florę i faunę 
występującą na terenie parku oraz roz-
wiązania proekologiczne zastosowane 
na jego terenie.

– Bardzo zależy nam na promo-
cji modelu miasta, który opiera się 
na zrównoważonym rozwoju. Dlate-
go też tworzymy nowe tereny zieleni, 
nowe parki i chcemy aby warszawian-
ki i warszawiacy mieli niedaleko do 
najbliższego skweru i innych terenów 
zieleni. Dzięki inicjatywie dzielnicy 
Ursus wspólnie z biurami miejskimi 
udało się stworzyć tę wspaniałą prze-
strzeń  – powiedziała Justyna Glu-
sman, dyrektorka koordynatorka ds. 
Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni 
m.st. Warszawy

W uroczystości wzięli udział rów-
nież radni dzielnicy Ursus – Wanda 
Kopcińska, Aneta Wachnicka, Tomasz 
Dąbrowski i Dawid Kacprzyk, przed-
stawiciele Komisji Budżetu i Finansów 
m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni, Biura 
Funduszy Europejskich i Polityki Roz-

woju oraz biura Ochrony Środowiska, 
pracownicy urzędu dzielnicy Ursus 
i mieszkańcy. 

Wydarzenie zostało zwieńczone 
symbolicznym nasadzeniem zieleni 

i spacerem po ścieżce edukacyjno-
-przyrodniczej przy udziale uczniów 
z Eko Klubu Szkoły Podstawowej nr 2 
w Ursusie,  prowadzonego przez Panią 
Irenę Jarzębak.
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EKOpark już dostępny
Dzielnica Ursus kojarzona głównie z przemysłem, wyznacza  nowe trendy w zagospodarowaniu terenów 
zieleni miejskiej. W środę 22 maja br. o godzinie 11.00 odbyła się uroczystość oddania do użytku I eta-
pu budowy EKOparku w Ursusie, który powstał na działkach o powierzchni ponad 3,3 ha, położonych 
wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego na odcinku od ulicy Czerwona Droga do ulicy Stanisława Leszczyńskie-
go. Inwestycję zrealizowano z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz ze środków unijnych 
w ramach „Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020”. Budowa pierwszego etapu rozpoczęła 
się w 2018 roku, koszt inwestycji wyniósł 5,65 mln zł. Obecnie na obszarze 1,7 ha za kwotę 4 mln zł bu-
dowana jest druga część EKOparku.  Prace mają zostać zakończone w 2019 roku.
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Z okazji Światowego Dnia Bez-
domnych Zwierząt 7 kwietnia, Schro-
nisko Na Paluchu zorganizowało Dzień 
Otwarty z wieloma atrakcjami przezna-
czonymi dla odwiedzających ośrodek. 
W programie były między innymi: wy-
cieczka „Schronisko od kuchni”, gra 
„Zwierzozagadka” z nagrodami. Odbył 
się również kiermasz charytatywny. 
W ramach wsparcia można było ku-
pić schroniskową torbę oraz kubek, 
za symboliczną darowiznę, mającą 
wspomóc działalność „Palucha”. Była 
również możliwość zwrócić się do 
pracowników Schroniska z pytaniami 
w sprawie potencjalnych adopcji.

Odwiedzający mieli szansę obej-
rzeć wystawę złożoną ze zdjęć psów 
najdłużej czekających na nowy dom. 
Odbyły się również zajęcia pokazują-
ce jak kupić i dopasować bezpieczne 
szelki, smycze i obroże, w taki spo-
sób, by pies nie męczył się podczas 
spaceru.

Na Dzień Otwarty przyjechali radni 
Włoch i burmistrz, Artur Wołczacki. 
Dyrektor Schroniska oprowadził gości 
po całej placówce opowiadając o dzia-
łalności schroniska i czekających go 
wyzwaniach. Burmistrz Włoch zapo-
wiedział regularną współpracę między 
dzielnicą i popularnym „Paluchem”. 

W najbliższych wydarzeniach na świe-
żym powietrzu, które będą organizowa-
ne przez dzielnicę lub przy jej udziale, 
Schronisko na Paluchu zapowiedziało 
wystawianie swojego własnego na-
miotu, gdzie będzie możliwa rozmowa 
z pracownikami schroniska, rozpoczę-
cie procedury adopcyjnej i zapoznanie 
się z przebywającymi w schronisku 
zwierzakami.

Adopcje możliwe są przez 7 dni 
w tygodniu w godz. od 12 do 17. Ze 
schroniskiem można się kontaktować 
całodobowo telefonicznie: 22 846 02 
36, 22 868 15 79, lub mailowo pod 
adresem: ba@napaluchu.waw.pl.

Dzień Otwarty na Paluchu

Od lutego 2019 r. trwał nabór do 
Rady Seniorów Dzielnicy Włochy. 
Zgłoszenia  były przyjmowane do 13 
marca 2019 r. Członkiem rady mogła 
zostać osoba mieszkająca na terenie 
dzielnicy Włochy, która ukończyła 60 
lat i wyróżniała się działalnością na 
rzecz osób starszych. Kadencja trwa 
cztery lata od dnia wyboru. Rady Se-
niorów są w dzielnicach organami 
o charakterze doradczym i konsulta-
cyjnym.

Zgłosiła się wymagana liczba kan-
dydatów i w dniach od 8 do 15 kwietnia 
2019 r. odbyły się głosowania. Radny-
mi I kadencji Rady Seniorów Dzielnicy 
Włochy zostali: Frants Audzei, Maria 

Boratyn-Laudańska, Krzysztof Tade-
usz Chorzewski, Elżbieta Maria Ja-
nusz, Janina Kołodziejczyk, Wojciech 
Kożuchowski, Barbara Kuryłek-Kacz-
marek, Joanna Pieńkosz, Maria Aldona 
Woźniak.

W radzie zasiądą również: Karolina 
Burns – przedstawicielka Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Henryk Dąbrowski 
– przedstawiciel dzielnicowej komisji 
dialogu społecznego, Grażyna Kot – 
przedstawicielka okęckiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku oraz Violetta 
Wacławek – przedstawicielka domu 
kultury. Radę Dzielnicy Włochy repre-
zentuje Rafał Trojan, a zarządu dzielni-
cy – burmistrz Artur Wołczacki.

Rada Seniorów we Włochach

ZAMAWIANIE OGŁOSZEŃ
tel./faks:  22 877 25 66, 22 877 25 67

e-mail:  reklama@nasza-gazeta.pl
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Już w najbliższą niedzielę 26 
maja wybory do europarlamentu, do 
którego kandyduje Pan z listy Koali-
cji Europejskiej. Co nakłoniło Pana 
by po 12 latach pracy w polskim 
Parlamencie wystartować w nadcho-
dzących wyborach?

– W życiu każdego polityka przy-
chodzi czas na nowe wyzwania. Widzę 
Polskę w Europie, jako kraj budowany 
na zgodzie, wzajemnym szacunku, to-
lerancji, poszanowaniu wartości demo-
kratycznych i europejskich, które są mi 
szczególnie bliskie z uwagi na pełnioną 
przez lata funkcję przewodniczącego 
Komisji odpowiedzialności konstytu-
cyjnej. Doszliśmy do takiego etapu, 
że to właśnie Parlament Europejski 
będzie jednym z pól bitwy o nowocze-
sną, otwartą i demokratyczną Polskę. 
Musimy bronić wartości europejskich, 
które dla mnie, jako warszawiaka, są 
szczególnie ważne.

Jakimi tematami zajmie się Pan 
w europejskim parlamencie?

– Oczywiście kluczowym tematem 
będzie dla mnie kwestia walki z ła-
maniem konstytucji w Polsce. Przez 
lata jeszcze jako student walczyłem 
o praworządność i wolność w na-
szym kraju. Współtworzyłem „Deka-
log Wolności”, dlatego dziś nie mogę 
przejść obojętnie obok tego co dzieje 
się w Polsce. Donald Tusk dobrze 
ujął to w swoim ostatnim wystąpieniu 
mówiąc zdanie, które obrazuje dzisiej-
szą przerażającą rzeczywistość i które 
przejdzie do historii „nie może być 
tak, że władza raz do roku obchodzi 
święto konstytucji, a na co dzień kon-
stytucję obchodzi”.

A czy są jeszcze jakieś tematy 
w których widzi Pan możliwość wy-

korzystania swojej wiedzy i doświad-
czenia?

– Drugim bardzo ważnym wyzwa-
niem będzie walka o środki unijne dla 
Polski bo jest jeszcze wiele obszarów, 
w których możemy je mądrze wyko-
rzystać. Przede wszystkim kwestia 
naszego zdrowia i potrzeba zdobycia 
dodatkowych środków na programy 
walki z nowotworem. Zachorowalność 
na raka z roku na rok wzrasta, a naj-
groźniejszym dla Polaków jest dziś rak 
płuc, który jest obecnie zabójcą numer 
jeden wśród nowotworów złośliwych 
zarówno mężczyzn jak i kobiet. Polska 
razem z Węgrami i Chorwacją otwie-
ra niechlubną trójkę krajów wspólnoty 
o najwyższej umieralności na raka. Te 
statystyki są przerażające. Najbardziej 
boli fakt, że rząd PiS i NFZ są ślepi na 
te dane. Teraz mamy faktyczną szansę 
pozyskać kolejne unijne fundusze na 
Europejski Program Onkologiczny.

Wspomina Pan o chorobach płuc, 
a one bezpośrednio łączą się ze sta-
nem czystości powietrza jakim od-
dychamy. 

– To prawda, to następny temat, 
który jest na liście moich prioryte-
tów. Pozyskanie środków unijnych na 
ochronę środowiska. Dziś w Warszawie 
prezydent Rafał Trzaskowski realizuje 
wiele projektów walki ze smogiem, ale 
potrzebne są dodatkowe pieniądze, bo 
temat jest pilny i ważny. Mam nadzie-
ję, że już wkrótce pozyskamy środki, 
dzięki którym będziemy mogli zrealizo-
wać w Warszawie wymianę wszystkich 
pieców węglowych „kopciuchów” ze 
100-procentowym dofinansowaniem. 
Ale powietrze to nie wszystko. Jest 
oczywiście wielkie wyzwanie jakim 
jest plastik. Uważam, że jego ogromne 
zużycie jest jednym z palących pro-

blemów. Złożyłem w tej sprawie inter-
pelację dotyczącą ograniczenia zużycia 
plastiku. Jeśli chcemy, by Polacy na-
uczyli się nowych, dobrych nawyków, 
to my - parlamentarzyści, musimy wziąć 
sprawy w swoje ręce. 

Wiemy, że od lat działa Pan również 
na rzecz praw zwierząt. Czy w tym te-
macie również możemy na Pana liczyć 
w parlamencie europejskim?

– Podpisałem deklarację „Vote for 
Animals”, która zakłada działanie dla 
dobrostanu zwierząt na różnych płasz-
czyznach. Zarówno domowych, jak 
i tych gospodarskich, których hodowla 
wciąż jeszcze polega na barbarzyńskim 
tuczeniu i faszerowaniu ich powodują-
cą przyrost masy chemią. To zresztą 
jest także niebezpieczne dla zdrowia 
konsumentów. Na szczęście dziś czę-
ściej zwraca się na to wszystko uwa-
gę. Edukacja postępuje i widać już jej 
efekty. Na przykład coraz więcej ludzi 
kupuje jaja z wolnego wybiegu. Od kur, 
które żyją normalnie, a nie ściśnięte 
w klatkach. Powstało nawet określenie 
„jaja od szczęśliwych kur”. Wciąż jest 
wiele do zrobienia, na przykład w dzie-
dzinie okrutnego procederu hodowli 
zwierząt futerkowych, w którym Pol-
ska przoduje, bo kraje Europy Zachod-
niej zaprzestają już takich odrażających 
praktyk wobec zwierząt.

Kończąc nasz wywiad chciałam 
zapytać jaką wizję Warszawy chciał-
by Pan zrealizować? 

– Przed wszystkim cieszy mnie 
fakt, że Warszawa wybiera Europę, 
bo właśnie takie widzę nasze miasto. 
Europejskie, nowoczesne z mądrze 
wykorzystanymi środkami unijnymi 
na rozbudowę i rozwój miasta. Ale 
też jako miasto aktywne, w którym 

mieszkańcy uprawiają sport, który jest 
bliski mojemu sercu, w którym mają 
przestrzeń do spacerów w zrewitalizo-
wanych i zadbanych parkach. Z piękną 
zagospodarowaną Wisłą i jej bulwa-
rami. Warszawa jako miasto zdrowe, 
w której zarówno seniorzy, osoby 
niepełnosprawne, jak i każda warsza-
wianka i warszawiak otrzymują pomoc 
i wsparcie. I na koniec Warszawa czy-
sta, w której dbamy o nasze środowi-

sko, przyrodę, zwierzęta. Polskę za to 
widzę jako ważnego partnera liczącego 
się na arenie europejskiej, w której sza-
nuje i przestrzega się konstytucji. 

Panie pośle, czego Panu życzyć?
– Możliwości realizacji moich euro-

pejskich planów wizji Warszawy i Polski 
w Europie. Już dziś dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, którzy obdarzą mnie za-
ufaniem i oddadzą na mnie głos 26 maja. 

W 2025 roku nowotwory staną się 
główną przyczyną zgonów w Pol-
sce. Niestety obecne władze lekce-
ważą problem. Dobrym przykładem 
jest Centrum ATTIS w Warszawie, 
gdzie powstał nowoczesny oddział 
onkologii kobiecej, który do tej 
pory nie otrzymał kontraktu z NFZ. 
Poseł Andrzej Halicki apeluje do 
premiera Morawieckiego o nowy 
kontrakt dla Centrum ATTIS albo 
dymisję ministra zdrowia.

 
Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, 

że w 2025 roku nowotwory staną się 
główną przyczyną zgonów w Polsce, 
a zachorowalność wzrośnie o jedną 
czwartą. Statystyki są przerażające. Już 
teraz w Polsce z powodu nowotworów 
umiera ponad 100 tys. osób rocznie. 
Polska razem z Węgrami i Chorwa-
cją otwiera niechlubną trójkę krajów 
wspólnoty o najwyższej umieralności 
na raka.

– Musimy to zmienić, dlatego 
przedstawiliśmy program Europej-
skiej Ochrony Zdrowia. Zdobędziemy 
dodatkowe 100 mld zł, dzięki którym 
powstaną centra profilaktyczne w każ-
dym województwie i wdrożymy Euro-
pejski Program Walki z Rakiem, dzięki 
któremu wyleczalność raka w Polsce 
osiągnie poziom najbardziej rozwinię-
tych krajów zachodniej Europy – mówi 
Andrzej Halicki, poseł na Sejm RP. 

Obecnie najgroźniejszymi nowo-
tworami dla kobiet są rak piersi i jajni-
ka. Każdego roku 3000 kobiet choruje 
na raka szyjki macicy, a 1700 kobiet 
umiera na tę chorobę. To znacznie 
więcej niż wynosi średnia europejska. 
Z kolei 17 tys. kobiet choruje na raka 
piersi, a 6000 umiera z tego powodu. Te 
współczynniki na Mazowszu są jeszcze 
gorsze. To dlatego w Centrum Leczni-
czo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pra-
cy ATTIS powstał nowoczesny Zakład 
Onkologii Kobiecej – pierwsza w Pol-
sce tak kompleksowo zorganizowana 
struktura. Jednak oddział stoi pusty 

gdyż do tej pory NFZ nie podpisał 
kontraktu z tą placówką.

– W sprawie Centrum ATTIS inter-
weniowałem m.in. na początku ubiegłe-
go roku i ostrzegałem ministra zdrowia, 
że brak kontraktu z NFZ dla tej pla-
cówki to ogromne zagrożenie dla woje-
wódzkiego systemu opieki zdrowotnej. 
Niestety nikt nie posłuchał tego apelu. 
Potwierdza się najczarniejszy scena-
riusz dotyczący przyszłości Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medy-
cyny Pracy ATTIS. W placówce są już 
pierwsze zwolnienia – mówi Andrzej 
Halicki, poseł na Sejm RP.

Poseł Andrzej Halicki stawia ul-
timatum premierowi Morawieckiemu 
w sprawie Centrum ATTIS:

– Wzywam premiera Morawiec-
kiego do zajęcia się służbą zdrowia. 
Panie premierze, Polacy umierają na 
raka, a statystyki są dramatyczne. Tym-
czasem w pełni wyposażony oddział 
onkologiczny stoi pusty, bo nie ma 
podpisanego kontraktu z NFZ. Sprawa 
jest prosta – albo nowy kontrakt dla 

Centrum ATTIS albo dymisja ministra 
zdrowia – mówi Andrzej Halicki, poseł 
na Sejm RP.

O kontrakt dla Centrum ATTIS 
apelują również radni Koalicji Oby-
watelskiej w Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 

– Na Mazowszu występuje większy 
odsetek kobiet chorych na nowotwory 
złośliwe niż w reszcie kraju. Inwesty-
cja odpowiada aktualnym priorytetom 
regionalnej polityki zdrowotnej. Chore 
kobiety czekają, a oddział uzyskał prze-
cież pozytywne oceny od wszystkich 
organizacji i instytucji zajmujących się 
problematyką onkologii kobiecej, w tym 
także rekomendację Ministerstwa Zdro-
wia – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
przewodniczący komisji zdrowia i kul-
tury fizycznej Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. – Rocznie placówka 
leczy około 0,5 mln pacjentów z War-
szawy i województwa mazowieckiego, 
a brak kontraktu z NFZ może być ka-
tastrofalny w skutkach dla wszystkich 
stron – dodaje.

Widzę Polskę w Europie
ROZMOWA Z POSŁEM ANDRZEJEM HALICKIM

KANDYDATEM DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Andrzej Halicki stawia ultimatum 
 

Kontrakt dla ATTIS-u albo dymisja ministra
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NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI 

REKLAMOWEJ

ZGŁOSZENIA:  
rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Wykonuję terapię komórkową:

  Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)  
– leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne; 
stosowane w  chorobach degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki 
stawowej. RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 
przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć tenisisty. 
Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa w    przebiegu dyskopatii  
i  zmian zwyrodnieniowych. Leczenie przeciwbólowe stawów  
krzyżowo-biodrowych.

  Terapia biologicznie aktywnymi białkami z  krwi  
pacjenta – blokowanie enzymów zapalnych w  stawach 
(przeciwbólowo i przeciwzapalnie). Oczekiwanie na 
endoprotezoplastykę stawową w  komforcie bez kilogramów leków 
przeciwbólowych, bez skutków ubocznych.

  Terapia komórkami macierzystymi – leczenie przeciwbólowe 
i  przeciwzapalne w  różnych fazach artrozy stawowej; leczenie 
uszkodzeń chrząstki stawowej; leczenie blizn i  zbiznowaceń; leczenie 
opóźnionego zrostu kości, zrost opóźniony; stawy rzekome; opóźnione 
procesy gojenia tkankowego (niepowikłana zakażeniem bakteryjnym).

 Operacje: 

artroskopia; operacje rekonstrukcyjne; chirurgia ręki; chirurgia stopy; 
chirurgia Achillesa

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; operacje; 
terapia komórkowa
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY –  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Czey  Pańt ret  be batke 2020 

do 10 er.
  Pomy a p. dane tan, ro, slee, rt, 
uswe, no emy  retn uln is ub  

poz ziy  Pańt ocu m ga soe
 w Wzi Osu Mezńów Udu Dni - l. Góec 17A
 lu r sn irową s://ap.wde.m.sa.p.

 W ra yań pza d ta:
 e-m: joz@um.sa.p, el. 225783432, te m. 519 047 203 

Dzień dobry, w nawiązaniu do roz-
mowy streszczam sytuację spowodowa-
ną błędną rekrutacją do przedszkola 
nr 176 na Ochocie, z prośbą o pomoc 
i interwencję w tej sprawie.

Przedszkole ma jedną grupę trzylat-
ków (max 25 dzieci),  grupę czterolat-
ków (25)  i zostaje w przedszkolu grupa 
7 dzieci sześcioletnich, które nie poszły 
do szkoły razem z rówieśnikami z grupy 
(czyli tzw. zerówka przedszkolna).

Przyjętych zostało 33 dzieci do gru-
py trzyletnich – (o osiem za dużo) i 10 
nowych do drugiej grupy pięciolatków 
(o osiem za mało, niż wnioskowała pani 
dyrektor).

Plan pani dyrektor przewiduje więc 
wprowadzenie zmiany kaskadowej 
w całym przedszkolu:

Trzylatki rozdzielić i ośmiu nad-
programowych trzylatków wysłać na 
starcie do grupy czterolatków, osiem 
czterolatków przenieść do pięciolatków, 
a osiem pięciolatków wysłać wraz z 10 
nowych pięciolatków i grupką zerów-
kową do najstarszej grupy, która ma 
realizować program przygotowania do 
szkoły (przedszkole ma ustawowy obo-
wiązek zapewnienia przygotowania do 
szkoły sześciolatkom). W każdej grupie 
powinny być dwie nauczycielki plus 
pomoc, w każdej jest tyko jedna plus 
pomoc.

Upchnięcie ośmiu trzylatków w gru-
pie czterolatków powoduje więc rozbi-
cie (wg nieznanych kryteriów) każdej 
grupy w przedszkolu (8 dzieci, zatem 30 
proc. grupy) ma zostać przeniesiona do 
innej, wyższej wiekowo grupy.

Łącznie ucierpi na tym 75 dzieci 
żeby ośmioro nowych dopchnąć ponad 
normę. Ucierpią oczywiście nie tylko 
dzieci przeniesione, ale też ich koledzy, 
z którymi zostaną rozdzieleni. Jak to 
wytłumaczyć dziecku? Czy chodzi o to, 
żeby w przedszkolu była maksymalna 
liczba dzieci, nieważne w jakim wieku 
i ilu mamy nauczycieli? 

Program nauki przedszkolnej nie 
przewiduje łączonych rocznikowo 
grup i nie przewiduje braków w ka-
drach (brak też nauki angielskiego, 
nauczycielki dyrekcja od roku nie może 
znaleźć). Stabilizacja i poczucie bez-
pieczeństwa dzieci to jedyne na co mo-
gliśmy liczyć, teraz dzieci mają być 
rozłączone od koleżanek i kolegów, wg 
jakich kryteriów?

Pani dyrektor sugeruje, że będzie 
to kryterium wieku, jeżeli rodzice sami 
nie wskażą dzieci do przeniesienia. Jest 
jedna osoba chętna do przeniesienia 

dziecka. Reszta rodziców stanowczo 
się temu sprzeciwia. Nauczyciele boją 
się nawet na ten temat rozmawiać. 
Pani dyrektor reprezentuje polski styl 
zarzadzania, komunikuje się wyłącznie 
krzycząc: na dzieci, na nauczycieli, tak-
że na rodziców, a rada rodziców podała 
się gremialnie do dymisji po paru jej 
połajankach.

My jako rodzice nie zgadzamy się 
na przenoszenie dzieci z pełnej grupy, 
rozwalanie grupy i rozdzielanie dzie-
ci. Protestujemy stanowczo przeciwko 
tym planom. Za błędną liczbę dzieci 
przyjętych do przedszkola zapłacą na-
sze dzieci. Chaos, dezorganizacja, każda 
grupa z dwoma rocznikami i brakiem 
jednego nauczyciela, brak poczucia bez-
pieczeństwa, wykluczenie z grupy... ect. 
Przy podejmowaniu tych decyzji władze 
samorządowe i dyrekcja przedszkola zu-
pełnie nie liczą się z dobrem dzieci.

O sprawie dowiedzieliśmy się przy-
padkiem: pani dyrektor ujawniła plany 
jednej z mam świeżo przyjętego pię-
ciolatka, z którą przypadkowo miałam 
kontakt. Plan rozbicia każdej grupy 
ogłosiła we wtorek, miesiąc po rekru-
tacji, po moim stanowczym naleganiu, 
by sprawę ujawnić, bo dotyczy zmian 
w życiu naszych dzieci i my jako ro-
dzice stanowczo protestujemy przeciw-
ko tym rozwiązaniom.. Na zebraniu 
oświadczyła, że nie odwoła się od tych 
szkodliwych dla naszych dzieci decyzji 
rekrutacyjnych, bo jak mówi odwołania 
nie ma (!) (trudno powiedzieć, czy to 
niewiedza, czy zła wola).

Pan naczelnik wraca z urlopu w po-
niedziałek i będziemy dopiero próbo-
wali się z nim spotkać.

Pojawił się pomysł, żeby za zgodą 
burmistrza powiększyć grupy, żeby nie 
doszło do rozbijania grup i dzielenia 
dzieci. Zadzwoniłam do pani burmistrz 
wczoraj by umówić się na spotkanie, 
przedstawiłam problem i czekałam na 
odpowiedź.

Dziś zadzwoniła pani z sekretaria-
tu, która dala odpowiedź odmowną, 
argumentując:
1. Pani burmistrz ma od tego swo-

ich ludzi i proszę z naczelnikiem 
rozmawiać (który jest na urlopie 
i jest prawdopodobnym sprawcą 
zamieszania, ktoś musiał się na to 
zgodzić).

2. Poza tym to nie dramat, że dziec-
ko zostanie przeniesione do starszej 
grupy

3. Trzylatki tez chcą chodzić do przed-
szkola.

Zostaliśmy zlekceważeni przez pa-
nią burmistrz oraz przez panią dyrektor 
przedszkola, która najpierw odmawiała 
nam informacji, ostatecznie odmówi-
ła stanięcia po stronie naszych dzieci 
i podjęcia procedur odwoławczych. 
Ponadto stwierdziła, że to będzie do-
bra zmiana dla naszych dzieci, a poza 
tym wszystko będzie dobrowolne. Czyli 
mamy się zgłaszać, mamy wskazywać 
siebie nawzajem do przeniesienia, 
tudzież wyrzucenia z własnej grupy. 
Oczywiście jak to się nie powiedzie, 
będzie wariant siłowy z kryterium wie-
kowym, bo dzieci są przyjęte i musimy 
się posunąć.

Pani dyrektor twierdzi, że w przed-
szkolu nie jest tak jak w szkole, gdzie 
dyrektor nie ma prawa podjąć decyzji 
o przeniesieniu ucznia do innej klasy 
bez zgody rodziców i że w przedszkolu 
ważna jest łączna ilość dzieci przyję-
tych do placówki, a dzieci mają być 
w „zbliżonym wieku”. Twierdzi, że nie 
ma prawa, które by jej tego zabroniło 
(…).

Mamy grupę 25-osobową, mamy 
panią Agatkę, która jest z naszymi 
dziećmi od początku. Nie widzimy żad-
nego uzasadnienia, dlaczego nasze 
dzieci mają to stracić, bo ktoś w urzę-
dzie nie widzi dzieci tylko przedmioty, 
które można przestawiać z miejsca na 
miejsce, nie zważając jak ważne dla 
dzieci w tym wieku jest poczucie bez-
pieczeństwa (…). 

Moim zdaniem w edukacji - jak 
w ochronie zdrowia - powinna obowią-
zywać zasada: po pierwsze nie szko-
dzić. W tym przypadku wystąpi szkoda 
dla wszystkich dzieci, żeby zapełnić 
przedszkole po brzegi, przy ciągłych 
brakach nauczycieli (!) Jedna z na-
uczycielek już zrezygnowała z pracy 
w naszym przedszkolu, a jak zniosą 
dwurocznikowe grupy, te które zosta-
ją? (…)

Że dobro dziecka przegrywa z ra-
chunkiem ekonomicznym specjalnie 
mnie nie dziwi, za długo żyję w Polsce. 
Ale zdumiewa lekceważenie i arogan-
cja, która każe władzom myśleć, że my 
rodzice nie stawimy oporu w obronie 
dzieci. A nie ma większej determinacji 
jak ochrona własnych dzieci.

Pozdrawiam serdecznie
(Imię i nazwisko do wiadomości 

redakcji) 

Warszawa, 9 maja 2019 r.

Od redakcji:

List Czytelniczki przesłaliśmy do 
Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warsza-
wy. Poniżej drukujemy otrzymaną w tej 
sprawie odpowiedź:

W odpowiedzi na list Czytelniczki 
informuję przede wszystkim, że nie ma 
mowy o działaniu na szkodę dzieci, czy 
kierowaniu się rachunkiem ekonomicz-
nym kosztem dobra dziecka. Przyjrze-
liśmy się opisanej przez Czytelniczkę 
sytuacji w Przedszkolu nr 176, odbyło 
się kilka spotkań w tej sprawie, z udzia-
łem przedstawicieli wydziału oświaty 
oraz oczywiście dyrekcji i rodziców 
przedszkolaków, planowane jest jesz-
cze spotkanie z Radą Rodziców. Nie 
okazujemy ani lekceważenia, ani tym 
bardziej arogancji, ponieważ tego typu 

trudne sytuacje, spowodowane różnymi 
czynnikami, np. kumulacją roczników 
w szkołach średnich – zdarzają się 
na wszystkich poziomach edukacji, od 
przedszkoli po licea. Rozumiemy emo-
cje rodziców, którzy mają na względzie 
chęć zapewnienia swoim dzieciom jak 
najlepszych warunków i jesteśmy na-
stawieni na dialog.  Nie zawsze jed-
nak takie spotkania mogą odbyć się 
natychmiast, ale z całą pewnością nikt 
nie zostanie pozbawiony możliwości 
omówienia swoich zastrzeżeń, czy 
obaw. Jako dzielnica musimy patrzeć 
na te kwestie mając na uwadze dobro 
wszystkich dzieci i tak w przypadku 
przedszkoli priorytetem, wynikającym 
z ustawy, jest przyjęcie do placówki 
wszystkich trzylatków. Obowiązkiem 
dyrekcji jest tworzenie w miarę jedno-
rodnych grup, łączenie dzieci z różnych 

roczników nie jest sytuacją wyjątkową, 
ani odosobnioną. Nie jest prawdą, że 
wszyscy rodzice są przeciwni takim 
rozwiązaniom i z całą pewnością takie 
decyzje dyrekcja przedszkola powinna 
podejmować we współpracy z rodzi-
cami i za ich zgodą, a nie „na siłę”. 
Wskutek rozmów z rodzicami, dyrek-
torka Przedszkola 176 przeanalizowała 
ponownie sytuację w swojej placówce 
i przedstawiła inne propozycje, które, 
jak wynika z moich informacji, nie bu-
dzą już takich emocji i są dla rodziców 
do zaakceptowania. Mam nadzieję, że 
wspólnie uda się wypracować najlepsze 
rozwiązanie, biorąc pod uwagę argu-
menty obu stron. 

Monika Beuth-Lutyk 
Rzecznik prasowy

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Napisali do nas  Napisali do nas  Napisali do nas

W obronie naszych dzieci
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Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

w maju:
•  28 maja (wtorek) godz. 18.00 – „Naj-

piękniejsze piosenki dla mam” – pro-
gram w wykonaniu Julity Kożuszek. 
Po koncercie degustacja sałatek 
greckich przygotowanych przez Teo 
Vafidisa, mieszkańca Ursusa. Wstęp 
wolny

•  30 maja (czwartek) godz. 17.00 – „Ta-
niec w kręgu” – budzi do życia ciało, 
uśpioną moc i ekspresję, poprawia 
koordynację, kondycję i samopoczu-
cie. Cykliczne warsztaty taneczne 
z instruktorką Joanną Zwolińską. 
Wstęp wolny

w czerwcu:
•  3 czerwca (poniedziałek) godz. 10.00 

– Sala widowiskowa OK Arsus – Mu-
sical „Jaś i Małgosia” oraz przedsta-
wienie „Śpiąca królewna”

•  6 czerwca (czwartek) godz. 18.00 – 
Wspomnienia z podróży do Nepalu 
dziennikarki Elżbiety Wichrowskiej 
– janikowskiej połączone z promo-
cją książki „Nepal. Moje wędrówki”. 
Wstęp wolny

•  9 czerwca (niedziela) godz. 12.30 
– Bajka dla dzieci pt. „Gdybym był 
piratem”. Zapraszamy was na pokład 
statku pirackiego dowodzonego przez 
najlepszego pod słońcem kapitana 
Czarnego Tulipana. Wstęp 10 zł

•  11 czerwca (wtorek) godz. 17.00 – 
Koncert wieńczący rok edukacyjno-
-kulturalny zespołów działających 
w DK Mis. W programie: zespół 
wokalny „Wesołe nutki”, taneczny 
„Prymka”, uczestnicy zajęć nauki gry 
na pianinie i gitarze, pokaz karate. 
Po części artystycznej słodki poczę-
stunek przygotowany przez uczestni-
ków warsztatów kulinarnych. Wstęp 
wolny

•  12 czerwca (środa) godz. 8.00 – 
„Wspólne wędrowanie” – wyjazd in-
tegracyjny członków Klubu Seniora 
„Wesoła Chata” do Palmir i Ciecha-
nowa

•  15 czerwca (sobota) godz. 16.00 – 
„Gorące serca…” – zabawa taneczna 
w Klubie Seniora „Wesoła Chata”

•  29 czerwca (sobota) godz. 16.00 – 
„Tyle słońca w całym mieście…” – 
zabawa taneczna w Klubie Seniora 
„Wesoła Chata”

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w czerwcu:
*8–9 czerwca (sobota, niedziela) 
w godz. 8.00 – 20.00 – Turniej Sza-
chowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy 
Ursus
•  12 czerwca (środa) godz. 18.00 – 

“Czarujace uniesienia” – koncert 
zespołu operetkowego „Belcanto”. 
Wstęp wolny

•  13 czerwca (czwartek) i 17 czerwca 
(poniedziałek) godz. 18.00 – Sala Wi-
dowiskowa OK Arsus – Show tanecz-
ne zespołu STOP AND GO. Wstęp 
wolny

•  16 czerwca (niedziela) godz. 12.30 
– Serbski folk – poranek muzyczny 
dla dzieci w wykonaniu serbskich 
muzyków. Wstęp wolny

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

MASAŻ KLASYCZNY oraz poprawa sprawności ruchowej. Tel. 602 775 339

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

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

Ogłoszenia drobne

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Ochoty, 
Ursusa i Włoch”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.
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własnym tytułem nadesłanych materiałów.

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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 12 utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
1) spadkodawczyni; 7) ciasto; 8) delikatna namowa; 9) dawniej stręczyciel;  
10) na grzbiecie turysty; 12) Krzysztof, reżyser filmu „Plac Zbawiciela”;  
14) płynny składnik krwi; 16) chowaniec; 19) okamgnienie; 21) bywa podejrzany; 
22) kolega Burka; 23) uroczysta klątwa kościelna.

Pionowo:
1) rzeźbiarz z Sikionu; 2) męskie niewymowne; 3) muzyk z wieży mariackiej; 
4) koczownik turecki; 5) słowo posiłkowe, łącznik; 6) dzika odmiana grochu 
polnego; 11) okrycie drzew; 13) komża o wąskich rękawach; 15) król sławnych 
piramid; 17) angielskie w kuchni; 18) czeska ciężarówka; 20) w ręku ministra.
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WODNIK (21 I – 18 II) 
W najbliższych dniach nie 
będziesz miał na co narze-
kać. W pracy – zaskoczą 

Cię pozytywne zmiany: nowe pomy-
sły, awans, uznanie przełożonych i... 
Także w życiu osobistym nadejdzie 
wyczekiwany przełom – jeszcze raz 
uwierzysz, że ten związek ma przed 
sobą przyszłość. W finansach – zwyż-
ka, w zdrowiu – poprawa.

RYBY (19 II – 20 III)
Pragniesz wyzwań i no-
wych doświadczeń. Wyko-
rzystaj to – może wpad-

niesz na jakiś dobry pomysł, dzięki 
któremu zmieni się Twoje życie zawo-
dowe. Bądź ostrożny – nie zdradzaj 
swoich problemów znajomym. Po-
staraj się kontrolować wydatki i nie 
martw się – już wkrótce Twoja sytu-
acja finansowa się poprawi.

BARAN (21 III – 20 IV)
Będziesz się czuł spokojnie, 
bezpiecznie i cieszył się sta-
bilizacją. Możesz wykorzy-

stać ten czas na rozwój duchowy lub 
realizację nawet szalonych pomysłów 
zawodowych. Twoje samopoczucie 
dobrze wpłynie na sprawy uczuciowe 
– przyniesie harmonię i spełnienie. Fi-
nanse – nie całkiem zadowalające, ale 
nie wszystko na raz.

BYK (21 IV – 21 V)
Dla dobra Twoich spraw 
zawodowych powinieneś 
przemyśleć na spokojnie 

sytuację, w której się znalazłeś, i zde-
cydować, jak najlepiej wykorzystać 
swoje atuty. Wyznacz najważniejsze 
cele, działaj systematycznie. I zadbaj 
o zdrowie – jeśli nie będziesz  syste-
matycznie odpoczywać, Twój orga-
nizm się wreszcie zbuntuje. Finanse 
– stabilne.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Dobre dni na radykalne 
zmiany w sferze zawodo-
wej. Jeśli się zdecydujesz, 

działaj odważnie i nie bój się zary-
zykować. Inaczej to nie będzie miało 
sensu. W uczuciach – uważaj, bę-
dziesz miał skłonność do stawiania 
na pierwszym miejscu raczej bezpie-
czeństwa i stabilizacji niż prawdziwe-
go przywiązania i namiętności. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Przed Tobą zmiany i za-
mieszanie. Będzie trochę 
nerwówki i kłopotów, ale 

pojawi się też szansa na poprawę 
notowań w pracy i zakończenie daw-
nych, trudnych spraw. A i finanse 
znacznie się poprawią. Twoje życie 
uczuciowe zmieni radykalnie nowo 
poznana osoba. Nie będziesz żałował. 
Zadbaj o to, żeby zmniejszyć stres. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
W najbliższym czasie naj-
ważniejsze będzie to, żebyś 
dostrzegł nadarzającą się 

okazję i ją wykorzystał. To może być 
szansa zabłyśnięcia w pracy, zrobie-
nia interesu lub podpisania umowy. 
Jeśli się nie uda, będziesz długo żało-
wał. Zrób porządek ze swoim wyglą-
dem i sprawdź zawartość szafy, aby 
zwiększyć swoją  atrakcyjność.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Przed Tobą tygodnie pełne 
wydarzeń, zmian, zawiro-
wań i emocji we wszyst-

kich sferach życia. W uczuciach także 
możliwe zamieszanie: rozpad starego 
związku, nowa, gorąca miłość. Fi-
nanse – dobre, ale zachowaj ostroż-
ność – możesz mieć skłonność do 
nadmiernych wydatków. Zdrowie – 
zmienne, uważaj na to, co jesz i nie 
zaniedbuj spacerów.

WAGA (23 IX – 23 X)
Przed Tobą zmiany. Nie 
próbuj ich powstrzy-
mać, raczej przekonaj 

samą siebie, że korzystnie będzie je 
wspierać i kontrolować. Jeśli je wy-
korzystasz, stworzysz nowe, lepsze 
życie dla siebie i Twoich bliskich. 
Pomoc i wsparcie otrzymasz ze strony 
dawnego znajomego i nowo pozna-
nej osoby. Zdrowie – w porządku. 

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Czeka Cię trudny czas 
w sferze zawodowej. Oko-
liczności zmuszą Cię do 

wielkiego wysiłku i zaangażowania. Na 
szczęście będziesz się dobrze czuł i miał 
dużo energii, więc dasz radę. Zwróć 
jednak uwagę na kręgosłup. Mimo wie-
lu obowiązków będzie to dobry czas 
na zawieranie umów i inwestycje. Nie 
rezygnuj z przemyślenia oferty. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
Przed Tobą raczej trudne 
dni, stres i sporo nerwów. 
Przyczyną mogą być sprawy 

urzędowe lub zawodowe. Napotkasz 
jakieś przeszkody – postaw na dobrą 
organizację i systematyczny wysiłek. 
Zadbaj o zdrowie – kiedy ostatnio ro-
biłeś badania? Zastanów się, jak za-
pobiec ewentualnym dolegliwościom. 
Kontroluj to co masz na talerzu.
 
KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 

Sprawy zawodowe przy-
sporzą Ci wkrótce sporo 
zmartwień. Nadchodzą 

zmiany i poczujesz się zagrożony. Nie-
potrzebnie. Jednak z myślą o dalszej 
przyszłości poszukaj wsparcia kogoś 
wpływowego. W uczuciach – możli-
we nieporozumienia. Zdrowie – w po-
rządku, ale dbaj o nie i bądź aktywny 
fizycznie. Finanse – coraz lepsze.

Horoskop
od 26 maja do 15 czerwca 2019 r




