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b Zadbajmy o środowisko b Różal laureatem Serca dla Zwierząt b Wypadek na wakacjach b 

Włochy potrzebują oświatowych 
inwestycji. W tym celu władze dzielni-
cy czynią starania o pozyskanie dodat-
kowych środków.

I tak jak poinformowano, w I pół-
roczu liczą na obiecane dodatkowe 10 
mln zł niezbędne na budowę nowego 
przedszkola za około 3 mln zł przy ul. 
Parowcowej (patrz tekst i zdjęcie po-
wyżej) oraz żłobka przy ul. Astronau-
tów (za około 7 mln zł). Kolejny żłobek 
planowany jest przy ul. Krakowiaków. 

Ale pieniądze to nie wszystko, do 
budowy niezbędny jest też grunt. 

Nie brakuje go na razie na poprze-
mysłowych terenach rozbudowujące-
go się Rakowa. Tam nowe osiedla wy-
rastają jak grzyby po deszczu. W bły-
skawicznym tempie przybywa też 
mieszkańców. Kłopot w tym, że nie 
ma tam żadnej infrastruktury oświato-
wej. Aby sprostać tym potrzebom nie-
zbędne jest pozyskanie gruntów pod 
realizację nowych inwestycji. Tak się 
składa, że Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania ma we władaniu kilka 
działek o łącznej powierzchni ponad 
7 tys. mkw. w rejonie ul. Instalatorów. 

Bardzo by się przydały pod budowę 
nowej placówki szkolno-przedszkol-
nej, o którą do władz dzielnicy wystą-
pili mieszkańcy Rakowa. Dlatego też 
rada Włoch na majowej sesji podjęła 
popierającą uchwałę zobowiązującą 
zarząd do podjęcia dalszych negocja-
cji z MPO zmierzających do pozyska-
nia gruntów w rejonie ul. Instalato-
rów pod realizację nowych inwestycji 
oświatowych.

(PON)

Jednocześnie dzielnica zwróciła się 
do MPWiK w sprawie udostępnienia 
w Urzędzie Dzielnicy Ursus źródełek 
Warszawskiej Kranówki  (w wydziale 
obsługi mieszkańców) oraz przeprowa-
dzenia badań jakości wody. Docelowo 
ma ona zastąpić butelkowaną wodę 
w urzędzie dzielnicy.

Rozpoczęliśmy proces odejścia 
od jednorazowych plastików na rzecz 

wykorzystania materiałów biodegra-
dowalnych, które nie zanieczyszczają 
środowiska. Mam nadzieję, że poprzez 
nasze działania zachęcimy do wybie-
rania proekologicznych rozwiązań tak-
że inne podmioty prowadzące działal-
ności na terenie Ursusa – powiedział 
burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan 
Olesiński.

Na południowej ścianie budynku 
Ośrodka Kultury „Arsus” od czerwca 
można oglądać dokumentalną wystawę 
fotografii autorstwa J. Macieja Goli-
szewskiego /AA/Epoka pt. „ARTYŚCI 
Z SOLIDARNOŚCIĄ. WYBORY 4 
CZERWCA’89”. Wystawa powstała 
z okazji 30-lecia częściowo wolnych 
wyborów parlamentarnych w Polsce. 
Ekspozycja prezentuje wybitnych 
twórców kultury, którzy wspierali stro-
nę solidarnościową i jej kandydatów 
w wyborach. Na fotografiach widzimy 
m.in. artystów występujących wów-
czas w Zakładowym Domu Kultury 
ZPC „Ursus”:  Stanisława Sojkę, Ha-
linę Kunicką, Wojciecha Młynarskie-
go i Andrzeja Wajdę. Wystawa pre-
zentuje inne ważne wydarzenia tego 
roku, np. Niezależne Forum Kultury 

i Spotkania Komitetu Obywatelskie-
go przy Lechu Wałęsie w Warszawie. 
Wśród wybitnych uznanych twórców 
widzimy: Julię Hartwig, Artura Mię-
dzyrzeckiego, Juliana Stryjkowskiego, 
Pawła Hertza, Zofię Kucówną, Stefana 
Bratkowskiego, Witolda Lutosławskie-
go, Maję Komorowską, Jana Englerta, 
Andrzeja Szczepkowskiego, Gustawa 
Holoubka, Marka Nowakowskiego 
i wielu innych. Organizatorem wysta-
wy jest Fundacja Dla Ursusa. Współor-
ganizatorami: Dom Spotkań z Historią 
i Ośrodek Kultury „Arsus”. Szczególne 
podziękowania należą się wykonaw-
cy Alicji Szot (opozycjonistki w ZPC 
„Ursus”). Wystawę można oglądać do 
końca 2019 roku. 

Bogusław Łopuszyński 

We Włochach

Będzie nowe przedszkole

W tym roku we Włochach, po-
wstanie nowe przedszkole. 24 
maja Artur Wołczacki, burmistrz 
dzielnicy Włochy, oraz zastępczy-
ni burmistrza, Monika Kryk, pod-
pisali umowę z prezesem TB.In-
vest Tomaszem Brzezińskim, na 
budowę przedszkola w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja ma zostać wykonana do 
dnia końca września 2019 r. Kwota 
realizacji projektu i robót budowlanych 
to 7.009.632,24 zł brutto. Jednokondy-
gnacyjny budynek sześcioodziałowego 
przedszkola modułowego powstanie 
przy ul. Parowcowej.

– Projektowany budynek będzie no-
woczesnym przedszkolem w technologii 
modułowej, o drewnianej konstrukcji 
z użyciem nowoczesnych materiałów – 

mówi burmistrz dzielnicy Włochy Ar-
tur Wołczacki. - Przedszkole jest prze-
widziane dla maksymalnie 150 dzieci, 
przy założeniu 6 grup po 25 osób.

W pobliżu przedszkola zaplanowa-
ny jest również plac zabaw dla dzie-
ci. Będzie wyposażony w zabawki dla 
najmłodszych. Zostaną zamontowane 
i ustawione na nawierzchni poliureta-
nowej lub na piasku.

W Ursusie 

Rezygnują z plastiku
Dzielnica Ursus aktywnie włącza się w działania na rzecz ogranicze-
nia użycia plastiku. Burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński  w kwiet-
niu br. wydał polecenie służbowe w tej sprawie, zachęcając zarówno 
pracowników urzędu, jak również podległych mu jednostek do 
wybierania naczyń biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku, 
zamiast jednorazowych naczyń i sztućców plastikowych.  Mają one 
zniknąć  z urzędu, podległych mu jednostek, ale także z terenu orga-
nizowanych przez urząd wydarzeń.

Wystawa historyczna

Foto: Jacek Turczyk

Potrzeba inwestycji oświatowych
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Ostrzegamy właścicieli gruntów oraz 
magazynów przed oszustami, zajmujący-
mi się nielegalnym pozbywaniem się od-
padów poprodukcyjnych i niebezpiecz-
nych. Firmy wynajmują magazyny i inne 
nieruchomości, w których później groma-
dzone są odpady. Po wypełnieniu takiego 
obiektu wynajmujący znika, pozostawia-
jąc kłopotliwy ładunek właścicielom, na 
których później spoczywa obowiązek 
kosztownej utylizacji. To wydatek rzędu 
nawet miliona złotych. Nie zapominajmy 
też o środowisku, które w wyniku takich 
działań często zostaje poważnie zdegra-
dowane.

Odpady niebezpieczne –  
co to takiego?

Są to odpady stanowiące szczególne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt 
oraz środowiska naturalnego. Ich uniesz-
kodliwianie odbywać się może jedynie 
w specjalnie do tego przystosowanych 
zakładach oraz pod restrykcyjną kontro-
lą. Odpady niebezpieczne kojarzone są 
głównie z przemysłem, jednak i gospo-
darstwa domowe są źródłem ich wytwa-
rzania.

Poniższa lista  zawiera najczęściej 
spotykane odpady niebezpieczne, z któ-
rymi mamy do czynienia w życiu co-
dziennym, a ich wyrzucanie razem z od-
padami komunalnymi jest niedozwolone:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny (RTV i AGD)
• resztki farb, lakierów, klejów, żywic, 

środki do konserwacji i ochrony drewna

• rozpuszczalniki, środki czyszczące, 
substancje do wywabiania plam

• aerozole, pozostałości po domowych 
środkach do dezynfekcji i dezynsekcji

• środki ochrony roślin
• odpady zawierające rtęć, np. świe-

tlówki (uwaga! tradycyjne żarówki 
nie są odpadem niebezpiecznym), ter-
mometry, przełączniki

• baterie i akumulatory
• zużyte kartridże i tonery
• przepracowane oleje
• przeterminowane lub tylko częścio-

wo wykorzystane leki, bez opakowań 
handlowych i ulotek
Otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń 

związanych z przestępczym procederem 
na rynku obrotu odpadami niebezpiecz-
nymi. Istnieje wiele nieuczciwych firm 
specjalizujących się w nielegalnym prze-
wożeniu, składowaniu i pozbywaniu się 
odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecz-
nych. W związku z tym w ostatnich latach 
nasila się także zjawisko porzucania od-
padów w pomieszczeniach i na posesjach 
osób prywatnych. Często wynajmują one 
magazyny oraz ziemię dla osób, które in-
formują je, że zamierzają prowadzić tam 
legalną działalność i oferują atrakcyjne 
wynagrodzenie za wynajem. Na wyna-
jętym terenie lub w obiektach oszuści 
porzucają odpady podlegające obowiąz-
kowej utylizacji. Następnie firma znika, 
a właściciele gruntów lub magazynów 
zostają z niemałym kłopotem.

KRP III

Szczególnie serdecznie do udziału 
w wydarzeniu zapraszamy wszystkich 
uczestników strajków w dawnych Za-
kładach Mechanicznych „Ursus”. Każ-
dy z przybyłych uczestników wydarzeń 
Czerwca ’76 otrzyma specjalną pamiąt-
kową plakietkę i  będzie mógł podzie-
lić się swoimi wspomnieniami. Dzięki 
temu osoby biorące udział w pikni-
ku będą miały niepowtarzalną okazję 
porozmawiania z ludźmi, którzy byli 
świadkami i uczestnikami wydarzeń, 
które miały wpływ na bieg historii 
naszego kraju. 

Pośród atrakcji pikniku znajdą się 
stanowiska oddające klimat epoki oraz 
historyczna gra miejska przygotowana 
przez grupę rekonstruktorów. Oprócz 
gry na terenie parku Czechowickiego 
odbędzie się wystawa sprzętu wojsko-
wego związanego z Fabryką PZI Ursus 
oraz stanowisko Izby Tożsamości Ur-
susa. Zaplanowano także strefę histo-
ryczno-edukacyjną. Znajdą się w niej 

namioty tematyczne dotyczące straj-
ków, ale także stanu wojennego, „So-
lidarności” i częściowo wolnych wy-
borów.  Jednym z ważnych momentów 
tego dnia będzie wyjazdowa sesja Rady 
Dzielnicy Ursus (godz.17.00, scena), 
podczas której zostanie odczytane uro-
czyste stanowisko radnych w sprawie 
rocznicy strajków z 1976 roku. 

Piknik jest szczególną okazją dla 
jego uczestników do przejścia sym-
bolicznej drogi wolności. Mieszkańcy 
dzielnicy będą mieli okazję stać się 
częścią dawnych wydarzeń i poznają 
lokalną historię. To właśnie po strajku 
tutejszych robotników narodził się Ko-
mitet Obrony Robotników – pierwsza, 
jawna organizacja opozycyjna, która 
później stała się intelektualną i orga-
nizacyjną podstawą dla Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. Park Czechowicki przez 
kilka godzin będzie przypominał słusz-
nie minioną PRL-owską rzeczywistość. 

Uczestnicy zabawy otrzymają karty do 
gry w formie dawnych kartek na mięso 
i zostaną podzieleni na patrole. Celem 
gry jest wykonanie wszystkich przy-
gotowanych zadań, m.in. drukowanie 
ulotek, obsługa radiostacji wojskowej, 
rozwinięcie linii telefonu polowego czy 
tworzenie pieczęci ze znakami graficz-
nymi Ursusa lub Solidarności Walczą-
cej. W ich realizacji będą przeszkadzali 
funkcjonariusze MO. 

Na scenie amfiteatru parku Czecho-
wickiego zostaną rozdane nagrody dla 
laureatów konkursów szkolnych do-
tyczących wydarzeń Czerwca’76, ze-
spół muzyczny nauczycielek ze Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Ursusie wykona 
repertuar wolnościowy, a od godziny 
19.00 rozpocznie się koncert muzycz-
ny. Jako pierwszy wystąpi Ikarus Feel, 
a po nim o godzinie 20.30 usłyszymy 
gwiazdę wieczoru - zespół LAO CHE. 

Podczas pikniku swoje stoisko wy-
stawi również Urząd Dzielnicy Ursus.

W niedzielę 2 czerwca warszawscy 
biegacze wzięli udział w Biegu Wolno-
ści, aby uczcić 30. rocznicę wyborów 4 
czerwca do Sejmu i Senatu. Uczestnicy 
przebiegli dokładnie 1989 metrową trasę. 
W biegu wzięło udział 830 zawodników. 
Bieg zgromadził bardzo wielu entuzja-
stów aktywności. Na szczęście pogoda 
dopisała. Start i metra biegu znajdowała 
się na pl. Czerwca 1976 r. przed Urzę-
dem Dzielnicy Ursus. Zawodnicy wy-
startowali o godz. 13.00 i pobiegli uli-
cami: T. Hennela – pl. Czerwca 1976 r.  
– Traktorzystów. Symbolicznie było to 
1989 metrów. Zwycięzcą biegu został 
Piotr Tokarski z czasem 6:07, zaś naj-
lepszą kobietą okazała się Sylwana Gaj-
da z czasem 7:27. Najliczniejszą ekipę, 

która wywalczyła nagrodę w wysokości 
1000 zł na sprzęt sportowy, wystawiła 
Szkoła Podstawowa nr 4. Ogółem do 
mety dobiegły 823 osoby.

– To pierwszy Bieg Wolności 
w Ursusie. Cieszymy się z tak dużej 
frekwencji. Ten bieg ma wyjątkową 
symbolikę. To jest święto nas wszyst-
kich – powiedział burmistrz Ursusa 
Bogdan Olesiński, który również brał 
udział w biegu.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
udziela pomocy w następujących sytu-
acjach:
• różnego rodzaju kryzysy (m.in. kon-

flikty rodzinne, bezradność w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych);

• problemy rodzinne, emocjonalne, 
w związkach;  

• nadużywanie alkoholu lub innych 
środków psychoaktywnych – pomoc 
oferowana jest zarówno osobom 
szukającym motywacji do podjęcia 
leczenia i zmiany swojej sytuacji ży-
ciowej, jak i wszystkim tym, którzy 
cierpią z powodu nadużywania alko-
holu i/lub innych środków psychoak-
tywnych przez osobę bliską;

• doświadczanie przemocy w rodzinie 
– wykwalifikowana kadra udziela 
wsparcia psychologicznego i praw-
nego. Organizuje pomoc przy po-
dejmowaniu działań interwencyjnych, 
dysponuje informacjami na temat tzw. 
miejsc pomocowych; 

• stosowanie przemocy wobec bliskich 
– osoby, które chcą zmienić swoje za-

chowanie i poszukują w tym celu mo-
tywacji i wskazania kierunku zmiany 
mogą zwrócić się z prośbą o wsparcie. 
W punkcie mogą otrzymać wsparcie 

i pomoc również świadkowie przemocy 
domowej.

Bezpłatnych porad i konsultacji 
w ww. sprawach udzielają: psycholog, 
specjalista terapii uzależnień, prawnik, 
pracownik socjalny.  

Zapisy oraz informacje o konsulta-
cjach można uzyskać dzwoniąc pod nr 
tel.: 22 443 44 74 w godzinach i dniach 

wskazanych w poniższym harmonogra-
mie, lub dzwoniąc pod numer tel.: 888 
552 677 w godzinach 9.00-18.00 od po-
niedziałku do piątku.

Godziny dyżurów PIK: 
Konsultant-psycholog Aneta Bu-

kowska, środy w godz. 10.00-14.00 – 
terapeuta uzależnień, Jolanta Wichlińska 
wtorki w godz. 17.00-20.00 – pracownik 
socjalny, Romana Kuczowska, czwartki 
w godz. 17.00-20.00 – prawnik, Agnieszka 
Olszewska, piątki w godz. 10.00-13.00 
oraz 16.00-19.00 – dyżur koordyntora 
PIK, Małgorzata Karmalska-Selmaj oraz 
Agnieszka Olszewska; dyżur w ponie-
działki w godz. 15.00-20.00 oraz piątki 
w godz. 13.00-16.00.

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub może 
sam nie jesteś do końca pewien czy dasz 
sobie radę, zadzwoń, upewnij się, jeśli 
trzeba umów się na rozmowę. Wykwa-
lifikowany specjalista wysłucha twoich 
problemów i pomoże w przygotowaniu 
planu działania.  

W Ursusie

Piknik historyczny CZERWIEC ‘76
Dzielnica Ursus wspomina strajk razem z robotnikami! W niedzielę 23 czerwca br. o godzinie 15.00 
w parku Czechowickim przy ul. Spisaka rozpocznie się Piknik CZERWIEC ’76. Impreza ma na celu 
upamiętnienie 43. rocznicy wydarzeń z 25 czerwca 1976 roku. W programie wydarzenia m.in. koncert 
zespołu LAO CHE, piknik historyczny na terenie parku oraz wspólne malowanie muralu upamiętniają-
cego strajk w fabryce Ursus.

Punkt wsparcia we Włochach
Wszystkich mieszkańców dzielnicy Włochy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebują 
pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu kryzysu, zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty wsparcia 
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mieszczącego się przy ul. 
Centralnej 24 w Warszawie.

Policja apeluje

Zadbajmy o środowisko
Nie dopuśćmy do nielegalnego składowania i przewożenia niebez-
piecznych odpadów. Tylko w ostatnim czasie dzięki ciężkiej pracy, za-
angażowaniu i poświęceniu policjantów zwalczającym przestępczość 
przeciwko środowisku udaremniono kilkanaście przypadków prób 
nielegalnego składowania odpadów na terenie m.in. nieczynnych 
żwirowisk, kopalni odkrywkowych, a także składowania odpadów 
niebezpiecznych na terenie opuszczonych hal magazynowych i pu-
stostanów.

Bieg Wolności 2019 
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Głosami czytelników i internau-
tów, tegoroczny laur trafił do Mar-
cina Różalskiego, ambasadora fun-
dacji AST, który wykorzystuje swoją 
rozpoznawalność, by angażować się 
w działalność charytatywną. Pan 
Marcin otrzymał statuetkę „Serce dla 
Zwierząt” za wytrwałe poprawianie 
losu zwierząt, niezwykłą miłość do 
pitbuli i stworzenie akcji „Pomagaj 
pomagać”. Sportowiec związany 
z federacją KSW jest twórcą akcji 
„Pomagaj pomagać”, a wraz z part-
nerką Martą Kwiatkowską stworzył 
przyjazny azyl dla wielu zwierząt, 
w tym 6 psów, 12 kotów, 3 kóz czy 
32 koni. 

– Chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować za wyróżnienie. To za-
szczyt, że znalazłem się w gronie tak 
wspaniałych ludzi, że mogłem wziąć 
udział w akcji z tak dużą tradycją. Je-
stem osobą rozpoznawalną w mediach 
dzięki moim osiągnięciom sportowym, 
głównie w federacji KSW. W pewnym 
momencie dojrzałem i zorientowałem 
się, jak wiele dobrego można zro-
bić, gdy jest się osobą rozpoznawalną 
i staram się to wykorzystać – mówił 
zwycięzca. Wspomniał także o po-
zostałych uczestnikach plebiscytu: – 
Tu są wspaniali ludzie, weterynarze, 
którzy poświęcają całe swoje życie, 
żeby ratować zwierzęta. Ja akurat 
tak ciężkiej pracy, jak ci ludzie, nie 
wykonuję, ale staram się wykorzystać 

medialnie swój wizerunek i dzięki mo-
jej partnerce, Marcie, jak najwięcej 
pomagać. Myślę, że nam się to udaje, 
że dużo ludzi przekonało się, jak wiel-
ką moc ma nasza akcja „Pomagaj 
pomagać”– skomentował zwycięzca.

Statuetkę przedstawiającą kobietę 
niosącą złote serce i towarzyszące-
go jej psa odebrał z rąk Edyty Her-
buś, tancerki i aktorki zaangażowa-
nej w wiele akcji prozwierzęcych, 
prywatnie szczęśliwej właścicielki 

maltanki Stokrotki i adoptowanego 
kundelka o imieniu Tuwim. – To dla 
mnie wielka radość, że mogę dzisiaj 
być tutaj, w tak piękny wieczór, pełen 
wspaniałych ludzi, którzy jednoczą 
się w najszlachetniejszych cechach, 
jakimi są dobro, wrażliwość, empa-
tia i bezwarunkowa miłość. Wszyscy 
nominowani swoją postawą pokaza-
li, jak wiele dobrego można zrobić 
dla zwierząt. Tegoroczny laureat to 
człowiek szczególny, którego posta-
wa łamie wszelkie stereotypy, który 
pokazuje, że prawdziwa moc płynie 
z serca – mówiła podczas wieczoru 
Edyta Herbuś.

O dotychczasowej historii gali mó-
wiła jej pomysłodawczyni, Paulina 
Król. – Plebiscyt „Serce dla Zwie-
rząt” ma piękną i długą tradycję. 
Wypełniając jego przesłanie od 16 
lat, staramy się docenić tych, którzy 
na różne sposoby robią coś dobrego 
dla zwierząt. Tych, którzy mogą być 
wzorem do naśladowania. A jest ich 
coraz więcej. Powieściopisarz Gustaw 
Flaubert napisał, że  „serce jest bo-
gactwem, którego się nie sprzedaje, 
ani nie kupuje, ale które się ofiaro-
wuje”. Każdego roku, podczas tego 
wyjątkowego wieczoru, wyróżniamy 
wszystkich tych z państwa, którzy ofia-
rowują swoje serce, niosąc pomoc 
zwierzętom, istotom zależnym od nas, 
ludzi. Postawa takich ludzi, pełna do-
broci i empatii dla zwierząt, otwiera 

serca innym osobom, a naszym bra-
ciom mniejszym daje nadzieję na po-
prawę ich nie zawsze łatwego losu 
– podkreślała Paulina Król, redaktor 
naczelna portalu Psy.pl, wielka miło-
śniczka zwierząt.

Paulina Król zaznaczyła, że każ-
dy z ośmiorga nominowanych jest 
wygranym, chociaż laureat jest tylko 
jeden. Podkreśliła także, że samo zna-
lezienie się w gronie nominowanych 
w plebiscycie może być powodem do 
dumy – w tym roku internauci oddali 
w sumie blisko pół miliona głosów! 
O randze nagrody świadczy także 
udział w gali wieńczącej plebiscyt 
wielu znanych osób, które kochają 
zwierzaki. 

„Serce dla Zwierząt” to plebiscyt 
organizowany od 2003 r. przez portal 
Psy.pl. Jego celem jest wyróżnienie 
osób szczególnie zaangażowanych 
w poprawę losu i prawa zwierząt. 
Co roku spośród ośmiu osób i/lub  
instytucji nominowanych do nagro-
dy przez kolegium redakcyjne porta-
lu Psy.pl, wyłaniany jest laureat. 

O wyborze zwycięzcy decydu-
ją w głosowaniu online internauci 
i czytelnicy portalu Psy.pl. „Serce 
dla Zwierząt” to jedyna taka nagroda 
w Polsce, dzięki której mogą się po-
czuć docenieni ludzie czyniący dobro 
dla zwierząt bez rozgłosu.

Różal laureatem Serca dla Zwierząt
– Statuetka „Serce dla Zwierząt” należy się wszystkim tegorocznym nominowanym, dlatego zostanie wystawiona na licytację, a dochód z jej sprzedaży przeznaczony 
na działalność charytatywną każdego z wyróżnionych – zdecydował, nie kryjąc wzruszenia, zwycięzca tegorocznej edycji plebiscytu „Serce dla Zwierząt”, Marcin Różalski 
„Różal”. Licytacja będzie prowadzona za pośrednictwem strony akcji „Pomagaj pomagać”, założonej przez sportowca. Biorąc w niej udział, każdy z nas może okazać swoje 
wielkie serce potrzebującym zwierzętom.
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Na cmentarzu w Lipnicy Murowa-
nej, kilkaset metrów od zabytkowego 
rynku od ponad sześciu wieków stoi 
niewielki kościół pw. św. Leonarda. 
Jeden z ośmiu drewnianych zabytków 
sakralnych Małopolski wpisanych na 
listę dziedzictwa UNESCO.

Jak w 1997 roku uratowano 
świątynię

Kościół św. Leonarda stoi tuż poza 
granicami Lipnicy Murowanej, za jej 
nieistniejącymi od dawna średnio-
wiecznymi murami i mostem przez nie-
wielką rzekę Uszwicę, będącą prawym 
dopływem Wisły. Dzięki tej lokalizacji 
świątynię omijały liczne, niektóre bar-
dzo niszczycielskie, pożary drewnia-
nego, mimo nazwy, miasteczka. Mu-
rowana oznaczała w tym przypadku 

tylko, że otoczona jest ona murami. Aż 
do końca XIX w. był w niej tylko je-
den, poza dwoma kościołami, budynek 
murowany.

Rzeczywiste zagrożenie dla tego 
zabytkowego kościółka pojawiło się 
dopiero w naszych czasach. Płynąca 
zazwyczaj leniwym nurtem rzeczka, 
potrafi bowiem zamieniać się w okre-
sach intensywnych opadów lub gwał-
townego topnienia śniegów, w niszczy-
cielski żywioł zalewający pobliskie 
domy i okolicę. W 1997 roku fala 
powodziowa była tak groźna, że mogła 
porwać i unieść tę świątynię. Uratowali 
ją mieszkańcy przywiązując linami do 
pobliskiego, potężnego dębu.

Na miejscu pogańskiej 
gontyny

W odróżnieniu od większości po-
zostałych małopolskich drewnianych 
świątyń z listy UNESCO, nie posiada 
i nigdy nie posiadała wieży, a jedynie 
pośrodku spadzistego dachu niewielką 
wieżyczkę – sygnaturkę. Według trady-
cji pierwszy, oczywiście też drewniany 
i pod wezwaniem tego samego święte-
go kościół, zbudowano w roku 1141 na 
miejscu pogańskiej gontyny. Zachowa-
no podobno dębowy słup Światowida, 
jako wsparcie od tyłu ołtarza główne-
go. W trakcie przebudowy słup został 
odnaleziony i stoi w nowym kościółku 
wzniesionym w XV wieku na miejscu 
poprzedniego. Kościół św. Leonarda 
od tamtej pory zachowuje swój kształt.

Od XVI w. pełni on funkcję ko-
ściółka cmentarnego. Zgodnie z ów-

czesną ciesielską 
techniką świątynię 
zbudowano z drew-
nianych, poziomo 
układanych bali. 
W konstrukcji zrę-
bowej, z łączącymi 
je w narożnikach 
wycięciami zwany-
mi zamkami, bez 
użycia gwoździ. Ze 
spadzistym dachem 
krytym gontem 
i tylko z czterema 
niewielkimi okna-
mi.

Wnętrze dzieli 
się na dwie części, 
każda o długości zaledwie około 9 
metrów: nawę z ławkami dla wiernych 
i węższe prezbiterium z ołtarzem głów-
nym. W miejscu je łączącym znajduje 
się próg, a nad nim, na wysokości 3,5 
metra – nawa o wysokości około 7 
metrów, zakończona poprzeczną belką 
zwaną tęczową. Na niej ustawiony jest 
krzyż z Jezusem, obok którego stoją 
barokowe figury Marii i św. Jana. Pre-
zbiterium zamyka ołtarz główny. 

Oryginały są w muzeum
Na wewnętrznych skrzydłach ołta-

rza namalowane są sceny z życia pa-
trona świątyni: uwalniania przez niego 
więźnia oraz modlitwy rodziny kró-
lewskiej i założenia klasztoru w No-
blane. Widnieją tam także postacie św. 
Walentego, Szczepana, Mikołaja i Sta-
nisława. Na zewnętrznych stronach 

ołtarza – tryptyku, po jego zamknięciu, 
widoczne są postacie Matki Bożej, Je-
zusa oraz św. św. Sebastiana i Rocha.

Na górze ołtarz wieńczy postać Ar-
chanioła Michała z mieczem i wstęga. 
Oryginał tego ołtarza pochodzi z 1500 
roku. Ale to, co oglądamy, a o czym 
przewodnicy mówią raczej rzadko, jest 
jego kopią. Podobnie jak dwa ołtarze 
boczne. Po ich kradzieży w 1992 roku, 
a następnie odzyskaniu, zdecydowano, 
aby oryginały przenieść i zdeponować 
w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. 
A w kościele eksponować kopie. Warto 
zajrzeć za ołtarz główny.

Słup światowida
Ołtarz wspiera wspomniany już dę-

bowy słup, według przekazów dawny 
posąg Światowida z pogańskiej gon-
tyny, która pierwotnie stała na tym 

miejscu. Wiszą też zabytkowe, bogato 
haftowane ornaty, najstarszy z XVIII 
w. Z dwu ołtarzy bocznych, oryginał 
lewego jest najstarszy, gdyż z 1482 
roku. Środkową część tryptyku zaj-
muje w nim scena Adoracji Dzieciątka 
Jezus. Zaś skrzydła, na przyciągającym 
uwagę biało – czerwonym tle, postacie 
świętych: Piotra i Pawła oraz Katarzy-
ny i Barbary. Natomiast na zewnętrz-
nych stronach skrzydeł, po zamknięciu 
ołtarza, scena Zwiastowania. 

Cenne polichromie
Cenne i szalenie ciekawe są poli-

chromie pokrywające płaski, drewnia-
ny strop zarówno nawy jak i prezbi-
terium oraz wszystkie ściany z wyjąt-
kiem wspomnianej już południowej. 
Na niej wisi tylko pięć barokowych 
obrazów z postaciami świętych. Są też 
dwa okna i drzwi wejściowe. Malowi-
dła mają stonowane, jak gdyby trochę 
wypłowiałe barwy. Trudno uwierzyć, 
że powstały przed około 500 laty. Na 
ścianie zachodniej, vis a vis ołtarza 
głównego, z nieczynnym drzwiami, 
znajduje się niewielki chór ozdobiony 
scenami z przykazań.

Największe wrażenie robi polichro-
mia ściany północnej. Przy jej dolnej 
części jest ambona pokryta wizerun-
kami czterech ewangelistów. Zaś całą 
ścianę, od boazerii obok ławek dla 
wiernych aż po strop, zajmują niezli-
czone sceny religijne. Przede wszyst-
kim Drogi Krzyżowej, Sądu Ostatecz-
nego i inne umieszczone w ozdobnych 
medalionach z motywami roślinnymi, 
między którymi umieszczono kwia-
towe rozety. Polichromia ta powstała 
w 1711 roku. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Drewniana perełka w Lipnicy Murowanej 
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– Trwają przygotowania do dużego 
przetargu na jesienne nasadzenia. Spo-
rządzamy m.in. listę gatunków nowych 
drzew oraz mapę zieleńców, w których 
mogą pojawić się dodatkowe szpalery. 
Warszawianki i warszawiacy doceniają 
miejską zieleń, dlatego, oprócz kon-
sultowania się z dzielnicami, zbieramy 
sugestie od mieszkańców za pomocą 
miejskiej platformy kontaktu Warsza-
wa 19115  – mówi Justyna Glusman, 
dyrektorka koordynatorka ds. zrówno-
ważonego rozwoju i zieleni. 

W maju burmistrzowie dzielnic zo-
stali poproszeni o wskazanie punktów, 
w których mogą stanąć kolejne drzewa 
oraz preferowane rodzaje roślin. Nowe 
klony, dęby czy kasztanowce ozdobią 
mniejsze parki, osiedlowe podwórka 
administrowane przez ZGN-y oraz 
węższe uliczki. Pierwsze nasadzenia 
rozpoczną się już jesienią. Mieszkań-
cy mają szansę zaproponować miej-
sca, w których według nich powinno 
być więcej wysokiej roślinności. Zgło-

szenia  przyjmowane są w mobilnej 
aplikacji Warszawa 19115, w zakładce 
„Posadź drzewo” dostępnej w Google 
Play (na systemy Android). Propozycje 
można też zgłaszać do Miejskiego Cen-
trum Kontaktu telefonicznie. 

Standardy warszawskich 
ogrodników

Od kwietnia do października przy-
uliczne drzewa podlewane są dwa razy 
w tygodniu. W gorących i bezdeszczo-
wych porach rośliny podlegają szcze-
gólnej obserwacji, a w razie potrzeby 
opiekunowie nawadniają je częściej. 
Przy niektórych pniach ogrodnicy za-
montowali treegatory, czyli gumowe 
worki o pojemności 50 litrów, z któ-
rych powoli sączy się woda chroniąca 
rośliny przed suszą. Przyuliczne szpa-
lery w misach pielone są z chwastów 
dwa razy w miesiącu. Dodatkowo spe-
cjaliści cyklicznie sprawdzają, czy ro-
ślina stabilnie trzyma się w ziemi oraz 
usuwają połamane lub obumarłe gałę-
zie, zniszczone m.in. przez silny wiatr. 

Uszkodzenia łąkotek to częsty 
problem wśród osób aktywnych fi-
zycznie. Można je stwierdzić również 
u pacjentów o niewielkiej aktywności 
sportowej. Po 45 roku życia uszkodze-
nie łąkotki obserwuje się u ponad 50 
proc. populacji. Są to tzw. uszkodzenia 
przewlekłe, które najprawdopodobniej 
wynikają z kumulacji mikrourazów. 
Około 40 proc. tych osób odczuwa 
dolegliwości bólowe z tego powodu. 
Wykazano, że artroskopia, często  wy-
konywana po stwierdzeniu uszkodze-
nia łąkotek, jest nieskuteczna w tym 

przypadku. Do tej pory nie ustalono 
optymalnego sposobu postępowania 
z przewlekłymi uszkodzeniami łąko-
tek u pacjentów, u których powoduje 
to dyskomfort.  Wytyczne Europej-
skiego Towarzystwa  Chirurgii Ko-
lana oraz Brytyjskiego Towarzystwa 
Medycznego wymieniają artroskopię 
jako ostatnią w kolejności metodę le-
czenia, z nieprzewidywalnym efektem 
końcowym. Stąd wynika konieczność 
poszukiwania nowych rozwiązań, które 
poprawią dotychczasowe wyniki lecze-
nia pacjentów z rozpoznaniem przewle-

kłego uszkodzenia łąkotek. Taką pro-
pozycją jest badanie kliniczne, które 
ukazało się w najnowszym numerze 
czasopisma IJMS.

Terapia osoczem bogatopłytkowym 
wspomaga regenerację tkanki w przy-
padku przewlekłych uszkodzeń łąkotki 
oraz istotnie zmniejsza dolegliwości 
pacjenta. Na łamach International Jo-
urnal of Molecular Sciences ukazały 
się wyniki badania klinicznego zespo-
łu w składzie dr Rafał Kamiński, dr 
Krzysztof Kuliński, prof. Stanisław 
Pomianowski i inni.

Publikacja w International Journal of Molecular Sciences

Terapia osoczem bogatopłytkowym

Nasz prawnik radzi

W razie wypadku na wakacjach…
Miejsce dla nowych drzew
Warszawscy ogrodnicy szykują zamówienie na nowe drzewa. Tym 
razem priorytetem są mniej znane uliczki, miejskie podwórka i osie-
dlowe skwery zieleni. 

 

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.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

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

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Wakacje zbliżają się wielkimi 
krokami, a wraz z nimi wzmożone 
podróże, także samochodowe. Letnie 
poczucie luzu na drodze kierowców 
doładowanych energią przez słońce, 
brawura, a niekiedy wprost przeciw-
nie – zmęczenie długą trasą i uparte 
dążenie, aby drogę pokonać bez posto-
jów, za jednym razem, mimo ogarnia-
jącej kierowcę senności – wszystkie 
te czynniki powodują, że niestety, na 
naszych drogach w wakacje wcale nie 
jest bezpiecznie i codziennie dochodzi 
do mniej lub bardziej groźnych wypad-
ków. Nikomu oczywiście nie życzę, 
by stał się ich uczestnikiem, jednak 
warto znać podstawowe prawa, jakie 
przysługują poszkodowanemu takim 
wypadkiem.

Po pierwsze, jeśli wskutek wypadku, 
którego nie jesteśmy sprawcą doznamy 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
(fizycznego lub psychicznego), może-
my domagać się od sprawcy wypadku 
i od jego ubezpieczyciela zadośćuczy-
nienia pieniężnego za doznaną krzyw-
dę. Warto zauważyć w tym miejscu, że 
utrata wskutek wypadku możliwości 
spędzenia w przyjemnych okolicz-
nościach urlopu, to również krzywda 
wynagradzana zadośćuczynieniem pie-
niężnym. Jego wysokość będzie uza-
leżniona od rozmiaru doznanej przez 
nas szkody – często ubezpieczyciel 
przed wypłatą zadośćuczynienia wzy-
wa poszkodowanego na swoją prywat-
ną komisję lekarską z dokumentacją 
medyczną, aby oszacować wysokość 
doznanej szkody na zdrowiu. Kwota 
ta, zgodnie ze stanowiskiem polskich 
sądów wypracowanych w orzecznic-
twie, nie może być wygórowana, ale 
też nie może być zbyt niska, nie wyna-
gradzając w istocie odczuwanej przez 
poszkodowanego szkody. Jednym sło-
wem, kwestia wysokości tego zadość-
uczynienia zawsze będzie musiała być 
oszacowana indywidualnie.

Po drugie, jeśli z powodu wypadku 
uległy zniszczeniu nasze ubrania, rze-
czy (np. przewożony z nami rower, 
laptop, telefon, walizka), a także jeśli 
wskutek wypadku ponieśliśmy kosz-
ty leczenia, w tym leków, suplemen-
tów diety, sprzętów rehabilitacyjnych, 
koszty wizyt lekarskich, rehabilitacji – 
mamy prawo domagać się od sprawcy 
i jego ubezpieczyciela odszkodowania 
pieniężnego stanowiącego równowar-
tość odpowiednio utraconych czy też 

uszkodzonych rzeczy, bądź też ponie-
sionych kosztów na leczenie.

Po trzecie, jeśli w związku z dozna-
nymi w wypadku obrażeniami nie 
mogliśmy przez jakiś czas pracować, 
albo też nasza zdolność do pracy zo-
stała długotrwale ograniczona, bądź 
w ogóle ją utraciliśmy – mamy prawo 
domagać się od sprawcy i ubezpieczy-
ciela comiesięcznej renty w wysokości 
odpowiadającej utraconym przez nas 
dochodom, pomniejszonym o wyso-
kość otrzymywanego z tytułu wypadku 
zasiłku chorobowego czy też renty.

Po czwarte, jeśli wskutek wypadku 
zwiększyły się długotrwale nasze co-
dzienne potrzeby, czyli na przykład 
musimy stale korzystać z pomocy in-
nych osób aby zaopatrzyć się w zaku-
py, posprzątać mieszkanie, przygoto-
wać posiłki i wykonać tym podobne 
codzienne czynności, albo musimy 
zmienić dietę pociągającą za sobą 
wyższe koszty wyżywienia, musimy 
stale kupować leki, rehabilitować się 
i tym podobne – mamy prawo doma-
gać się od sprawcy i ubezpieczyciela 
comiesięcznej renty w wysokości od-
powiadającej ponoszonym przez nas 
z tytułu naszych zwiększonych potrzeb 
kosztom.

Po piąte, jeśli wskutek wypadku 
zmniejszyły się nasze widoki po-
wodzenia na przyszłość, to jest na 
przykład przed wypadkiem  robiliśmy 
kursy trenera pływackiego i mieliśmy 
realną szansę zostać takim trenerem, 
ale wskutek wypadku nie możemy już 
wykonywać tego zawodu – również 
mamy prawo domagać się od spraw-
cy i ubezpieczyciela comiesięcznej 
renty w wysokości odpowiadającej 
przewidywanym przez nas korzyściom 
majątkowym, które odnosilibyśmy 
uprawiając zawód trenera w pływaniu, 
a których z powodu wypadku już nie 
uzyskamy.

Po szóste, możemy – ale to już zwy-
kle przed sądem – domagać się ustale-
nia odpowiedzialności ubezpieczyciela 
lub sprawcy wypadku na przyszłość za 
wszelkie szkody, jakie mogą ujawnić 
się w przyszłości w związku z wypad-
kiem, a które teraz są trudne do przewi-
dzenia. Może się bowiem na przykład 
zdarzyć, że o ile zaraz po wypadku 
nie odczuwamy większych bólów  np. 
głowy, to po jakimś czasie mogą się 

ujawnić skutki wypadku w postaci 
np. padaczki pourazowej czy  pęk-
nięcia krwiaka wewnątrzczaszkowego, 
o którym wiedzieliśmy, że powstał po 
wypadku, ale który nie spowodował 
zaraz po wypadku większych szkód 
w naszym organizmie.

Przy zgłaszaniu roszczeń ubezpie-
czycielowi warto korzystać z pomocy 
radcy prawnego lub adwokata, który 
pomoże sformułować wniosek w taki 
sposób, aby w jak najwyższym stop-
niu uzyskać naprawienie swojej szko-
dy bez konieczności wdawania się 
z ubezpieczycielem czy też sprawcą 
wypadku w spór sądowy. Zalecam 
również czujność, gdy ubezpieczyciel 
lub sprawca wypadku proponuje nam 
zawarcie ugody co do naszych rosz-
czeń - w takiej ugodzie zwykle znaj-
duje się postanowienie, że poszkodo-
wany w zamian za wypłatę określonej 
sumy pieniężnej, zrzeka się wszelkich 
dalszych roszczeń w związku z wy-
padkiem. Takie postanowienie zawar-
te w ugodzie powoduje, że odcinamy 
sobie drogę możliwości dochodzenia 
roszczeń, wyższych sum zadośćuczy-
nienia czy odszkodowania, czy też 
renty w przyszłości, pomimo, iż  ja-
kiś czas później po zawarciu ugody 
dojdziemy do wniosku, że wypłacona 
nam na podstawie ugody kwota pie-
niężna jest za niska czy też, pomimo 
że po zawarciu ugody ujawnią się 
nowe, negatywne następstwa dla na-
szego zdrowia tego wypadku.

Co bardzo istotne, jeśli czujemy się 
nadal pokrzywdzeni, mamy wrażenie, 
że nie otrzymaliśmy od sprawcy czy 
też jego ubezpieczyciela należytego 
odszkodowania, naprawienia naszej 
szkody – nie wahajmy się i udajmy 
się do profesjonalisty – radcy praw-
nego lub adwokata, który przeanali-
zuje naszą sprawę i jeśli stwierdzi, że 
faktycznie doszło do zaniżenia kwot 
otrzymanego przez nas zadośćuczynie-
nia pieniężnego czy też odszkodowa-
nia bądź renty – pomoże nam uzyskać 
należne świadczenia.

Radca prawny  
Katarzyna Księżniak-Kosmala
INSOLENS Kancelaria Radcy 

Prawnego
ul. Erazma Ciołka 13 lok. 402, 

Warszawa
tel. 881 303 215
www.insolens.pl,  

k.ksiezniak-kosmala@insolens.pl
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Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69
w czerwcu:
•  15 czerwca (sobota) godz. 12.00 

– Park Szczęśliwicki – „Tworzą 
z Ochotą” – familijna impreza ple-
nerowa. W programie m.in.: pokazy 
na estradzie, a w przestrzeni: blok 
konkurencji sportowo-rekreacyj-
nych Miasteczko Relax oraz warsz-
taty ceramiczne, plastyczne i ta-
neczne. Gospodarz imprezy Adam 
Dobrzyński. Wstęp wolny 

•  18 czerwca (wtorek) godz. 19.00 – 
Cafe OKO ul. Grójecka 75 - Zapra-
szamy na przedpremierowy pokaz 
filmu pt. „Film z angielskimi napi-
sami” w reż. Marka Grabie. Wstęp 
wolny

•  19 czerwca (środa) godz. 18.00 – 
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Gró-
jecka 75 – „Muzyczne inspiracje” – 
koncert w wykonaniu uczniów Ałły 
Zdanowskiej. Wstęp wolny

•  25 czerwca (wtorek) godz. 19.00 
– Ośrodek Kultury Ochoty ul. Gró-
jecka 75 – „Metamorfozy” – pio-
senka aktorska – koncert poświę-
cony twórczości Kory Jackowskiej 
w wykonaniu słuchaczy Studia Wo-
kalnego im. J. Wasowskiego. Wstęp 
wolny

•  25 czerwca (wtorek) godz. 19.30 
– Ośrodek Kultury Ochoty ul. 
Grójecka 75 – przedstawienie „Ba-
beczki” słodko-gorzka komedia 
muzyczna w reż. Maciejki Mazan. 
Wstęp wolny

Prywatny Operator Pocztowy 
zatrudni doręczycieli na 

dzielnicach:
ŚRÓDMIEŚCIE, MOKOTÓW, 
OCHOTA, WŁOCHY, URSUS.

Mile widziane osoby młode 
oraz w średnim wieku o dobrej 

kondycji fizycznej.
Oddział 02-674 Warszawa,  

ul. Marynarska 14.  
Tel. 511-342-012.

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
w czerwcu:
•  15 czerwca (sobota) w godz. 14.00 

– 22.00 (Scena Letnia park Cze-
chowicki) – 25. Jubileuszowe Dni 
Ursusa. Koncerty zespołów: Halina 
Młynkova, Piotr Cugowski, IRA. 
Grill i wiele dodatkowych atrakcji. 
Wstęp wolny

•  16 czerwca (niedziela) w godz. 
14.00 – 21.00 (Scena Letnia park 
Czechowicki – 7. Festiwal Edukacji 
Kulturalnej „ArtUrsus”. Występy 
zespołów artystycznych z placówek 
kultury. Gwiazda Kapela z targów-
ka. Wstęp wolny

•  25 czerwca (wtorek) godz. 19.00 
(sala widowiskowa) – Premiera 
spektaklu „Bunt robotników Ursusa 
– czerwiec’76” w wykonaniu teatru 
Scena Przyfabryczna. Wstęp wolny

•  29 czerwca (sobota) w godz. 10.00 
– 15.00 (sala kameralna, tereny 
przy Arsusie) – Projekt „Wyprzedaż 
garażowa” dla wszystkich. Wstęp 
wolny

ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, odznacze-
nia, szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

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

PRACOWNIK SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO, Warszawa Ochota, Al. Jerozolim-
skie godz. 18-22. Do obowiązków będzie należało utrzymanie czystości powierzch-
ni biurowych. Umowa o pracę + opieka medyczna + bony na święta + Multisport.  
Tel. 600 988 522

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.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania, adiustowania oraz opatrywania 
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 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) sługa rycerza; 7) cętkowany kot; 8) system religijno-etyczny utworzony w In-
diach około VI w p. n. e. przez Mahawirę; 9) kunszt; 10) Indianie z westernu; 12) 
autor Kolumbów; 14) hiszpański zarost; 16) budowlany klub sportowy założony 
w 1945 w Gdańsku; 19) nauka i praktyki joginów; 21) ptaszek nad daszkiem; 22) 
błazeństwo; 23) muzeum pod chmurką.

Pionowo:
1) gawęda ludowa, powiastka; 2) tarcza Zeusa; 3) mlecz, 4) śpiączka; 5) ofiara 
całopalna;  6) poranne nabożeństwo do Matki Boskiej; 11) tygodnik lub rocznik; 
13) strumyk; 15) czyn; 17) gwar; 18) lasso Tatara; 20) azjatycka rasa psa, dawniej 
na dworach panujących.
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WODNIK (21 I – 18 II)
Jeżeli wciąż przychodzą 
Ci do głowy nowe pomysły 
i projekty związane z pra-

cą zawodową, to już wkrótce będziesz 
mógł zacząć wprowadzać je w życie. 
Lipiec będzie doskonałym czasem na 
taką aktywność. I w dodatku gwiazdy 
będą Ci sprzyjać, więc czeka Cię sukces 
lub w najgorszym przypadku niewielkie 
zamieszanie. W uczuciach dużo powo-
dzenia. 

RYBY (19 II – 20 III)
Druga połowa miesiąca to 
dobry czas na podjęcie no-
wych działań. Potrzebujesz 

czegoś, co napędzi Cię do działania, 
otworzy przed Tobą nowe możliwości – 
nowej pasji, nowych celów, nowej pra-
cy. W uczuciach – także dobry okres: 
być może spotkasz swoją drugą po-
łówkę, a jeżeli już ją znalazłeś, możesz 
liczyć na ponowny rozkwit namiętności. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Za Tobą kilka sprzyjających 
tygodni, teraz fortuna poka-
że swoje kapryśne oblicze. 

Będziesz się czuł niepewnie, więc jeżeli 
stoisz przed koniecznością podjęcia ja-
kich ważnych decyzji, daj sobie czas 
i odłóż je do początku lipca. Naszykuj 
się na zmiany – mogą dotyczyć daw-
nych znajomości, nieudanych związ-
ków. Nie opieraj się – to nic nie da. 

BYK (21 IV – 21 V)
Zbliżające się lato nie po-
zwala Ci skupić myśli na 
poważniejszych sprawach. 

Nadchodzące dni nie rozwiążą tego 
problemu. Nie ominie Cię jakaś bar-
dzo emocjonalna historia. Powinieneś 
pomyśleć o dłuższym wypoczynku – 
potrzeba Ci wyciszenia, dystansu do 
spraw i przeszłości. Dzięki temu wiele 
problemów zniknie beż śladu. Kontroluj 
finanse. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Za Tobą trudne tygodnie, na 
szczęście przyszłość rysuje się 
nieco lepiej. Możesz liczyć na 

uśmiechy losu i sprzyjające zbiegi oko-
liczności. Jeśli jesteś niezadowolony ze 
swojej pracy, poczekaj na zbliżającą się 
okazję – możesz zmienić ją na bardziej 
fascynującą. Uważaj jednak na zdro-
wie, które może Ci niespodziewanie 
pokrzyżować plany. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Koniec miesiąca upłynie Ci 
pod znakiem pracy. Nowe 
wyzwania pochłoną Cię nie-

mal bez reszty. Zabłyśniesz, ale Twoją 
uwagę rozpraszać będzie jednak emo-
cjonalne zamieszanie w sferze uczuć. 
Wzajemna fascynacja ma szansę zmie-
nić się w trwały związek, nawet jeśli 
teraz nie jesteś sam. Początek lipca to 
dobry czas na odpoczynek i urlop. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Koniec czerwca i początek 
lipca to jeszcze dobry mo-
ment na załatwienie spraw 

związanych z pracą i rozwojem zawo-
dowym, które na to czekają od jakie-
goś czasu. Później ze swoimi plana-
mi będziesz musiał trochę poczekać. 
W uczuciach, zarówno single, jak i bę-
dący w związku, mogą liczyć na wiele 
szczęścia. Czas zadbać o siebie przed 
wakacjami. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Najbliższe dni to czas zmian. 
Nie będą one wymuszone, Ty 
sama musisz podjąć decyzje. 

Pomyśl o odległej przyszłości, podejmij 
wyzwania i zabierz się za realizację 
odważnych pomysłów. W efekcie Twoje 
życie bardzo się zmieni, poprawi się 
też sytuacja finansowa. W uczuciach – 
nowe znajomości, ale bez perspektywy 
na trwalszy związek.

WAGA (23 IX – 23 X)
Wykorzystaj ten miesiąc do 
ostatniego dnia – teraz, przy 
wsparciu gwiazd, możesz 

prawie wszystko. Sukces będzie gonić 
sukces – może na fali powodzenia zde-
cydujesz się podnieść swoje kwalifika-
cje? Natomiast wiele uwagi powinnaś 
poświęcić sprawom uczuciowym. Nowa 
znajomość może grozić rozpadem obec-
nego związku. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
W najbliższych dniach mu-
sisz nastawić się na sporo 
ciężkiej pracy. 

Przyniesie ona zaskakująco korzystne 
efekty, więc mimo wszystko będzie Ci 
dopisywał dobry humor. W sprawach 
uczuciowych możesz liczyć na dobre 
dni, pełne namiętności i bliskości. 
Mimo nawału zajęć, powinieneś jed-
nak zadbać o swoje zdrowie, zwłaszcza 
o kręgosłup. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W sprawach zawodowych 
będziesz chciał dokonać ra-
dykalnych zmian. Przemyśl 

jednak swoje zamierzenia, nie rób nic 
szybko i bez refleksji. 
Najwyższy czas poświęcić więcej czasu 
na spotkania towarzyskie – ostatnio 
ciągle nie masz ani chwili dla przyja-
ciół. Nie zaniedbuj swojego zdrowia 
– jeśli dawno tego nie robiłeś, zrób 
badania. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Czeka Cię poważne wyzwa-
nie. Będziesz musiał pora-
dzić sobie z sytuacją, która 

z czasem może przyprawić Cię o ból 
głowy. Przy okazji przeprowadź mały 
remanent i przyjrzyj się swojemu życiu. 
Zdecyduj, co wymaga zmiany. Zadbaj 
o swoje zdrowie i nerwy – podejmij 
aktywność, która pomoże Ci się zre-
laksować. Może wspólnie z partnerem?

Horoskop
od 16 czerwca do 14 lipca 2019 r.



Szukasz stabilnego  
zatrudnienia?

Poszukujemy: 

· Monterów
· Energetyków
· Automatyków
· Inspektorów Nadzoru
· Pracowników 
  administracyjno-biurowych

Dołącz do nas! 
Więcej na www.mpwik.com.pl


