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Pięciooddziałowy modułowy budy-
nek żłobka powstanie przy ul. Astro-
nautów 5. Kompleks przewidziany jest 
dla 125 dzieci (5 oddziałów po 25 
dzieci). Każdy oddział złożony będzie 
z sali zajęć, sanitariatu przylegającego 
do sali oddziału oraz schowka. Na te-
renie żłobka zaprojektowany zostanie 

również plac zabaw. Projekt uwzględ-
nia podział placu na strefy zgodnie z 
wiekiem dzieci: 1-2 lat oraz 2-3 lat.

Projekt budynku obejmuje również 
wydzielenie miejsc postojowych. 

Ukończenie inwestycji jest plano-
wane do 30.09.2020 r. Koszt budowy 
to 7.465.650,00 zł.

Podczas XXVIII finału we Wło-
chach odbyły się koncerty i licytacje w 
Okęckiej Sali Widowiskowej. Łącznie 
dla WOŚP-u Włochy zebrały ponad 
70 000 złotych! 

Podczas finału wystąpiły zespo-
ły „Horyzont Marzeń” oraz „Ostry 
Brzeg”. Gwiazdami wieczoru byli 
Danzel i Maria Sadowska. Serdeczne 
podziękowania należą się wszystkim, 
którzy wylicytowali wszystkie fanty i 

za symboliczne serduszko dorzucili się 
do puszek. Wyrazy wdzięczności nale-
żą się również całemu prężnie działają-
cemu dzielnicowemu sztabowi, dzięki 
któremu wszystko to było możliwe. 

Podczas 28. Finału WOŚP, wspól-
nie z resztą kraju, Włochy grały dla 
zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dzie-
cięcej medycynie zabiegowej. 

Pierwsi mieszkańcy bloku ko-
munalnego przy ul. Zagłoby w 
Ursusie odebrali właśnie klucze 
do mieszkań z rąk prezydenta 
Rafała Trzaskowskiego. 

 
– Zgodnie z zapowiedziami budowa 

nowych „M” przyspiesza. W bloku przy 
ul. Zagłoby zamieszkają aż 84 rodziny. 
To kolejne miejskie lokale oddawane w 
tej kadencji – mówi Rafał Trzaskowski, 
prezydent Warszawy. 

W budynku przy ul. Zagłoby 17 
powstały 84 mieszkania o wielkości 
od 29,7 m2 do ok. 67,5 m2 (30 lokali 
jednopokojowych, 42 dwupokojowych 
i 12 trzypokojowych), w tym 9 przy-
stosowanych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Lokale są gotowe do 
zamieszkania. W bloku znajduje się 
podziemny parking, windy oraz wóz-
kownia w każdej klatce schodowej. 
Dodatkowo budynek został wyposa-

żony w instalację sygnalizacji prze-
ciwpożarowej SSP. Koszt inwestycji to 
22,5 mln zł. 

– Nowo powstały budynek komunal-
ny rozwiąże problemy wielu ursuskich 
rodzin, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej. Dzięki tej inwestycji 
lista osób oczekujących na mieszka-
nie skróciła się o ponad połowę. To 
ważny krok ku poprawie sytuacji osób 
najbardziej potrzebujących – podkreśla 
burmistrz Ursusa Bogdan Olesińs. – 
Atutem budynku przy ul. Zagłoby jest 
osiedlowa filia ośrodka kultury, która 
będzie sprzyjała integracji pokoleń, a 
ponadto pozwoli mieszkańcom rozwi-
nąć własne zainteresowania i zdolno-
ści. Dom Kultury już od lat 90. istniał 
właśnie przy ul. Zagłoby, a teraz zyskał 
nową infrastrukturę.

Osiedlowa filia Ośrodka Kultury 
„Arsus” – Dom Kultury „Miś” – zaj-
muje parter nowego budynku, o po-
wierzchni 662 m2.

Wsparcie dla najbardziej 
potrzebujących

W środę, 22 stycznia klucze do 
nowych mieszkań komunalnych ode-
brały z rąk prezydenta Warszawy 
trzy rodziny. Między innymi rodzina 
uchodźców, uczestnicząca w Progra-
mie Społecznej Agencji Najmu Ha-
bitat For Humanity. Dzięki wsparciu 
mieszkaniowemu i społeczno-zawo-
dowemu uzyskanemu w ramach SAN 
HFH, ścisłej współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus 
oraz aktywności i determinacji uczest-
ników, rodzina ustabilizowała własną 
sytuację życiową, czego efektem jest 
m.in. uzyskanie najmu lokalu przy 
ulicy Zagłoby. 

Miasto Stołeczne Warszawa współ-
pracuje z Fundacją Habitat For Hu-
manity od lutego 2018 roku. Wspólne 
działania są kontynuowane na podsta-
wie umowy o współpracy aneksowanej 
16 lipca 2019 roku. 

Zagrali dla WOŚP
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We Włochach

Nowy żłobek 
W 2020 r. dzielnica Włochy wybuduje nowy żłobek. 20 grudnia 2019 
r. burmistrz Jarosław Karcz oraz zastępca burmistrza Monika Kryk 
podpisali umowę na budowę żłobka w systemie Zaprojektuj i Zbuduj.

W Ursusie

Nowe mieszkania komunalne

Zbliża się kolejna edycja Samo-
rządowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs 
ma wieloletnią tradycję i co roku cie-
szy się dużym zainteresowaniem wśród 
młodzieży. W tym roku to już XXVII 
stołeczna edycja. Celem Samorządo-
wego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych” jest promowanie pozy-
tywnych zachowań i postaw u dzieci 
i młodzieży, upowszechnianie idei 
młodzieżowego wolontariatu oraz po-
woływanie w szkołach Klubów Ośmiu 
– młodzieżowego wolontariatu działa-

jącego według programu wychowaw-
czego Joanny Fabisiak „Wychowanie 
przez działanie”.

W konkursie dopuszczone są dwie 
formy zgłoszeń.

Zgłoszenia indywidualne: 
• Kategoria I „Ósemeczka”: 

–  uczniowie klas 4–6 szkoły pod-
stawowej. 

• Kategoria II „Ósemka”:
–  „Ósemka Junior” ľ uczniowie 

klas 7ľ8 szkoły podstawowej;
–  „Ósemka Senior” ľ uczniowie klas 

1ľ5 szkoły ponadpodstawowej.

Zgłoszenia grupowe dzielą się 
na kategorie wiekowe: 
• klasa 4–8 szkoły podstawowej 

w kategorii „Ósemeczki - Grupy”; 
• klasa 1–5 szkoły ponadpodstawo-

wej w kategorii „Ósemki – Grupy”.

Wszystkie zgłoszenia kandydatów 
należy składać bezpośrednio w sie-
dzibie Fundacji „Świat na Tak” przy  
Al. J. Ch. Szucha 27 w Warszawie 
w terminie do 25 lutego 2020 r. w za-
klejonej kopercie z dopiskiem Konkurs 
„Ośmiu Wspaniałych”.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”



str. 2 21 lutego 2020 Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch Nr 1-2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380) zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 
2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującego 
budowę wieży kontroli ruchu lotniczego i parkingu naziemnego z zadaszeniem 
miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem 
terenu na terenie działek nr ew. 33/100, 33/102 z obrębu 2-06-18 oraz działek nr 
ew. 2/10 i 62 z obrębu 2-06-07 w Porcie Lotniczym Warszawa przy ul. Wieżowej 
w Warszawie.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,  
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.

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

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

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,  
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.
WI-I.7820.3.15.2019.MP

Trwają jeszcze ferie zimowe. Zanim 
zapomnimy o zimowym wypoczyn-
ku zachęcamy wszystkich do wzięcia 
udziału w konkursie plastyczno-filmo-
wym na zilustrowanie Dekalogu Reguł 
Międzynarodowej Federacji Narciar-
skiej FIS pn. „Stok nie jest dla bał-
wanów”. 

Konkurs adresowany jest do dzieci 
i młodzieży. 

Organizatorem konkursu jest Biu-
ro Prewencji Komendy Głównej Po-
licji, a partnerami są: Stowarzyszenie 
Instruktorów i Trenerów Narciarstwa 
Polskiego Związku Narciarstwa, Polski 
Związek Narciarski oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział 
prace wykonane indywidualnie lub 

zespołowo (maksymalnie do 3 osób) 
w dwóch kategoriach wiekowych:
• kat. I – wiek: 5-10 lat,
• kat. II – wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest nadesłanie do 3 marca 
2020 r. pracy konkursowej na rysunek, 
plakat lub spot filmowy i przesłanie 
jej na adres Biura Prewencji Komen-
dy Głównej Policji wraz z wypełnioną 
kartą zgłoszenia podpisaną przez opie-
kuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
do 10 marca 2020 r.

Zapraszamy do udziału. Na laure-
atów czekają atrakcyjne nagrody. 

KRP V

Policyjny konkurs plastyczno-filmowy

W grudniu 2019 r. we Włochach 
oddano do użytku nowy teren ziele-
ni. Przy skrzyżowaniu ul. Plastycznej 

i ul. Potrzebnej postał nowy skwer 
miejski. W ramach inwestycji wybudo-
wano alejki o nawierzchni mineralnej, 

ustawiono 2 ławki, 2 trejaże, 2 kosze na 
odpady oraz karmnik dla ptaków wraz 
z tablicą informacyjną „Jak dokarmiać 
ptaki”. Na skwerze ulokowana została 
również tablica informacyjna dotyczą-
ca historii Willi Jasny Dom wraz z 
kierunkowskazem. Ponadto posadzono 
17 sztuk drzew z gatunku jabłoń pur-
purowa, głóg dwuszyjkowy, magno-
lia japońska i migdałek trójklapowy, 
286 sztuk pnączy z gatunku bluszcz 
pospolity oraz winobluszcz pięciokla-
powy, 459 sztuk krzewów z gatunku 
śnieguliczka biała, barwinek pospolity, 
lawenda wąskolistna, irga „Ursynów”, 
ognik szkarłatny, jaśminowiec wonny, 
róża ’Adelaide Hoodless’, hortensja 
bukietowa, forsycja pośrednia czy po-
rzeczka alpejska oraz 1410 sztuk cebu-
lek tulipanów.

Na terenie dzielnicy Włochy Za-
rząd Zieleni m.st. Warszawy w ramach 
„50 drzew dla Okęcia! Tak dla czystego 
powietrza!” posadził:
• przy ul. Łopuszańskiej – 12 sztuk 

drzew należących do gatunków: 
platan klonolistny platanus xhispa-
nica ‘Acerifolia’, grab pospolity Ca-
prpinus betulus ‘Fastigiata’, świerk 
serbski Picea omorika, wiśnia pił-
kowana Prunus serrulata ‘Amo-
nogawa’ i kasztanowiec czerwony 
Aesculus xcarnea ‘Briotti’,

• przy al. Krakowskiej – 10 szt. drzew 
z gatunku klon czerwony ‘Acer ru-
brum’,

• przy ul. Komitetu Obrony Robot-
ników – 10 szt. drzew z gatunku 
jabłoń ‘Malus Van Eseltine’,

• przy ul. 1 Sierpnia – 7 szt. drzew 
z gatunku klon pospolity ‘Acer pla-
tanoides’,

• przy ul. Hynka – 11 szt. drzew z gatun-
ku klon pospolity ‘Acer platanoides’.
Dodatkowo Zarząd Zieleni posadził 

lilak pospolity Syringa vulgaris oraz 
złotokap Waterera ‚Vossii’ Laburnum 
x watereri ‚Vossii’ – to gatunki, które 
właśnie dołączyły do nasadzeń w pa-
sach drogowych w dzielnicy Włochy 
przy ul. Globusowej i 1 Sierpnia.

Uchwałą z dnia 08.10.2019 r. nr 
XIX/488/2019 Rady Miasta Stołecz-
nego Warszawy ustanowiono pomni-
kiem przyrody grupę dwóch drzew 
z gatunków buk zwyczajny odmiana 
purpurowa ‘Fagus sylvatica f. pur-
purea’ o obwodzie pnia 346 cm oraz 
dąb czerwony ‘Quercus rubra’ o ob-
wodzie pnia 366 cm, rosnących na 
terenie nieruchomości położonej przy 
ul. Żwirki i Wigury 1c. Drzewa te są 
cennymi obiektami przyrodniczymi, 
odznaczają się wysoką wartością kra-
jobrazową, a także wyróżniają się ze 
względu na obwód, pokrój, wysokość 
oraz indywidualne cechy spośród po-
zostałych drzew rosnących na tym 
terenie.

We Włochach

Skwer przy skrzyżowaniu

Drzewa dla Okęcia

Nowy 
pomnik 
przyrody

Stok nie jest dla bałwanów



Nowoczesne urządzenia do czyta-
nia książek oraz pomoce dydaktyczne 
do wspierania rozwoju cyfrowego dzie-
ci i młodzieży, były głównym tematem 
spotkania Kazimierza Sternika, zastęp-
cy burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. 
Warszawy z pracownikami i czytelni-
kami Biblioteki Publicznej im. W. J. 
Grabskiego w Ursusie dnia 10 lutego 
2020 r.

Dawniej biblioteki były tylko miej-
scem gromadzenia zwojów i tworzenia 
archiwów, dzisiaj wkroczyły dumnie 
w XXI wiek i wiele z nich stało się 
otwartymi, nowoczesnymi centrami 
kultury. Jedną z takich bibliotek jest Bi-
blioteka Publiczna im. W. J. Grabskie-
go w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Biblioteki wychodzą dziś ze swej 
pierwotnej roli, poszerzając ofertę po-
przez organizowanie coraz większej 
liczby imprez i inicjatyw. Współczesna 
biblioteka prowadzi wiele działań kul-
turalnych, dostępnych dla szerokiego 
grona odbiorców, aby różnymi spo-
sobami przyciągnąć do siebie nowych 
czytelników. Jednak biblioteka w Ur-
susie postawiła na innowacyjne i no-
woczesne rozwiązania. Wraz z począt-
kiem nowego roku jej czytelnicy mogą 
korzystać z nowych usług, takich jak: 
stanowiska dla grafików komputero-
wych, czytniki wraz z dostępem do cy-
frowej wypożyczalni Legimi, a także 
zajęcia dla najmłodszych – „Kodowa-
nie na dywanie” z robotem Photonem.

Czytelnia nr XIX przy ul. Plu-
tonu AK „Torpedy” 47 postanowiła 
otworzyć się na miłośników grafiki 
komputerowej. Wszystkie stanowi-
ska komputerowe zostały wyposażone 
w najnowszy program Photoshop 2020. 

Ponadto każdy użytkownik – zarów-
no ten, co dopiero zaczyna przygodę 
z projektowaniem graficznym, jak 
i ten, który od wielu lat rozwija swoją 
pasję – może posiłkować się tabletem 
graficznym wydawanym na specjalną 
prośbę czytelnika. Z bezpłatnego opro-
gramowania można korzystać aż do  
31 sierpnia 2020 r.

Książkomaniacy dzielą się na dwie 
grupy – tych, którzy nie wyobrażają 
sobie innej wersji, niż ta papierowa 
i tych, którzy chwalą sobie komfort 
oraz wygodę mobilnych książek cyfro-
wych. Z myślą o tych drugich ursuska 
biblioteka przygotowała specjalną ofer-
tę. Każdy czytelnik biblioteki od stycz-
nia tego roku uzyskał możliwość wy-

pożyczenia za kaucją jednego z trzech 
modeli czytnika e-book’ów: Pocket-
Book Touch Lux 4 Black, PocketBook 
InkPad 3 Black i PocketBook Pro 603. 
Ponadto wraz z czytnikiem użytkownik 
biblioteki otrzymuje kod uprawniający 
go do zarejestrowania się w cyfrowej 
wypożyczalni Legimi (dostęp do po-
nad 60 000 e-booków). Bogata oferta 
platformy spełni oczekiwania nawet 
najbardziej wymagającego czytelnika 
– zarówno miłośnika fantastyki, jak 
i poezji, wielbiciela literatury polskiej 
i zagranicznej, popularnej i niszowej. 
Czytniki oraz kody do darmowych 
e-book’ów dostępne są we wszystkich 
placówkach biblioteki.

Biblioteka jest otwarta również 
na jej najmłodszych czytelników. Oni 

także znajdą coś dla siebie w nowo-
rocznej ofercie. Wypożyczalnie dla 
dzieci wzbogacone zostały o zabawki 
edukacyjne do nauki programowania. 
Wśród nich znajdują się roboty Pho-
ton oraz gra Scottie Go! EDU. Robot 
Photon jest najbardziej zaawansowa-
nym technologicznie robotem eduka-
cyjnym na rynku. Wyposażony jest 
w 10 czujników, dzięki czemu można 
zaprogramować go na tysiące sposo-
bów – wykryje przeszkody, zareaguje 
na dźwięk, zmiany oświetlenia, czy do-
tyk. W związku z tym biblioteka wpro-
wadza do oferty nowy rodzaj zajęć – 
„Kodowanie na dywanie”. Spotkania 
dedykowane są dla dzieci od 4. roku 
życia i mają na celu rozwinięcie u ma-

luchów zdolności logicznego myślenia 
oraz intuicji algorytmicznej. 4-latki 
mają w ten sposób szansę nauczyć się 
podstaw kodowania i programowania. 
Pierwsze zajęcia odbywają się podczas 
ferii zimowych w ramach akcji „Zima 
w Mieście”.

– Cała oferta Biblioteki Publicznej 
w Ursusie jest bezpłatna i ogólnodo-
stępna. Jedynym wymogiem jest po-
siadanie karty czytelnika, którą można 
nieodpłatnie założyć na miejscu. Już 
dziś serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do skorzystania z naszej wy-
jątkowej oferty i obiecuję, że każdy 
znajdzie u nas coś dla siebie – zapew-
nia Agnieszka Proszowska, dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy.

W Ursusie działają już dwa szkolne 
gabinety stomatologiczne. Niedawno 
otwarty gabinet w Szkole Podstawo-
wej nr 382 wizytował burmistrz Bog-
dan Olesiński wraz z zastępcami Wie-
sławem Krzemieniem i Kazimierzem 
Sternikiem (na zdjęciu powyżej).

Jak poinformowała dyrektor szkoły, 
Agnieszka Jasitczak-Wolska, gabinet 
prowadzony przez Warszawskie Cen-
trum Zdrowia będzie służył uczniom 
siedmiu szkół z terenu dzielnicy, reali-
zując świadczenia ogólno stomatolo-
giczne (z wyłączeniem ortodoncji) dla 
dzieci i młodzieży do ukończenia 19 
roku życia. Następny gabinet dedyko-
wany uczniom znajduje się w Przy-
chodni Lekarsko Stomatologicznej 
„AMODENT” przy ul. Dzieci Warsza-
wy 29. Znajdą w nim opiekę uczniowie 
pozostałych szkół Ursusa. 

Świadczenia z zakresu stomatolo-
gii udzielane są uczniom bezpłatnie 
zgodnie z harmonogramem ustalonym 
pomiędzy dyrektorami szkół a podmio-
tami prowadzącymi gabinety. Koszty 
leczenia ponosi Ministerstwo Zdrowia. 
W sprawach dotyczących opieki den-
tystycznej dziecka należy kontaktować 

się bezpośrednio z placówką szkolną, 
do której dziecko uczęszcza.

Warszawskie Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o.: gabinet dentystyczny przy 
ul. Konińskiej 2 (w budynku SP 382) 
dla szkół:
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami In-

tegracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II;
– Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Wła-

dysława Broniewskiego;
– Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żoł-

nierzy I Dywizji Kościuszkowskiej;
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 14 im. Bohate-
rów Warszawy;

– Szkoła Podstawowa nr 381 im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;

– Szkoła Podstawowa nr 382;
– Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. 

Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Przychodnia Lekarsko Stomato-

logiczna „AMODENT”: gabinet den-
tystyczny przy ul. Dzieci Warszawy 29 
dla szkół:
– Szkoła Podstawowa nr 360;
– Zespół Szkół nr 42;
– LVI Liceum Ogólnokształcące im. 

Rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Kolejna edycja balu karnawałowe-
go dla dzieci w Ursusie już za nami. W 
tym roku bawiliśmy się w hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 382 przy 
ul. Konińskiej, gdzie rodziców i dzieci 
przywitała wróżka Animka w towarzy-
stwie psotnego skrzata leśnego.

W trakcie imprezy dzieci mogły 
obejrzeć muzyczny spektakl o krasnalu 
Gburku i uczestniczyć w bajkowej dys-
kotece, podczas której mogły wcielić się 

w ulubioną postać z bajki i zrealizować 
marzenia o byciu księżniczką, wróżką, 
strażakiem czy rycerzem. Dla wszyst-
kich uczestników wydarzenia zaplano-
wano warsztaty artystyczne, na których 
można było nauczyć się jak wykonać 
naszyjnik dla księżniczki, bransoletkę 
dla rycerza albo bajkową maskę karna-
wałową. Dla najmłodszy przygotowano 
kolorowe dmuchańce, basen z kulkami 
oraz klocki i fotobudkę.
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W Ursusie

Dentyści w szkole
Nowoczesna biblioteka w Ursusie

Wielkie granie i ślizganie
Za nami kolejna edycja imprezy 

sportowo-rekreacyjnej „Wielkie granie 
i ślizganie”. W niedzielę 12 stycznia 
br. przy ul. Sosnkowskiego 10 odbyło 
się coroczne wydarzenie dostarczające 
mieszkańcom wiele zabawy i radości. W 
tym roku muzyczną gwiazdą wieczoru 
był wokalista Mateusz Ziółko. W pro-
gramie znalazły się także pokazy spor-

towe. Ponadto na wszystkich uczest-
ników wydarzenia czekał poczęstunek 
w formie grochówki i ciepłej herbaty. 
Imprezę otworzyli zastępcy burmistrza 
– Wiesław Krzemień i Kazimierz Ster-
nik. Ze względu na plenerowy charakter 
wydarzenia konieczna była rozgrzew-
ka, którą poprowadziły trenerki z Klu-
bu Fitness 5. W ramach aktywności 

sportowej wszyscy mogli skorzystać 
z lodowiska i doskonalić umiejętności 
jazdy na łyżwach pod okiem instruk-
torek AZS-u Warszawa. Wydarzeniem 
towarzyszącym „Wielkiemu graniu i śli-
zganiu” była zbiórka na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród 
kwestujących znaleźli się: burmistrz 
dzielnicy Bogdan Olesiński, zastęp-
cy burmistrza oraz radni Maria Misz-
kiewicz i Dawid Kacprzyk. W zbiór-
ce udało się zebrać rekordową kwotę  
155 135,24 tys. złotych. Na specjalnie 
przygotowanej scenie pojawiały się ko-
lejno zespoły muzyczne. Jako pierwsi 
zaprezentowali się: Młodzieżowa Grupa 
Musicalowa z Ośrodka Kultury „Ar-
sus” oraz zespół „Wiolinki” ze Szkoły 
Podstawowej nr 11. Następnie wystą-
pił zespół IMEO. Publiczność tłumnie 
zgromadzona pod sceną czekała na wy-
stęp gwiazdy jaką był Mateusz Ziółko. 
Wokalista nie zawiódł oczekiwań fanów 
i swoim śpiewem rozgrzał całą ursuską 
widownię. Wydarzenie poprowadziła 
para konferansjerów: Paweł Doncbach 
z radia VOX FM i Andrzej Kołodziej.

Bal karnawałowy



W ramach warszawskiej akcji „Cie-
pło z natury” iglaki będą odbierane 
sprzed domów warszawiaków do koń-
ca marca. Mieszkańcy mogą zostawić 
świąteczne drzewko w miejscu zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, na 24 
godziny przed wyznaczonym terminem 
odbioru. Akcja obejmuje wszystkie 
dzielnice. 

W tym roku warszawiacy dobrze 
przygotowywali drzewka do odbioru. 
Niemal wszystkie choinki były popraw-
nie rozebrane z ozdób, wyjęte ze stoja-
ków, a niekiedy wynoszone w opako-
waniach ułatwiających sortowanie. Tak 
przygotowane do recyklingu choinki 

odbierane są przez operatorów, według 
harmonogramu wywozu odpadów.

Warszawiacy mogą też osobiście 
dostarczyć iglaki do składu recyklin-
gowego przy ul. Księcia Ziemowita 
29. W tym miejscu odbierane są rów-
nież choinki w doniczkach. Jeszcze 
w styczniu część drzewek, rodzimych 
gatunków np. świerków pospolitych 
czy sosen, została odebrana przez sto-
łecznych leśników z Lasów Miejskich 
– Warszawa. W ten sposób, drzewka 
kupione przez mieszkańców, wzbogacą 
miejskie tereny zieleni – nadal produ-
kując tlen i pochłaniając zanieczysz-
czenia.

Przekazane ścięte choinki staną się 
wysokoenergetyczną zieloną energią, 
wykorzystywaną do produkcji prądu. 
W tej odsłonie akcji zebrano 346 ton 
choinek. Operatorzy wciąż dostarcza-
ją kolejne kilogramy drzewek, co po-
zwala szacować, że być może uda się 
pobić zeszłoroczny rekord – 1400 ton 
iglaków.

Jak powstaje prąd 
z choinki?

Drzewka odebrane od mieszkań-
ców, po wstępnej kontroli braku deko-
racji i uzyskaniu odpowiedniej wilgot-
ności, przetwarzane są w biopaliwo. 
Po rozdrobnieniu iglaków powstają 
zrębki. Następnie zrębka jest spala-
na w specjalnych instalacjach, gdzie 
w wyniku uzyskanej temperatury (po-
wyżej 850 stopni Celsjusza) powstaje 
energia cieplna i elektryczna. Jedna 
tona choinek jest w stanie zastąpić 
około 450 kg węgla. W ten sposób 
zmniejsza się emisję dwutlenku węgla 
do atmosfery.

Mniej zanieczyszczeń 
powietrza

Elektrociepłownia zwiększa 
do maksimum wykorzystanie poten-
cjału energetycznego paliwa. Dzięki 
wtórnemu obiegowi spalin, a także 
nadzorowanej emisji gazów cieplarnia-
nych eliminuje się produkcję cząste-
czek pyłów PM10 i PM 2,5, które two-
rzą smog. Paląc choinkę w domowym 
piecu osiąga się jedynie 1% zdolności 
profesjonalnej instalacji.

Materiał prasowy  
Urzędu m.st. Warszawy

– Ten projekt łączy przyjemne z po-
żytecznym. Warszawianki i warszawia-
cy są nagradzani za troskę o środowi-
sko. W ramach akcji przypominamy, 
że puste puszki czy butelki to surowce, 
które można odzyskać i dać im nowe 
życie – mówi Michał Olszewski, wi-
ceprezydent m.st. Warszawy. – Latem 
maszyny cieszyły się dużą popularno-
ścią. Teraz wracamy z szerszą ofertą 
atrakcji oraz naszą kampanią o selek-
tywnej zbiórce odpadów – dodaje.

Pilotażowy projekt m.st. War-
szawy, firmy Coca-Cola i Fundacji 
Nasza Ziemia zdobył serca warsza-
wiaków. Teraz mieszkańcy mogą ko-
rzystać z dziesięciu maszyn:
• Białołęka – ul. Strumykowa 21, 

przy Białołęckim Ośrodku Sportu,
• Bielany – ul. Jarzębskiego, przy 

Urzędzie Dzielnicy Bielany,
• Mokotów – ul. Obrzeżna 12a, przy 

Szkole Podstawowej nr 20 (ma-
szyna czynna od 30 stycznia),

• Ochota – pl. Narutowicza, przy 
budynku dyspozytorni Tramwajów 
Warszawskich,

• Praga-Południe – ul. Grochowska 
274, przy Urzędzie Dzielnicy Pra-
ga-Południe,

• Praga-Północ – ul. Jagiellońska 
47i, przy parkingu wielopoziomo-
wym,

• Śródmieście – pl. Mirowski 1A, 
przy Hali Gwardii,

• Ursynów – al. KEN 61, przy Urzę-
dzie Dzielnicy Ursynów,

• Żoliborz – ul. Marii Kazimiery 1,
• Żoliborz – ul. Potocka 1a, przy 

wejściu do Ośrodka Sportu i Rekre-
acji.
Do recyklomatów wrzuca się nie-

zgniecione plastikowe i szklane butelki 
po napojach oraz aluminiowe puszki. 
Wystarczy uruchomić aplikację mobil-
ną „ECO-Portfel” na smartfonie (do-
stępna w Google Play i App Store), 
zeskanować swój indywidualny kod 

na maszynie i wrzucać 
pojedynczo opakowa-
nia, a na koncie poja-
wią się ECO-punkty. 
Mieszkańcy mogą 
je wymienić na zniż-
ki dostępne w ofercie. 
System informatycz-
ny recyklomatów jest 
ekologiczny - urzą-
dzenia nie wymagają 
drukowania paragonów 
ani posiadania kart. 
W aplikacji warsza-
wianki i warszawiacy 
mogą sprawdzić mapę 
recyklomatów z trasą 

dojazdu do najbliższego punktu zbiór-
ki oraz zobaczyć poziomy napełnie-
nia wybranej maszyny. O wyglądzie 
nowych urządzeń decydowali sami 
mieszkańcy – w głosowaniu wybrali 
widok na Wisłę. 

– W pierwszej odsłonie projektu 
mieszkańcy pomogli nam zebrać po-
nad 70 tys. butelek plastikowych, 16 
tys. szklanych i prawie 27 tys. puszek 
– wylicza Michał Olszewski, wicepre-
zydent m. st. Warszawy. Zebrane wtedy 
ECO-punkty nie tracą swojej ważności. 
Dotychczas warszawiacy mogli otrzy-
mać rabat na kawę w Costa Coffee, 
tańszy bilet do sieci Multikino, Teatru 
Dramatycznego oraz zniżki na spek-
takle i imprezy w Teatrze Capitol. 
Od nowego sezonu w ofercie są także 
wejściówki do parku trampolin Jump 
World, rabaty na kosmetyki naturalne 
i organiczne w sklepie BioOrganika 
oraz kody zniżkowe na prenumeratę 
wydawnictwa National Geographic. 
Pula nagród będzie poszerzana.
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Ciepło z natury
Do końca marca trwa akcja „Ciepło z natury”. Dzięki niej choinki 
będą mogły stać się „zieloną energią”, cieplną i elektryczną. Wystar-
czy, że warszawiacy na dzień przed wyznaczonym w harmonogramie 
terminem odbioru odpadów wielkogabarytowych, zostawią drzewko 
w miejscu zbiórki.

Recyklomaty już dostępne
W stolicy stanęło dziesięć recyklomatów. Mieszkańcy mogą do nich wrzucać plastikowe i szklane butelki po napo-
jach oraz puszki. W zamian otrzymują ECO-punkty wymienne na nagrody – m. in. zniżki na kawę, bilety do kina, 
teatru, parku trampolin, prenumeratę czasopism, jak również kosmetyki naturalne.

                          zaprasza na bezpłatne szkolenia

I Oddział ZUS w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby  
na bezpłatne szkolenia z tematyki ubezpieczeń społecznych:  

www.zus.pl/o-zus/kalendarium.

Spotkania odbywają się w trzech miejscach:
•  I Oddział ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, wejście od ul. Miodowej 5;  

tel. 22 538 33 15, e-mail: Szkolenia_Oddzial_Warszawa1@zus.pl
•  Inspektorat Warszawa-Żoliborz, ul. Kasprowicza 151; tel. 22 569 34 15,  

e-mail: sekretariat_Zoliborz@zus.pl  
•  Inspektorat Warszawa-Ochota, ul. Goleszowska 2; tel. 22 508 31 00,  

e-mail: sekretariat_Ochota@zus.pl
Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. 
Placówki ZUS, które organizują szkolenie, udzielają informacji na temat terminów  
i zakresu szkoleń oraz przyjmują zapisy (nr telefonów i adresy mailowe powyżej).

Tematy bezpłatnych szkoleń w 2020 r.:

1. E-Akta – elektronizacja akt pracowniczych.

2.  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie 
ustawodawstwa właściwego.

3. Ulgi w działalności i mały ZUS.

4. E-składka - nowy wymiar rozliczeń.

5.  Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie 
podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż  
20 pracowników.

6.  Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie 
dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników.

7.  Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych  
(w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności 
do pracy, rent rodzinnych).

8.  Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe 
i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania 
podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku 
zatrudnienia świadczeniobiorców.

9.  Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych 
(szkolenie dla lekarzy).

Terminy i dodatkowe informacje nt. szkoleń można również sprawdzić na stronie 
internetowej: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium . Pod tym adresem są też dostępne 
tematy i harmonogram bezpłatnych seminariów, które eksperci I Oddziału ZUS w Warszawie 
przeprowadzają cyklicznie w warszawskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ul. Smolna 4).

 

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!

ZAMAWIANIE OGŁOSZEŃ

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

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl



Nie wszyscy zwiedzający go dzi-
siaj wiedzą, że aż do początku XX w. 
od strony południowej wzgórze to opły-
wało jedno z ramion rzeki Nitry zwane 
Nitrička (Nitrzanka), tworząc z niego 
naturalnie umocnioną wyspę, na którą 
dostać się można było tylko przez most.

Współcześnie zaś do katedry i pa-
łacu biskupiego w dawnym zamku 
trzeba wchodzić jedyną drogą z placu 
Żupnego, 500 metrów pod górę. Za-
czyna się ona w wysokim prześwicie 
Żupnego Domu, pałacu wzniesionego 
w roku 1823 w stylu baroku na miejscu 
wcześniejszych budowli, na granicy tu-
tejszego dolnego i górnego miasta. 

Od VII wieku naszej ery przebu-
dowanego na gmach administracyjny 
w latach 1903-1908 wg. projektu archi-
tekta V. Cziglera. Na tablicy informa-
cyjnej czytam, że w latach 1921-1928 
nitrzańskim żupanem, czyli szefem ad-
ministracji okręgu, był Janko Jesenský 
(1874-1945), wybitny słowacki poeta 
i prozaik. Obecnie w Żupnym Domu 
urzęduje predseda (przewodniczący, od-
powiednik naszego marszałka) samorzą-
du kraju (województwa) nitrzańskiego. 
Mieści się też, założona w 1965, Galeria 
Nitrzańska. Ważny ośrodek kulturalny 
miasta i regionu. To jednak czasy nam 
współczesne i nowe.

Zaś historia zabudowy tego wzgó-
rza, na którym od wzniesienia grodu 
rozpoczęły się kilkunastowiekowe już 
dzieje Nitry, sięga VII wieku n.e. Osad-
nictwo w tym regionie współczesnej 
Słowacji zaczęło się na początku VI w. 
Mowa o średniowiecznym, gdyż wcze-
śniej powstawały tu, i ulegały zniszcze-
niu, grodziska kultury łużyckiej z epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza. Pierwsi 
w tym miejscu byli koczownicy Awa-
rowie, których kaganat (wielkie obsza-
rowo państwo powstałe po 568 r. z cen-
trum w Panonii) upadł na początku IX 
wieku. Po nich napłynęli tu Słowianie, 
a pierwsze pisane wzmianki o Nitrze 
pochodzą z około roku 870 i dotyczą 
wydarzeń z lat 828-833. Już wówczas 
stać miał na wzgórzu kościół. Prawdo-
podobnie pierwszy, z którego później 
powstała obecna katedra św. Emmerama 
(ok. 600-657, misjonarza, biskupa Raty-
zbony, męczennika).

W Państwie 
Wielkomorawskim 
i królestwie Węgier 

W Państwie Wielkomorawskim Ni-
tra była, od około roku 846 do 907, 
głównym grodem terytorium nazywane-
go Księstwem Nitrzańskim. Samodziel-
nym, ale nie suwerennym, bardzo waż-
nym w Wielkich Morawach. Wiadomo, 
że od około roku 850 – do 870 r. była 
siedzibą księcia Świętopełka, później-
szego władcy Wielkich Moraw.

Działo się to jeszcze przed przyby-
ciem znad Wołgi do Panonii i nad Dunaj 
plemion madziarskich, które stworzyły 
królestwo Węgier, a wchłaniając sło-
wiańskie ziemie słowackie, przekształ-
cili je w Górne Węgry. Gród nitrzański 
wybudowany w połowie IX w. zajmo-
wał całe współczesne wzgórze. Nato-
miast obecne Stare Miasto stanowiło 
podgrodzie. 

W roku 880 papież Jan VIII powołał 
tu biskupstwo. Podlegało ono arcybi-
skupowi Moraw i Panonii, św. Metode-
mu (ok. 827-869). W drugiej dekadzie 
X wieku Nitrę zajęły wojska węgierskie 
i podporządkowały księciu Arpadowi 
(ok. 845-907). A ściślej już jego następ-
cy. Mimo napływu w te okolice osad-

ników węgierskich, miasto zachowało 
charakter słowiański.

Bolesław Chrobry i Piotr 
Dunin 

W latach 1001-1029 wraz z ziemia-
mi dzisiejszej Słowacji miasto znalazło 
się pod panowaniem Bolesława Chro-
brego, ale z zachowaniem władzy, jako 
królewskiego lennika, węgierskiego 
księcia Władysława Łysego. W I poło-
wie XI w. gród spłonął. Pod odbudowie 
umocniono go, podobnie jak podgro-
dzie.

W roku 1248 Nitra za zasługi 
w obronie przed Tatarami została wol-
nym miastem królewskim, z wieloma 
przywilejami. Lokacja obejmowa-
ła jednak tylko Dolne Miasto. Górne, 
w obrębie murów zamkowych, należało 
do biskupstwa, a zarządzane było przez 
królewskiego żupana.

Ale w 40 lat później węgierski król 
Władysław IV (Kumańczyk, 1262-
1290) całe miasto podarował biskup-
stwu. Rozpoczęła się kilkuwiekowa, 
do roku 1848, historia sporu mieszczan 
z władzą kościelną. Z epizodami: zaję-
ciem na rok, w 1471 r. Nitry przez woj-
ska polskie pod wodzą Piotra Dunina 
i okupacji tureckiej w latach 1663-1664. 

Kres biskupiej samowoli 
I bardzo dotkliwym objęciem miesz-

czan pańszczyzną na rzecz biskupów, 
łupieniem przez tych ostatnich miesz-
kańców i miasta itp. Równocześnie 
jednak z dużymi zmianami w Nitrze 
i na zamku. Odbudową miasta po znisz-
czeniach, przebudową katedry, wzno-
szeniem nowych gmachów.

I tragiczną – zmarła jedna trze-
cia mieszkańców – zarazą w latach 
1739-1740. W marcu 1848 r. podczas 
Wiosny Ludów Nitra uzyskała nie-
zależność od biskupstwa i własności 
szlacheckiej, a wszystkie jej części 
połączono w jedno miasto. Ciągle 
jednak niewielkie, gdyż według spisu 
ludności mieszkało w nim wówczas 
zaledwie 9483 ludzi.

Lata I wojny światowej, to zamiana 
Nitry w wielki lazaret, co spowodowało 
ogromne problemy z wodą i żywnością. 
Skoro jednak 16-tysięcznemu wówczas 
miastu nagle przybyło około 10 tys. 
wojskowych z chorobami i personelu 
szpitalnego, to trudno się dziwić.

W grudniu 1918, pomimo oporu tu-
tejszych Węgrów, miasto, wraz z całą 
Słowacją, weszło w skład Czechosło-
wacji. Później (1939-1945) był epizod 
ze słowackim państwem faszystowskim 
księdza Tiso, z dramatyczną końcówką 
II wojny światowej. Pomimo opusz-
czenia miasta przez Niemców, o czym 
Sowieci wiedzieli, 26 marca 1945 r., 
w poniedziałek wielkanocny rano 
zbombardowali Nitrę.

Zemsta Sowietów 
W masowym ataku bombowców 

w ruinę zamieniło się ponad 50 domów, 
blisko 300 dalszych uległo uszkodzeniu. 
Zrujnowane zostało centrum, zginęło 
co najmniej 345 ludzi, w tym zaledwie 
po ośmiu żołnierzy niemieckich i sło-
wackich.

Tu tłumaczone jest to zemstą za so-
jusz Słowacji z hitlerowską III Rzeszą 
i nie przyłączenie się Nitry w 1944 r. 
do Słowackiego Powstania Narodo-
wego. Po odbudowie i powojennym 
rozwoju, także przemysłowym, miasto 
liczy obecnie oficjalnie ponad 78,5 tys. 
stałych mieszkańców. W rzeczywisto-
ści, gdyż nie wszyscy meldują się, o kil-
ka tysięcy więcej.

Jest siedzibą władz kraju (woje-
wództwa) i powiatu, z kilkoma cen-
nymi zabytkami oraz innymi atrakcja-
mi. W mieście należą do nich przede 
wszystkim dwa kościoły: sv. Ladisla-
va (św. Władysława) i sv. Štefana (św. 
Stefana). Ponadto klasztorny kompleks 
pijarów, ładnie zachowania Wielka Sy-
nagoga oraz Muzeum Misyjne.

Ale perłą w kornie nie tylko Ni-
try, ale i całej Słowacji, jest zabytkowy 
kompleks na skalistym wzgórzu Zobor. 

Katedra św. Emmermana 
Najstarszą zachowaną częścią ka-

tedry św. Emmermana, jest romański 
kościół pod wezwaniem tegoż świę-
tego, zbudowany w XI-XII wiekach. 
Po pożarze i zniszczeniach dokona-
nych w roku 1317 przez wojska Matúša 
Čaka Trenčianskiego (Mateusza Czaka 
z Trenczyna – 1260-1321, węgierskie-
go możnowładcę, „Pana Wagu i Tatr”), 
w latach 1328-1355 został połączony 
z budowanym wówczas górnym kościo-
łem gotyckim.

Wzniesiono go z inicjatywy biskupa 
Mieszka Bytomskiego, jednego z Pia-
stów Śląskich. Stara część romańska 
została tzw. wiarygodnym miejscem 
kapituły oraz katedralnym skarbcem. 
Na początku XVIII w. wzniesiono i do-
łączono do Kościoła Górnego szeroki-
mi schodami, barokowy Kościół Dolny, 
przebudowując równocześnie w latach 
1710-1736 całość katedry według pro-
jektu włoskiego architekta Domenica 
Martinellego. Z tamtego okresu pocho-
dzi również cenne wyposażenie wnę-
trza.

W przepięknym ołtarzu głównym 
dominuje duża kompozycja rzeźbiarska 
z białego marmuru, z Marią i Chry-
stusem, aniołami w centrum oraz po-
lichromowaną i złoconą figurą patrona 
świątyni nad nimi. Po bokach ołtarza, 
na dwu poziomach, stoją rzeźby czte-
rech świętych.

W kościołach: górnym 
i dolnym. 

Do cennych obiektów w Kościele 
Górnym należy również, stojąca przed 

ołtarzem głównym, po prawej stronie 
nawy, vis a vis tronu biskupiego, rzeźba 
Ukrzyżowanego. Katedra szczyci się też 
posiadaniem relikwii św. Cyryla.

Ciekawe są ołtarze boczne w mar-
murowych wnękach, a także dwupozio-
mowy chór wsparty na arkadach, z or-
ganami na szczycie. Sporo pięknych 
i szczególnie cennych elementów wy-
posażenia jest też w Kościele Dolnym. 
Przede wszystkim w ołtarzu głównym 
najcenniejszy obiekt całej katedry: pla-
styczna płaskorzeźba w onyksie sceny 
zdjęcia Jezusa z krzyża, a pod nią skła-
danie do grobu. 

Jan Paweł II oraz święci 
Cyryl i Metody 

Trudno nie zwrócić uwagi na ogro-
my, stojący na placu obok pałacu bisku-
piego, wielki pomnik papieża Jana Paw-
ła II, który odwiedził katedrę w roku 
1995, a w roku 1998 przywrócił jej tytuł 
bazyliki, który posiadała w średniowie-
czu.

Natomiast na platformie widokowej 
na zboczu, nieco poniżej głównej bramy 
w murach obronnych, jest przepiękna 
barokowa kolumna maryjna z rzeźbami 
królów i biskupów u jej stóp. Na balu-
stradach po obu stronach drogi wjazdo-
wej przez most nad fosą, stoją kamien-
ne, również barokowe, figury świętych. 
Niżej zaś, pod murem obronnym zamku, 
współczesna duża rzeźba świętych Cy-
ryla i Metodego.

Jest to pamiątka po zorganizowa-
nych w latach 2007-2013 obchodach 
1150 rocznicy przybycia tych świętych 
na Wielkie Morawy w 963 roku. Z kate-
dralnego wzgórza roztaczają się piękne 
i szerokie widoki na leżące u jego stóp 
miasto, z drugiej zaś strony na przed-
mieścia i rozległe tereny sportowe.

Tekst i zdjęcia Cezary Rudziński
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Wędrówki z Naszą Gazetą

Nitra – burzliwe dzieje najstarszego słowackiego grodu 
Na wysokiej skale wzgórza Zobor, dominującego nad rzeką Nitrą 
wznosi się zamek ze średniowiecznym rodowodem oraz niezwykła 
katedra, będąca połączeniem trzech wcześniejszych kościołów. Jest 
to, wraz z umocnieniami, największy średniowieczny zamkowy kom-
pleks architektoniczny Słowacji, a zarazem jeden z pierwszych zali-
czonych u naszych południowych sąsiadów do pamiątek narodowych 
najwyższej rangi.
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Po konferencji jej uczestnicy i go-
ście zwiedzili Biały Domek i Wodo-
zbiór. Publiczności udostępnione zo-
staną one wraz z początkiem letniego 
sezonu 2020 roku w Muzeum Łazienek 
Królewskich. Oprócz wspomnianych 
dwu głównych obiektów, z rewitaliza-
cją zabytkowego ogrodu wokół Białe-
go Domku, zbadano i zabezpieczono 
relikty Oranżerii Neogotyckiej.

Biały Domek
Nazywany też Białym Domem, 

jest jednym z najbardziej unikatowych 
w Polsce zabytków XVIII-wiecznej 
architektury rezydencjonalnej. Zacho-
wanym niemal kompletnie wraz z de-

koracją i częścią wyposażenia. Król 
Stanisław August Poniatowski w nim 
nie zamieszkał, na letnią rezydencję 
wybrał budowany równolegle Pawi-
lon Łaźni, przekształcony w najlepiej 
obecnie znaną budowlę parku, Pałac 
na Wyspie.

Biały Domek z trzema oddzielny-
mi apartamentami przeznaczony został 
dla królewskiej rodziny. Był pierwszą 
architektoniczną realizacją naszego 
ostatniego króla. Główny apartament, 
na parterze – tylko on był dostępny 
dla zwiedzających przed rewaloryza-
cją – składa się z sieni, jadalni, czyli 
Pokoju Stołowego, bawialni nazywanej 
Pokojem Kompanii, Pokoju Sypialnego 
i garderób.

Największe pomieszczenie, jadalna, 
pokryta została w całości malowidłami 
groteskowymi, najwcześniejszymi tego 
typu na terenie Rzeczypospolitej. Były 
one dziełem królewskiego malarza – 
dekoratora Jana Bogumiła Plerscha. 
Obecnie odzyskały one pełny, dawny 
blask.

Z oryginalnego wystroju tej sali za-
chowały się baranie głowy i antyczny 
posąg Wenus Anadyomene kupiony 
w Rzymie, uzupełniony o głowę i ręce 
przez nadwornego królewskiego rzeź-
biarza André Le Bruna. Ponadto stolik 
– biurko z królewskiego warsztatu. Ba-
wialnię urządzono na popularną wów-
czas modłę chińską. 

Podczas konserwacji odkryto i od-
słonięto spod późniejszych przemalo-
wań nieznane wcześniej fragmenty tej 
dekoracji. Zachowało się też łoże Sta-
nisława Augusta i część innych mebli. 
Odkryto natomiast i odsłonięto kominek 
z karraryjskiego marmuru z motywem 
meandra, ornamentu modnego w okre-
sie wczesnego klasycyzmu. Niezwykły 
jest ośmioboczny Gabinet o ścianach 
całkowicie pokrytych przez Pierscha 
i Ścisłę malowidłami iluzjonistycznymi. 

Apartamenty na piętrze są mniej-
sze. Każdy jednak posiada przedpokój, 
gabinet, sypialnię, garderobę i kory-
tarzyk. Uwagę przyciąga też toaleta 
z drewnianym sedesem. Sień dzielącą 
apartamenty pokrywają gipsowe me-
daliony wykonane na podstawie rysun-
ków… Madame de Pompadour, wyda-
nych w roku 1755.

Przypisywane są one włoskiemu 
artyście Vincenzo Brenno, a seria iden-
tycznych znajduje się w pałacu Szere-
mietiewów w Ostankino na obrzeżach 
Moskwy. 

Tajemnice Wodozbioru
Wodozbiór, nazywany bywa też 

Okrąglakiem, Okrągłą Wieżą lub Re-
zerwuarem. Stoi na nadwiślanej skar-
pie nieco powyżej Starej Oranżerii, 
po lewej stronie głównej drogi w głąb 
Parku Łazienkowskiego od wejścia 
z Alej Ujazdowskich. Był on miejscem 
gromadzenia wody, zasilanym przez 
okoliczne źródła i cieki wodne.

Jego podstawową funkcją było do-
prowadzanie wody do Pałacu na Wy-
spie i fontanny przed nim. Przeprowa-

dzona obecnie rewitalizacja pozwala 
udostępnić zwiedzającym także ten bu-
dynek. Ciągle nie wiadomo, z braku in-
formacji źródłowych, kiedy on powstał. 

Murowana budowla na planie koła 
pojawiła się po raz pierwszy w 1765 r. 
na tzw. planie z Jabłonny. Budynek 
ten w XVIII w. różnił się znacznie 
od obecnego. W czasach Stanisława 
Augusta był ceglaną rotundą, namalo-
waną akwarelą przez Zygmunta Vogla. 
Ale parter również wówczas dzielił się 
na trzy pomieszczenia, przeznaczone 
dla królewskiej służby.

W 1823 r. Wodozbiór przebudowa-
no według projektu Christiana Piotra 

Aignera. Nadal mu on formę grobow-
ca Cecylii Metelli przy rzymskiej Via 
Appia, będącego inspiracją dla wielu 
budowli klasycystycznych. Po obecnej 
rewaloryzacji umieszczono w nim hi-

storię żywiołu wody, która także w Ła-
zienkach odgrywa ogromną rolę. Moż-
na z niej dowiedzieć się o widowiskach 
wodnych i wykorzystywaniu ich przez 
polskiego króla, wzorem innych euro-
pejskich monarchów, do podnoszenia 
splendoru organizowanych uroczy-
stości. Pomogły w tym akwarele Jana 
Piotra Norblina przedstawiające wy-
stawienie w łazienkowskim amfiteatrze 
baletu „Kleopatra”.

Pomieszczenie na piętrze budynku, 
do którego wchodzi się, w niewielkich 
grupach do 10 osób po kręconych, że-
laznych schodach, przeznaczone jest 
na różnego rodzaju prezentacje i pre-
lekcje na temat dzieł sztuki i artystycz-
nego mecenatu króla. Tak więc już 
w wiosenno-letnim sezonie 2020 roku 
osoby zwiedzające, czy tylko odwie-

dzające Łazienki, będą miały okazję 
zapoznać się z nowymi, bardzo atrak-
cyjnymi obiektami.

Tekst i zdjęcia Cezary Rudziński

Metamorfozy w Łazienkach Królewskich
Pod tym tytułem w Starej Oranżerii w Parku Łazienkowskim odby-
ła się konferencja kończąca i podsumowująca realizację projektu 
rewitalizacji Białego Domku oraz Wodozbioru wraz zabytkowym 
ogrodem.

Nasza firma Elipsoida to zespół 
dwóch przedszkoli oraz szkoła pod-
stawowa, położonych w dwóch dziel-
nicach Warszawy. Pierwsze z przed-
szkoli – Integracyjne Niepubliczne 
Przedszkole Montessori Elipsoida 
powstało 13 lat temu w Ursusie przy 
ul. Cierlickiej 19, następnie powsta-
ła Integracyjna Szkoła Podstawowa 
we Włochach, przy ul. Wł. Żeleń-
skiego 3, a kilka lat później pod nu-
merem 5 na tej samej ulicy drugie 
przedszkole.

Skąd czerpiemy inspirację?
W dużej mierze inspirację do na-

szej działalności czerpiemy od twór-
czyni pedagogiki Montessori – Marii, 
która przyszła na świat 150 lat temu. 

W styczniu minęło 113 lat od zało-
żenia pierwszego „Casa dei Bambini” 
w Rzymie, a Maria Montessori i jej 
przesłanie nadal jest inspiracją w reali-
zowaniu ponadczasowego podejścia 
do edukacji. Założony przez Marię Mon-

tessori „Dom Dziecięcy” był przyjazny 
i otwarty, co wtedy stało się rewolucyj-
nym i przełomowym podejściem do wy-
chowania. W sumie tak zostało i dzisiaj 
również możemy się cieszyć z pozosta-
wionego nam dziedzictwa, jakim jest sze-
roko rozumiana pedagogika Montessori.

Jak realizujemy 
fenomenalne podejście 

Marii Montessori w naszych 
przedszkolach i szkole?
Dajemy dziecku przestrzeń i wol-

ność działania. Dzieci bez typowego 
systemu kar i nagród uczą się same 
i zdobywają wiedzę bez stresu, z od-
powiedzialnością za siebie. Dajemy 
takie otoczenie, które zachęca do kre-
atywności i odkrywania świata, pozna-
wania nowego oraz utrwalania tego, 
co ważne. Dzieci wzrastają w akcep-
tacji swoich możliwości i ograniczeń, 
co pomaga im budować swoje wnętrze 
i daje motywację do działania bez ze-
wnętrznych motywatorów. 

Tworzymy serdeczną i rodzinną 
atmosferę w naszych Elipsoidowych 
placówkach. Jako właściciele, Domi-
nika i Mariusz Jankowscy wraz z na-
szym cudownym Zespołem realizujemy 
wspólną wizję, co pozwala nam tworzyć 
środowisko, w którym obserwowanie 
rozwoju dzieci jest nie tylko ogromną 
przyjemnością, ale również satysfakcją 
z wymiernych efektów pracy. Począw-
szy od przedszkola, poprzez całą szkołę 
podstawową, dzieci mają możliwość 
uczenia się i ćwiczenia samodzielno-
ści. Próg trudności dostosowany jest 
do wieku, możliwości i predyspozycji 
konkretnego dziecka. Nie ma podziału 
na grupy wiekowe, dzięki czemu dzieci 
uczą się nie tylko od nauczyciela, który 
pełni ważną funkcję przewodnika, ale 
także od siebie nawzajem. Uczymy po-
dejmowania decyzji, dokonywania wy-
borów, a tym samym odpowiedzialności 
i konsekwencji. 

Misją naszych przedszkoli i szkoły 
jest tworzenie środowiska, w którym 

ważny jest wspólny cel i realizacja 
wspólnych wartości, w tym tradycji 
i wartości katolickich. Dążymy do har-

monii, gdzie wszystko istnieje we wła-
ściwej proporcji. Wyznacznikiem 
edukacji jest naturalny rytm rozwoju 
dziecka, a postęp w nauce i rozwoju 
wynika z budowania wewnętrznego, 
gdzie dziecko samo reguluje swoją 
świadomość, aktywność, poszukuje 
wiedzy. Efektem takiego podejścia jest 
umiejętność przetwarzania i zastoso-
wania wiedzy w określonym celu. 

Zapraszamy do naszych placówek 
przez cały rok. Formularz zgłosze-
niowy dostępny jest na naszej stronie 
internetowej: www.elipsoida.pl, w za-
kładce rekrutacja. W razie pytań prosi-
my o kontakt pod nr tel. (22) 384-98-08

W najbliższym czasie zapraszamy 
do naszej szkoły. 

DNI OTWARTE odbędą się  
25 lutego 2020 r. w godz. 9.30-12.00  
oraz 4 marca 2020 r. w godz.  
9.30-12.00. W celu zgłoszenia udzia-
łu czekamy na kontakt pod adresem: 
szkola@elipsoida.pl 

Szkoła i Przedszkole Montessori Elipsoida
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Dom Kultury „Miś” 
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

w lutym:
•  22 lutego (sobota) godz. 16.00 – 

„Pożegnanie karnawału w rytmie 
samby” – zabawa taneczna dla 
klubowiczów „Wesołej Chaty”

•  25 lutego wtorek) godz. 18.00 – 
„Ostatki na wesoło” – spotkanie 
towarzyskie w Klubie Seniora 
„Wesoła Chata”. Wstęp wolny

w marcu:
•  5 marca (czwartek) godz. 18.00 

– Wernisaż wystawy malarstwa 
„Rafał Rudko – akwarele”

•  10 marca (wtorek) godz. 17.00 – 
„Ach damą być” – z najlepszymi 
życzeniami dla kobiet – spotkanie 
członków Klubu Seniora oraz 
koncert okolicznościowy. Wstęp 
wolny

•  12 marca (czwartek) godz. 18.00 – 
„Kobiecym głosem na dwa serca” 
– koncert w wykonaniu Julity 
Kożuszek. Wstęp wolny

•  17 marca (wtorek) godz. 17.00 
– „Podróże marzeń – Albania” – 
relacja z podróży prowadzona przez 
Małgorzatę Jurga. Wstęp wolny

•  18 marca (środa) godz. 18.00 – Pro-
mocja albumu „Lata 60, 70 – sport 
w Ursusie na fotografiach Ireneusza 
Barskiego”. Wstęp wolny 

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
w marcu:
•  6 marca (piątek) godz. 18.00 (sala 

kameralna) – Cykl Rymy świata” – 
koncert muzyki flamenco, pokazy 
tańca i warsztaty. Prowadzi Alina 
Małachowska. Wstęp wolny

•  15 marca (niedziela) godz. 12.30 
(sala widowiskowa) – Bajka 
dla dzieci (3-8 lat) pt. „ Bukiet 
talentów” w wykonaniu Teatru 
Kultureska. Bilet 10 zł

•  16 marca (poniedziałek) godz. 
19.00 (sala widowiskowa) – Dzień 
św. Patryka – „Eachtra” widowisko 
składające się z muzyki, tańca, 
animacji i narracji. Bilet 40 zł

•  18 marca (środa) godz. 17.00 (sala 
kameralna) – Światowy Dzień Poezji 
i Muzyki. W programie koncert 
muzyczno-wokalny, recytacje, 
otwarty konkurs jednego wiersza. 
Wstęp wolny

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w marcu:
•  4 marca (środa) godz. 18.00 – 

„Motywy miłości” – koncert w 
wykonaniu zespołu operetkowego 
„Belcanto”. Wstęp wolny

•  7 marca (sobota) godz. 17.00 – 
„Porta a astra-Brama do gwiazd” – 
wernisaż wystawy fotografii Pawła 
Radomskiego. Wstęp wolny

•  15 marca (niedziela) godz. 12.30 
– „Bardzo wykwintne czasy” – 
poranek muzyczny dla dzieci. 
Wstęp wolny

•  20 marca (piątek) godz. 18.00 – 
„Piękny jest świat” – znane przeboje 
polskie i zagraniczne w wykonaniu 
duetu Zuzanna Skalska i Tadeusz 
Drągowski

Ogłoszenia drobne

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
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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

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

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

WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY o pow. 33 m2 w galerii Gawra 
w Ursusie z miejscem parkingowym w garażu podziemnym. Tel. 607 156 646

Horoskop
 od 23 lutego do 14 marca 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Przed Tobą czas przypadków 
i szczęśliwych zbiegów oko-
liczności – zarówno w pracy, 

jak i w życiu osobistym. Bądź otwarty 
i czujny – może się przydarzyć wszyst-
ko, o czym marzyłeś. Uwagi wymagają 
Twoje finanse i jakieś zaległe sprawy 
urzędowe. Natomiast w miłości – nowe 
otwarcie! Nie namyślaj się zbyt długo 
i ciesz się urokami życia! 

RYBY (19 II – 20 III)
Słońce w Twoim zodiaku 
wróży wiele dobrego: dobre 
samopoczucie, pewność sie-

bie, ciekawe spotkania, urok osobisty. 
Wykorzystaj chwilę i ułóż plan, jak być 
bardziej niezależnym. W pracy poradzisz 
sobie bez niczyjej pomocy. Czeka Cię 
sukces i więcej pieniędzy! Twoje aktu-
alne priorytety to zadbanie o rodzinę 
i kondycję – bez ćwiczeń się nie obejdzie.

BARAN (19 II – 20 IV)
Nareszcie czeka Cię nieco 
spokoju. Zbliżają się Twoje 
urodziny, więc możesz czuć 

się słabiej. Dbaj o siebie, odpoczywaj, 
śpij. W sprawach zawodowych zacho-
waj ostrożność. Nie rozpoczynaj nic no-
wego, tylko nadgoń wszystkie zaległości. 
Możliwy przypływ gotówki. W sprawach 
miłosnych także bądź ostrożny. Nie przej-
muj się nieistotnymi sprawami. 

BYK (21 IV – 21 V)
Przestaną Cię wreszcie mę-
czyć stare sprawy i los ześle 
miłe niespodzianki.

To z kolei poprawi Ci nastrój i doda 
energii. Zechcesz ją spożytkować na po-
prawę swojego życia i relacji z ludźmi. 
Będziesz działać odważnie, nowator-
sko, rewolucyjnie. Jeśli nie zapomnisz 
o uprzejmości i dyskrecji, osiągniesz 
więcej. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nastaw się na dużo pracy 
i obowiązków. Jeżeli podej-
dziesz do sprawy poważnie, 

nagroda Cię nie ominie. Zwróć również 
uwagę na pieniądze i zyski. Nie będziesz 
narzekać na brak energii, więc bez trudu 
poradzisz sobie ze wszystkim. Ale nie 
zwlekaj z tym, co trudne i ważne. W mi-
łości nadchodzi czas porządkowania 
spraw. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Przed Tobą pojawią się nowe 
możliwości. To ważne, żebyś 
nie zostawiał nic swojemu 

biegowi. Musisz dopilnować swoich 
zawodowych spraw – pokaż, że jesteś 
niezastąpionym fachowcem. W trudnych 
chwilach pomogą Ci sprzyjający ludzie. 
Uda Ci się zrobić coś ważnego. W uczu-
ciach możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi 
okoliczności.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Nadchodzące, spokojne dni 
będą dobrą okazją, aby za-
jąć się sprawami finansowy-

mi – nowe konto, inwestycje. Musisz się 
zastanowić, jak zagospodarować nad-
ciągające, niespodziewane pieniądze. 
Uporządkuj swoje sprawy, zakończ nie-
chciane znajomości. Zdaj się na intuicję. 
W miłości kontrolę nad Tobą przejmą 
namiętności i uczucia. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
W najbliższych tygodniach 
w Twoim życiu na plan 
pierwszy wysuną się relacje 

z ludźmi. I nie chodzi tylko o towarzyskie 
atrakcje. Możesz być skłonny do ule-
gania czyimś prośbom lub sugestiom. 
Postaraj się nie zapominać o sobie i nie 
obiecuj nic pod wpływem chwili. Nastrój 
dobry, ale nerwowy – będziesz niecier-
pliwy i nieostrożny. 

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Skup się na spokojnej pracy 
i codziennych przyjemno-
ściach. Nowe siły i pomysły 

wykorzystaj na wiosenne porządki. Zrób 
je w domu i w życiu. Pomyśl o innej 
diecie i zmień sposób funkcjonowania. 
Na zmiany w sprawach zawodowych 
musisz jeszcze trochę poczekać. Ale nie 
denerwuj się, ciekawa propozycja wkrót-
ce nadejdzie. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Doczekałeś się – zmiany są 
już za progiem. Nie trać cier-
pliwości – gdy się zacznie 

dziać, będziesz miał trudności, żeby 
nadążyć za wydarzeniami: atrakcje to-
warzyskie, sukcesy finansowe i szczęście 
w grach. Poświęć więcej uwagi spra-
wom sercowym. Wykazując nieco od-
wagi, spełnisz marzenia. Dobry nastrój 
i kondycja, ale… idź do lekarza.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Dla Twojego zdrowia teraz 
najważniejszy będzie odpo-
czynek. Dlatego ambitne pla-

ny odłóż na później, pozamykaj to, co już 
rozpocząłeś. Więcej czasu poświęć ro-
dzinie i domowi. Może pomyśl o krótkim 
urlopie. W uczuciach zaskoczy Cię Twój 
romantyczny nastrój. Dobrze, że się po-
jawił, bo w pobliżu czai się konkurencja.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Ciekawe dni, wypełnione 
spotkaniami towarzyski-
mi i błyskawiczny rozwój 

wszystkich spraw, na których Ci zależy. 
Rozkręcisz się i wykorzystasz zdobyte 
doświadczenia – zawodowo i uczucio-
wo. W pracy spodziewaj się zamiesza-
nia, wielu wyzwań i spotkań. W miłości 
– szczęście i pomoc gwiazd. Zdrowie 
dobre, jednak nie obżeraj się – pamiętaj 
o diecie. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 14 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) ruchome złącze; 7) długowłosa rasa królika domowego; 8) węglan baru;  
9) odmiana szarady; 10) twórca teorii ewolucji; 12) substancja wiążąca; 13) deko-
racyjny wyrób ludowy; 16) związek organiczny ozonu z węglem; 18) niezbędny 
w kuchni; 20) rodzaj rośliny wodnej; 21) stolica Turcji; 22) obchodzi rocznicę.

Pionowo:
1) pretekst; 2) korek; 3) David (1717-1779) – angielski aktor i dramatopisarz;  
4) popularna firma obuwnicza; 5) człon; 6) grudki szpecące twarz; 11) popularne 
imię żeńskie; 14) Anna – piosenkarka; 16) miasto portowe w Brazylii; 17) dawna 
srebrna moneta; 19) państwo.
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