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Dalszy bój o neutralizator
Decyzja o rozbiórce urządzenia na dawnym terenie „Ursusa” uchylona
URSUS

Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego
uchylił decyzję
zezwalającą na rozbiórkę
neutralizatora ścieków,
który znajdował się
na terenach dawnych
ZPC Ursus.

W

maju tego roku przedstawiciele Gaston
Investments, spółki
celowej należącej do Celtic
Property Developments, wraz
z zatrudnionymi firmami pojawili się na terenie zajmowanym przez Energetykę Ursus.
Zgodnie z decyzją wydaną
przez Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego rozpoczęli rozbiórkę znajdującego
się tam neutralizatora. Była to
jedyna tego typu instalacja na
Mazowszu. Według firmy Celtic
neutralizator był w fatalnym stanie, innego zdania jest właściciel
instalacji – Energetyka Ursus.
Jej władze złożyły odwołanie
od decyzji PINB, jednak Mazowiecki Inspektor Nadzoru
Budowlanego nie uznał firmy
za stronę w postępowaniu.
Okazało się, że urzędnicy
się pomylili. – Będziemy się
domagać odtworzenia instalacji neutralizatora dokładnie
w tym samym miejscu – mówi
Bogdan Bigus, prezes Energetyki Ursus.

Bolo skoczylAs

ANNA
SOŁTYSIAK

WŁOCHY/URSUS

Zima nie
zaskoczy?
Czy śnieżny atak zimy zaskoczy
dzielnice? – W Ursusie nie
będzie problemów. Jeśli tylko
wystąpi taka konieczność,
na ulice od razu wyjadą
pługi i piaskarki – zapewnia
Agnieszka Wall, rzecznik
tej dzielnicy. Podobnie
mówi Mikołaj Foks, rzecznik
włochowskiego ratusza. 2
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Czar piosenek
Kunickiej

Mieszkania treningowe dla bezdomnych
URSUS
Mieszkania treningowe
– to kolejny pomysł
akcji przeciwdziałania
bezdomności, jakiego
podejmuje się Pensjonat
Socjalny św. Łazarza
przy ul. Traktorzystów.

W wynajętych lokalach jeszcze
w tym roku może zamieszkać
blisko trzydziestu bezdomnych.
Nie od dziś wiadomo, że należący do Kamiliańskiej Misji
Pomocy Społecznej pensjonat to
jedno ze schronisk o najwyższym
standardzie w stolicy. Nic więc

dziwnego, że wielu bezdomnych
marzy wręcz o tym, aby znaleźć
w nim dach nad głową. Nie inaczej jest teraz, mimo że zima nie
przyszła jeszcze na dobre. Pensjonat może przyjąć stu bezdomnych
i tylu na koniec listopada przebywało przy ulicy Traktorzystów.

Aby zwiększyć rotację podopiecznych, a zarazem podjąć
kolejne działania zmierzające
do przeciwdziałania bezdomności, kierownictwo pensjonatu
zdecydowało się wcielić w życie
system mieszkań treningowych.
To nic innego, jak wynajęcie

mieszkań w blokach, do których
przeprowadzić mieliby się niektórzy bezdomni z „Łazarza”.
Oczywiście, wszystko odbędzie
się na określonych zasadach. Program rusza z początkiem grudnia.
WiĘceJ 2

– Jestem wzruszona, że znalazł
się ktoś, kto wpadł na pomysł,
żeby „odkurzyć” moje piosenki
ratując je od zapomnienia
i przedstawił w tak wspaniałej
formie – powiedziała Halina
Kunicka. W Okęckiej Sali
Widowiskowej odbyła się
impreza w ramach projektu
„Wspomnienia”. 11
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CYTAT TYGODNIA

Zdecydowaliśmy się na budowę tymczasowej hali sportowej, bo taka jest
potrzeba Gimnazjum 112. To naturalna kolej rzeczy.
Mikołaj Foks, rzecznik prasowy dzielnicy Włochy

Archiwum

Dalszy bój o neutralizator
Decyzja o rozbiórce urządzenia na dawnym terenie zakładów „Ursusa” uchylona

Tym razem
zima nie zaskoczy?
Dokończenie ze str. 1

Z

biornik do neutralizacji
ścieków, który znajdował
się na terenach dawnych
ZPC Ursus, był jedyną tego typu
instalacją na Mazowszu. To tu trafiały ścieki produkowane m.in. na
lotnisku, w myjniach samochodowych czy na parkingach. W maju
tego roku urządzenie zostało rozebrane, jednak cała sprawa już
na starcie budziła wątpliwości.
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego oraz Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego
nie uznały za stronę w postępowaniu Energetyki Ursus, czyli
zarządcy infrastruktury, w której
skład wchodził neutralizator. Dodatkowo inspektor z PINB, który
w maju wydał decyzje o rozbiórce,
miesiąc później przeszedł na emeryturę. Ponadto prace były prowadzone mimo zakazu rozbiórki

wydanego przez sąd. Sprawą zajęła się również prokuratura.
W połowie listopada WINB
uchylił decyzję dotyczącą rozbiórki neutralizatora, wydaną
przez organ I instancji i skierował
sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu można przeczytać, że „urządzenia służące do
doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia
podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli
wchodzą w skład przedsiębiorstwa
lub zakładu”. Neutralizator był

Rozbiórka
neutralizatora
trwała dwa
tygodnie

elementem instalacji służącej
do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów niezabezpieczonych,
której właścicielem i zarządcą jest
Energetyka Ursus. To właśnie do
tej spółki powinna być adresowana
decyzja o ewentualnej rozbiórce
neutralizatora, a nie, jak to miało miejsce w tym przypadku, do
właściciela terenu – spółki Gaston Investments.
To tylko jeden z błędów jakie
wymienia WINB. Według inspektora nadzoru budowlanego
PINB nie przeprowadził oględzin i oceny stanu technicznego
neutralizatora, dodatkowo z materiału dowodowego nie wynika
jednoznacznie, że neutralizator
był nieużytkowany. Okazało się
również, że Energetyka Ursus jest
stroną w postępowaniu, a złożone przez nią odwołanie wpłynęło w ustawowym terminie.
Decyzja WINB dla Energetyki Ursus oznacza możliwość

uzyskania odszkodowania. – Będziemy się domagać odtworzenia
instalacji neutralizatora dokładnie w tym samym miejscu – mówi
Bogdan Bigus, prezes Energetyki
Ursus, do której należą wszystkie
instalacje na terenie byłej fabryki.
– Decyzja otwiera nam też drogę do
odszkodowania od Skarbu Państwa
z tytułu bezprawnego zniszczenia
instalacji neutralizatora – dodaje.
Prezes Energetyki Ursus zaznacza również, że decyzje urzędników mają negatywny wpływ na
środowisko naturalne. – Bezprawne działania urzędników
doprowadziły do strat, które mogą
sięgać kilkudziesięciu mln złotych
– mówi Bogdan Bigus. – Ale ucierpiał także system ochrony środowiska Warszawy, ponieważ była to
instalacja działająca, której stan
techniczny każdego roku weryfikował pozytywnie Mazowiecki
Inspektorat Ochrony Środowiska– podsumowuje.

Marcin Prażmowski

Mieszkania treningowe dla bezdomnych
Dokończenie ze str. 1

P

okoje muszą być maksymalnie dwuosobowe,
a koszt wynajmu nie może
przekraczać 600 zł miesięcznie.
Oczywiście panowie, którzy mieliby w nich zamieszkać muszą
pracować, w rezultacie będą sami
opłacać wszystkie rachunki. To, że
odejdą z pensjonatu, nie oznacza,
że stracimy z nimi kontakt. Swego rodzaju „łącznikiem” będzie
nasz pracownik socjalny, który
poza regularnymi odwiedzinami, będzie również na bieżąco
starał się rozwiązywać wszelkie problemy – mówi Adriana
Porowska, dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.
Do swojej dyspozycji nadal
będą mieli również psychologa,

Jeszcze w grudniu część bezdomnych z Pensjonatu
św. Łazarza przeprowadzi się do mieszkań treningowych
pielęgniarkę czy doradcę zawodowego. Warto podkreślić,
że mieszkania treningową są

obecnie jedną z najskuteczniejszych form wychodzenia
z bezdomności i poza tym, że

dają schronienia potrzebującym, to uczą ich m.in. dyscypliny
czy odpowiedzialności. – Muszą
zacząć się powoli usamodzielniać. A lepiej robić to w praktyce niż w teorii – uważa Adriana Porowska.
Program rusza wraz z początkiem grudnia, a objętych nim
zostaje blisko trzydziestu bezdomnych. Podkreślić należy, iż
zasięgiem terytorialnym akcja
wychodzi poza granice Ursusa.
– Planujemy wynająć mieszkania
również na Włochach i Ochocie.
Dlaczego? Bo w tych dzielnicach
koszty są najniższe – przyznaje
dyrektor Kamiliańskiej Misji
Pomocy Społecznej.
Dodaje jednocześnie, że poszukiwaniem odpowiednich mieszkań zajmuje się wynajęte w tym
celu biuro nieruchomości.

WŁOCHY/URSUS
Dzielnice, jak twierdzą,
nie będą zaskoczone
atakiem zimy. Mówią,
że do odśnieżania są
przygotowane.
Za utrzymanie właściwego
stanu dróg podczas zimowych
opadów w Ursusie i Włochach
odpowiadają stołeczny Zakład
Oczyszczania Miasta oraz
dzielnicowe wydziały ochrony
środowiska, w zależności od
tego, kto jest zarządcą konkretnego szlaku komunikacyjnego
– Zarząd Dróg Miejskich, czy
dzielnica. Zarówno w ZOM-ie,
jak w ursuskim i włochowskim
ratuszu zapewniono nas, że
drogowcy na nadejście zimy są
już przygotowani.
Zakład Oczyszczania Miasta
gotowość wykonawców do odśnieżania ogłosił półtora miesiąca temu.
Pierwszy test przeszli oni pozytywnie pod koniec października, gdy spadł lekki śnieg. Na
ulice szybko wyjechały pługi
i posypywarki. I tak ma być przez
cały sezon aż do połowy kwietnia
przyszłego roku.
Stołeczni drogowcy mają do
dyspozycji 170 posypywarek
i 320 pługów odśnieżających.
Zadanie zimowego oczyszczania będzie realizować siedem
firm. Gotowość wykonawców
rozpoczęła się 15 października
i potrwa do 14 kwietnia 2013 r.
Istotne jest, że miasto płaci za
konkretnie zrealizowane akcje,
a nie np. za pół roku oczekiwania na opady.
Urząd dzielnicy Włochy na
zimową akcję odśnieżania do
końca tego roku ma zagwarantowane w budżecie 100 tys. zł.,
na przyszły rok – kwotę pięciokrotnie wyższą. W razie wyjątkowo obfitych opadów pula
zostanie zwiększona. Mikołaj
Foks, rzecznik prasowy włochowskiego ratusza zapewnia,
że dzielnica jest przygotowana
na taką ewentualność.

Również Agnieszka Wall,
rzecznik dzielnicy Ursus obiecuje, że tak piesi, jak i kierowcy nie będą mieli problemów
z poruszaniem się po ulicach
i chodnikach. – Mam nadzieję,
że władze tej dzielnicy zadbają
również zimą o utrzymanie we
właściwym stanie ścieżek rowerowych. W poprzednich latach
był z tym problem – mówi pan
Roman, mieszkaniec ul. Zagłoby. Agnieszka Wall zapewnia, że
wszystkie szlaki komunikacyjne, a więc i ścieżki (zarządzane
przez dzielnicę) będą sukcesywnie odśnieżane.
O odpowiednim zabezpieczeniu chodników powinni też
pamiętać właściciele posesji
oraz zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. To na
ich barkach spoczywa obowiązek właściwego utrzymania
ciągów pieszych przed budynkami. Pracownicy dzielnicowych urzędów przypominają im
o tym organizując specjalne akcje informacyjne.

Drogowcy mają
do dyspozycji
320 pługów
odśnieżających
Jest więc szansa na to, że
w tym roku zima nie zaskoczy
drogowców i ulice będą przejezdne, a piesi nie będą łamać
nóg na chodnikach. – Z naszej
strony na pewno tak będzie.
Umowa z firmą, która zajmuje
się zimowym oczyszczaniem
przewiduje przyjazd drogowców
w ciągu godziny od wezwania
– mówi Mikołaj Foks.
– W Ursusie również nie
będzie problemów – zapewnia
Agnieszka Wall. – Jeśli tylko wystąpi taka konieczność, na ulice
od razu wyjadą pługi i piaskarki – dodaje. (KG)
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URSUS

Przed urzędem dzielnicy
niebawem zaświeci choinka

Wiadomości
7 grudnia przed urzędem dzielnicy
rozbłyśnie bożonarodzeniowa
choinka. Na godz. 16.00 zaplanowane
jest uroczyste zapalenie pierwszej
świeczki. Lampionami i świątecznymi motywami przyozdobiona zostanie jedna z choinek znajdujących się
przed ursuskim magistratem. – To

Groźny pożar w hali
Bolo skoczylAs

URSUS

Trzy osoby zostały
poszkodowane w wyniku
pożaru hali przy ulicy
Gierdziejowskiego.

Reklama

GOŁĄBKI/WŁOCHY
Na przejeździe
kolejowym w Gołąbkach
23 listopada auto
wjechało pod pociąg.

Na miejscu pojawiło się również pogotowie, które zabrało
do szpitala osoby uprzednio
samotnie walczące z pożarem.

Trzy osoby zatruły
się dymem

Poszkodowani skarżyli się na
dolegliwości, które były skutkiem zatrucia dymem.
W trakcie pożaru spłonął
sprzęt elektroniczny i nagłośnieniowy. Wstępne straty
spowodowane pożarem szacuje się na 100 tysięcy złotych.
Na miejscu pojawiła się również
policja, która badała przyczyny pożaru. (Piotr Sym)
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Tego samego dnia, o godz. 17.00,
w Ośrodku Kultury Arsus odbędzie
się koncert Mali Maleńkiemu. Piosenki świąteczne wykonają zespoły
Young Ursus Voices, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, podopieczni Przedszkola „Siódme Niebo” oraz dziecięca
drużyna piłkarska KS Ursus. (MAP)

Oﬁary wypadków na torach

Trzy dni później pod skład dalekobieżny przejeżdżający przez stację
Włochy wpadła kobieta. W obu
wypadkach były ofiary śmiertelne.
Do pierwszego zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym na
ul. Leszczyńskiego. Mężczyzna
kierujący fiatem Uno wjechał
pod koła spalinowej lokomotywy
ciągnącej trzy wagony. Kierowca
został zakleszczony w aucie i strażacy, przy pomocy specjalistycznego sprzętu, musieli rozcinać
dach pogiętego pojazdu. Gdy już

Z

najduje się ona na terenie byłych Zakładów
Mechanicznych „Ursus”.
Do wybuchu pożaru doszło we
wtorek wieczorem, 27 listopada.
Jak informuje kpt. Artur
Laudy z Zespołu Prasowego
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej m.st. Warszawy, płomienie ognia wybuchły
na pierwszym piętrze hali nagraniowej znajdującej się przy
ulicy Gierdziejowskiego. W tym
miejscu miała powstać dyskoteka. Straż pożarna została poinformowana o pożarze kilka
minut przed godziną 18.
Trzy osoby znajdujące się
w pomieszczeniu objętym
ogniem bezskutecznie próbowały – do czasu przyjazdu straży
pożarnej – ugasić go własnymi
siłami. W akcji gaśniczej uczestniczyło pięć wozów strażackich.

wydarzenie będzie początkiem
okresu świątecznego w naszej
dzielnicy – podkreśla Agnieszka Wall,
rzecznik prasowy ursuskiego urzędu.
Spodziewa się przede wszystkim
rodzinnej atmosfery. Dlatego na
imprezę szczególnie zapraszani
są wszyscy mieszkańcy Ursusa.

GŁOS STOLICY

udało się wyciągnąć mężczyznę,
do akcji przystąpili ratownicy
medyczni. Niestety, chwilę później stwierdzono zgon 60-latka.
Przez tory biegnące w poprzek
przejazdu pociągi jeżdżą rzadko,
a sama przeprawa nie jest strzeżona. Jak informowała spółka
PKP Polskie Linie Kolejowe wypadek nie spowodował utrudnień
w ruchu kolejowym, właśnie ze
względu na niewielkie natężenie
ruchu w tym miejscu.
Do kolejnego wypadku doszło
26 listopada. Ok. godz. 17.00 pod
pociąg relacji Poznań–Białystok
przejeżdżający przez stację we
Włochach wpadła kobieta. Według
policji najprawdopodobniej był
to nieszczęśliwy wypadek. (DP)
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Wiadomości

URSUS

Impreza mikołajkowa na pływalni
w Ośrodku Sportu i Rekreacji

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ursusie zaprasza 8 grudnia
(sobota) przedszkolaków, dzieci
oraz młodzież szkolną na imprezę
mikołajkową do pływalni Skalar.
Na uczestników czeka wiele
atrakcji – m.in. konkursy sportowe
na basenie oraz sali, wspólne

dekorowanie choinki, lekcje
nurkowania, sportowe quizy.
Każda osoba, która weźmie udział
w imprezie otrzyma mikołajkowy
upominek, natomiast wśród
wszystkich uczestników organizatorzy rozlosują konsolę XBOX 360.
Impreza mikołajkowa odbędzie się

Nadjeżdża nowy tabor
Po stołecznych ulicach będą jeździły m.in. autobusy Mercedes Conecto
Bolo skoczylAs
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Nowe tramwaje typu
120Na Swing zamiast 13N
i autobusy marki Ikarus
zastąpione Mercedesami
– tak wkrótce będzie
wyglądał tabor
warszawskiej
komunikacji publicznej.

W

ten sposób stolica chce
zapewnić wyższy standard podróżowania.
Tramwaje Warszawskie (TW)
i Miejskie Zakłady Autobusowe
(MZA) sukcesywnie wymieniają
stary tabor na nowy. Już wkrótce
warszawiacy nie będą podróżować tramwajami typu 13N. Te
nieprzystające do obowiązujących standardów pojazdy mają
zostać wycofane z ruchu w ciągu najbliższych miesięcy. Podróż tramwajami typu 13N była
szczególnie uciążliwa dla osób
niepełnosprawnych i rodziców
z dziećmi w wózkach, którym
trudno było korzystać z wąskich
wejść i wysokich schodów. Stare
„trzynastki” zostaną zastąpione
przez Swingi.
– Tramwaje typu 120Na to supernowoczesne pojazdy nisko-

podłogowe, wykonane z uwzględnieniem europejskich norm
określających wymagania wytrzymałościowe i zderzeniowe
dla pojazdów szynowych. Są

Już wkrótce
pasażerowie nie
bedą podróżować
tramwajami
typu 13N

w pełni klimatyzowane, wyposażone w biletomaty i elektroniczny
system informacji liniowej oraz
monitoring – mówi Michał Powałka, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.
Obecnie po Warszawie jeździ
już 140 nowych pojazdów (w tym
6 pojazdów dwukierunkowych
Swing Duo), do końca 2013 r.
dołączy do nich jeszcze 46 pojazdów typu Swing. Po zrealizowaniu całego kontraktu zostanie wymienione 40 proc. starego taboru.
Lepszego komfortu jazdy
mogą się spodziewać również

pasażerowie podróżujący autobusami. Na warszawskich ulicach
pojawią się wygodne, niskopodłogowe, spełniające normy ochrony
środowiska Solbusy i Solarisy.
Wśród nich znajdują się cztery
pojazdy hybrydowe zasilane zarówno olejem napędowym, jak
i energią elektryczną. Dołączą
do nich też nowe mercedesy.
W czerwcu Miejskie Zakłady
Autobusowe podpisały umowę
na dostawę 60 autobusów przegubowych z firmą EvoBus.
Niemiecki koncern dostarczy
modele Mercedes Conecto o bardzo bogatym wyposażeniu. One
również będą posiadały niskie
podłogi, a także system elektronicznej informacji wewnętrznej
i zewnętrznej, monitoring, głosowe zapowiedzi przystanków oraz
klimatyzację. To powrót do tradycji warszawskiej komunikacji
po 73 latach. Ostatnie autobusy
marki Mercedes jeździły w barwach stołecznej komunikacji
w latach 1937-39.
Natomiast z użytku są powoli
wycofywane pojazdy marki Ikarus. Z tej okazji Zarząd Transportu Miejskiego zorganizował
konkurs fotograficzny z nagrodami pn. „Ustrzel Ikarusa”. Szczegóły na stronie internetowej
www.ztm.waw.pl.

Lepszy dojazd SKM-ką na lotnisko?
OKĘCIE

9 grudnia wejdą
w życie nowe rozkłady
pociągów Szybkiej
Kolei Miejskiej, w tym
składów kursujących
na Lotnisko Okęcie.
Zasadniczą korektą w porównaniu do obecnego harmonogramu ma być regularne – co kwadrans – kursowanie linii lotniskowych S3 i S2.
W myśl nowego rozkładu
pociągi na lotnisko będą jeździły cyklicznie, co ma zdaniem
przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego poprawić
komfort pasażerów dojeżdżających na Służewiec oraz do
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Lotniska Chopina. Pomiędzy
Warszawą Zachodnią a portem
lotniczym, poza nielicznymi wyjątkami, pociągi będą kursować
co 15 minut.
Zdaniem przedstawicieli ZTM,
przy opracowywaniu nowego rozkładu szczególny nacisk położono na to, by pociągi na lotnisko
jeździły regularnie. Obecnie tak
nie jest – ich kursy trzeba na bieżąco dopasowywać do odjazdów
i przyjazdów innych pociągów
kursujących linią średnicową
i radomską.
Inne udogodnienie dla podróżnych – od 9 grudnia grudnia składy linii S3 nie będą przejeżdżały
przez dworzec Warszawa Śródmieście, lecz tylko przez Dworzec

Centralny. Tym samym pasażerowie linii S3 zyskają możliwość
wygodnej przesiadki na stacji
Warszawa Centralna z lub do
pociągów dalekobieżnych. Dodatkowo linia S3 zostanie skoordynowana z lotniskową linią
Kolei Mazowieckich.
Cykliczne kursowanie i synchronizację z pociągami KM
wprowadzono także dla linii S2
jeżdżącej na Lotnisko Chopina
z Sulejówka Miłosnej. Pociągi na
tej trasie mają kursować co pół
godziny, a późnym wieczorem
mają być szczególnie starannie
zsynchronizowane z Kolejami
Mazowieckimi.
ZTM nieco zmodyfikował
również rozkład linii kursującej

do okęckiego portu lotniczego
z Legionowa i Wieliszewa. Będzie ona, podobnie jak dotychczas, kursowała co godzinę
z Dworca Zachodniego (przez
Warszawę Gdańską do Legionowa Piasków i Wieliszewa).
Rano zostanie jednak uruchomiony dodatkowy pociąg z Legionowa, który ma w założeniu
usprawnić i dojazd do Warszawy
na godz. 8.00–8.30.
Ciekawe tylko, jak owe korekty wpłyną na poprawę frekwencji w pociągach SKM
jadących na lotnisko. W dobiegającym końca roku nie była ona
bowiem zbyt wysoka, o czym
pisaliśmy w „Głosie Stolicy”
w październiku. (AF)
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w godzinach 15.00–18.00 pływalni
Skalar znajdującej się przy
ul. Sosnkowskiego 3 w Ursusie.
Jej organizatorami są Urząd
Dzielnicy Ursus oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Ursusie.
Uczestnicy imprezy wejdą na
pływalnię bezpłatnie. (DP)

Rondo nie będzie
miało imienia Reagana
WŁOCHY
Część włochowskich
radnych chciała
nazwać węzeł drogowy
przy ul. Łopuszańskiej
imieniem Ronalda
Reagana. Nie udało się,
ale możliwe, że imieniem
byłego prezydenta
Stanów Zjednoczonych
zostanie zastąpiona
nazwa ul. 17 Stycznia.
Związkowcy z NSZZ „Solidarność” przy PLL LOT wniosek
o zmianę nazwy ul. 17 Stycznia
na al. Ronalda Reagana złożyli
do Podkomisji ds. Nazewnictwa
Ulic (taką nazwę nosił wówczas
obecny Zespół Nazewnictwa
Miejskiego) w lipcu ubiegłego roku. Ich zdaniem, ta jedna
z największych włochowskich
arterii nie powinna symbolizować daty związanej z wkroczeniem wojsk radzieckich do
Warszawy.
Opinie wśród członków komisji na ten temat były podzielone. Aleksandra Sheybal-Rostek
(PO) uznała za niesłuszne dokonywanie zmian nazw obowiązujących od wielu lat. Natomiast
wiceprzewodniczący komisji
Michał Grodzki (PiS) stwierdził, że z umiarem, ale należy
przychylać się do wniosków
o zmianę nazw ulic.
Ostatecznie członkowie komisji zadecydowali o ponownym zajęciu się sprawą po uzyskaniu opinii mieszkańców
oraz analizy kosztów związanych z koniecznością wymiany
dokumentów.

A nie byłaby to błaha sprawa. Zarządca ul. 17 Stycznia
musiałby wymienić wszystkie
tabliczki z jej nazwami. Natomiast mieszkańcy zostaliby
zmuszeni do poniesienia kosztów związanych z wydaniem
nowych dokumentów, a firmy
mieszczące się przy ul. 17 Stycznia – z wymianą tablic, pieczątek,
wizytówek i druków firmowych.
Czy gra jest więc warta świeczki? Zdaniem pani Anny, mieszkanki jednego z bloków przy
ul. 17 Stycznia, nie. – Jestem emerytką, więc nie stać mnie na takie
„fanaberie” urzędników. Rozumiem, że nie wszyscy mają pozytywne skojarzenia związane z tą
datą, ale przecież symbolizowała ona też powrót wielu mieszkańców do stolicy – przekonuje.
Zmiana nazwy ulicy to nie
jedyny pomysł związany z chęcią uhonorowania imienia Ronalda Reagana we Włochach.
Część radnych z tej dzielnicy
chciała, aby jego imię nosiło
rondo u zbiegu ul. Łopuszańskiej i Al. Jerozolimskich.
Wniosek w tej sprawie złożono do Zespołu Nazewnictwa
Miejskiego przy Radzie m.st.
Warszawy w połowie września. Wtedy członkowie zespołu wstępnie wyrazili zgodę na
taką nazwę pod warunkiem
wycofania wniosku o zmianę
nazwy ul. 17 Stycznia. Jednak
podczas posiedzenia 7 listopada, przy dwóch głosach za,
dwóch przeciwnych i jednym
wstrzymującym się radni zadecydowali, że ronda Reagana
we Włochach nie będzie. (KG)
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Reklama nie tylko dźwignią handlu... Popadający w ruinę
budynek u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego i Solipskiej w Starych Włochach sprawia wrażenie, jakby stał w posadach dzięki
przymocowanym do niego billboardom. Natomiast iluzoryczne na
pewno nie są kwoty, jakie wpływają na konto agencji wynajmującej
powierzchnię ogłoszeniową. (MAP)

Studio graﬁczne: Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio, www.gdstudio.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i adiustacji tekstów
oraz nadawania tytułów listom.
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Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.
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Mężczyzna usłyszał zarzuty
molestowania dziewczynek

Wiadomości
Marek L., pracownik włochowskiego
urzędu dzielnicy, były radny Żoliborza oraz członek zarządu uczniowskiego klubu sportowego na Ochocie
usłuszał zarzuty
molestowania seksualnego
14 dziewczynek. Mężczyzna miał
je napastować w latach 2009–2011,

Zespół walczy z przemocą
W Ursusie rośnie liczba rodzin, w domach których dochodzi do przemocy
Marcin Prażmowski

URSUS

– Przemoc w rodzinie
„kwitnie” – przyznaje
Elżbieta Dżbik, kierująca
pracami zespołu
interdyscyplinarnego
dzielnicy Ursus.

T

en zespół, powołany
ponad miesiąc temu, na
brak pracy nie może narzekać. A wszystko przez rosnącą
liczbę rodzin, w których domach
dochodzi do przemocy. I to nie
tylko tej fizycznej, chociaż faktycznie stanowi ona zdecydowaną większość, ale i psychicznej
czy ekonomicznej. – Zaskoczeni
jesteśmy wszyscy. Wiedzieliśmy,
że problem istnieje, ale nie na aż
tak dużą skalę – podkreśla Elżbieta Dżbik
Zespół interdyscyplinarny tworzy 13 osób. Są to przedstawiciele
m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej, urzędu dzielnicy, policji czy
kurator sądowy. W pierwszej kolejności do zespołu trafiają Niebieskie Karty. – Jeśli okaże się, że
w rodzinie jest dziecko, wówczas
niezwłocznie zawiązywana jest
grupa robocza, która od początku
do końca zajmuje się wyłącznie
daną sprawą – wyjaśnia procedury
działania kierująca zespołem.
Na dzień dzisiejszy w dzielnicy
Ursus takich grup jest już 24. – To
sporo – komentuje krótko kierownik zespołu interdyscyplinarnego.
Wiele wskazuje na to, że będzie
ich jeszcze więcej, gdyż łącznie
Reklama

Elżbieta Dżbik, szefowa zespołu interdyscyplinarnego,
sama jest zaskoczona tak sporą liczbą rodzin, w których
dochodzi do przemocy
Niebieskich Kart założonych jest
55, a następnych osiem czeka na
rozpatrzenie. To, jak długo grupa
„zajmuje się” daną rodziną zależy w głównej mierze od osób
pokrzywdzonych. – Bywa tak,
że pokrzywdzona kobieta, czując za sobą wsparcie chociażby
ze strony policji, jest nie tylko
silniejsza, ale i stara się szybciej
zastopować problem w rodzinie
– mówi Elżbieta Dżbik.
Zdarza się również, że zespół
staje się narzędziem w walce
pomiędzy… rozwodzącymi się
małżonkami. – Co prawda są to
rzadkie przypadki, ale faktycznie występują. Rozpoznajemy

jednak, kiedy klienci starają się
nami manipulować. Widać to ewidentnie po ich zachowaniu – podkreśla kierownik zespołu interdyscyplinarnego.
Osoby, w domach których występuje przemoc, a które chciałyby
skorzystać z pomocy zespołu interdyscyplinarnego mogą zgłaszać
się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ursusie lub o swoim problemie poinformować policję, bądź
pielęgniarki środowiskowe.
– Każde zgłoszenie potraktujemy bardzo poważnie i postaramy się interweniować jak
najszybciej – zapewnia Elżbieta
Dżbik. (MARCIN PRAŻMOWSKI)

Szkoła z tymczasową
halą sportową
WŁOCHY
Gimnazjum przy
ul. Solipskiej we
Włochach powiększy
się o tymczasową halę
sportową. Jej budowa
ma zakończyć się
na początku 2014 r.
Władze dzielnicy Włochy zdecydowały, że przy Gimnazjum
nr 112 powstanie tymczasowy
obiekt, w którym będą się odbywać zajęcia wychowania fizycznego. Hala sportowa zostanie
połączona z budynkiem szkoły
specjalnym łącznikiem prowadzącym do sali gimnastycznej.
– Zdecydowaliśmy się na budowę tymczasowej hali sportowej, bo taka jest potrzeba
Gimnazjum 112. To naturalna
kolej rzeczy, że szkoła powinna
mieć, i dobrze wyposażone klasy,
i odpowiednią halę sportową –
mówi Mikołaj Foks, rzecznik
prasowy dzielnicy Włochy. –
Chcieliśmy wybudować halę
sportową z prawdziwego zdarzenia, ale do tego potrzeba
większego terenu. Urząd starał
się o zakup działki przylegającej
do szkoły, która umożliwiłaby
budowę hali sportowej, na ten
cel były również zarezerwowane
środki. Niestety, ponieważ cena
wynikająca z operatu szacunkowego była niższa niż zaproponowana przez sprzedającego, nie
otrzymaliśmy zgody z urzędu
miasta na zakup działki. Według
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kobieta od rodziców innych dzieci
dowiedziała się, że jej córkę łączą
dziwne relacje z Markiem L.
Podczas śledztwa wyszło na jaw,
że poszkodowanych jest w sumie
14 dziewcząt. Mężczyźnie zarzucono
19 czynów seksualnych na nieletnich. Nie przyznał się do winy. (AF)

podczas obozów łyżwiarskich. Marek
L. został zatrzymany w kwietniu
ubiegłego roku po tym, jak matka
jednej z dziewczynek zawiadomiła
policję o popełnieniu przestępstwa.
Z relacji rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Dariusza Ślepokury wynika, że

Szyszkowa
przed świętami
Bolo Skoczylas

GLOSSTOLICY.pl

naszych informacji została ona
sprzedana komuś innemu
– twierdzi.
Obecnie na terenie należącym do gimnazjum znajduje się
budynek szkoły wraz salą gimnastyczną oraz boiska szkolne. Uzupełnieniem tego kompleksu ma być tymczasowa hala
sportowa o wymiarach 18 x 37 m.
Znajdą się w niej boiska (z poliuretanową nawierzchnią) do
koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki oraz boisko do tenisa,
wszystkie z pełnym wyposażeniem sportowym. Hala zostanie
przykryta materiałem w kolorze biało-zielonym. Obiekt ma
powstać do końca marca 2014 r.
– Budowa tymczasowej hali
nie wpłynie ma na tryb pracy
uczniów gimnazjum – mówi
Mikołaj Foks.
Powstanie hali sportowej to
element wieloletniego zadania inwestycyjnego dzielnicy,
polegającego na modernizacji
i rozbudowie gimnazjum. Dzielnica na ten cel chce przeznaczyć
ponad 6,5 mln zł. (AS)

WŁOCHY
Kierowcy czekają
na otwarcie dla
ruchu ul. Szyszkowej
we Włochach.
Ulice Szyszkowa i Środkowa
przebiegają między al. Krakowską i Al. Jerozolimskimi.
To wygodne połączenie dla
kierowców, którzy nie chcą
stać w ogromnym korku na
ul. Łopuszańskiej. Jednak
od kilku miesięcy przejazd
Szyszkową jest niemożliwy.
Droga została zamknięta
na czas prac związanych
z przebudową skrzyżowania
z ul. Rebusową.
Zamknięcie ul. Szyszkowej
jest spowodowane również
robotami na wielopoziomowym węźle Opacz. Robotnicy podczas prac drogowych
na samej ul. Szyszkowej też
trafili na trudności. W trakcie przebudowy linii energetycznych okazało się, że
kolidują one z instalacjami
podziemnymi. Wykonano więc zamienny projekt
energetyczny. To zmusiło
drogowców do przesunięcia
terminu otwarcia Szyszkowej.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, która
odpowiada za budowę węzła
Opacz i przebudowę skrzyżowania ulic Szyszkowej i Rebusowej podkreśla, że kierowcy pojadą Szyszkową przed
20 grudnia. (AS)
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Krzysztof Daukszewicz będzie
gościem salonu artystycznego

Gościem najbliższego salonu artystycznego Barbary Dziekan będzie
znany satyryk, felietonista, piosenkarz i kompozytor Krzysztof Daukszewicz. Od lat występuje z programami
satyrycznymi. Już w 1976 r. otrzymał
drugą nagrodę – za program „Dookoła Wojtek” – na I Biesiadzie Humoru

jest stałym gościem programu „Szkło
kontaktowe” nadawanego w TVN24.
Satyryk wystąpi 15 grudnia o godz.
18.00 w Domu Kultury Włochy przy
ul. Chrobrego 27. Bezpłatne karty
wstępu będą wydawane 10 grudnia
w godz. 17.00–20.00 oraz w kolejne
dni w godz. 9.00–19.00. (DP)

i Satyry w Lidzbarku Warmińskim.
W 1986 r. otrzymał III nagrodę
w Międzynarodowym Konkursie na
sztukę teatralną za antywojenną
farsę „Cycek”. Od 1986 do 1990 r.
występował w kabarecie Pod Egidą.
Daukszewicz to autor kilkunastu
książek, nagrał też płyty. Od 2005 r.

Salomonowe rozwiązanie
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka unikną trzeciej zmiany
Marcin Prażmowski

URSUS

Rodzice dzieci
klas 0-III mogą
odetchnąć z ulgą.
Pomysł nauki na trzy
zmiany w szkołach
południowej części
dzielnicy upadł.

P

ojawił się inny kłopot.
Do jednego budynku
uczęszczać będzie młodzież gimnazjalna, licealna oraz
uczniowie szkoły zawodowej
i technikum.
Lotem błyskawicy przemknęła przez Ursus wieść
o tym, że od przyszłego roku
miałby zostać wprowadzony
trzyzmianowy system nauczania. Zawrzało. Szczególnie w południowej części dzielnicy, którą
owa zmiana miałaby dotyczyć.
Powód? Spora liczba dzieci na
os. Skorosze, a w rezultacie: brak
miejsc w Szkole Podstawowej
nr 4 przy ul. Walerego Sławka
9. Pomieszczenie wszystkich
uczniów w „czwórce” byłoby
możliwe pod warunkiem wprowadzenia właśnie trzeciej zmiany. Szkopuł jednak w tym, że
najmłodsze dzieci naukę koń-

Uczniowie czwórki" dalej będą uczyć się po staremu...
"
czyły by nawet o… godz. 20.00.
Nic więc dziwnego, że na alarm
zaczęli bić rodzice.

Podstawówka
przejmuje
Konińską

Aby zażegnać konflikt, ale przede
wszystkim znaleźć wyjście z sytuacji, władze Ursusa przygotowały
trzy warianty. Wszystkie poddano konsultacjom i w efekcie
zadecydowano, że do budynku
przy ul. Dzieci Warszawy 42
przeniesiony zostanie Zespół
Szkół nr 42.

Tym samym obiekt przy ul. Konińskiej 2 (gdzie obecnie mieści
się ZS 42) pozostanie w całości do
dyspozycji szkoły podstawowej.
Nie trzeba będzie więc wprowadzać trzeciej zmiany, a nadarza się
również okazja aby przyszłościowo pomyśleć o placówce.
– Działka, na której położony jest ten budynek, pozwala
na swobodną jej rozbudowę –
przyznaje Wiesław Krzemień,
burmistrz dzielnicy. Szacuje,
że zakończenie ewentualnych
inwestycji można zaplanować
na 2015 rok. Docelowo pozwoli

to na utworzenie samodzielnej „podstawówki” dla 700800 uczniów.

3 w 1 = problemy?

Czy jednak faktycznie tak się stanie przekonamy się niebawem.
Póki co, pomysł reorganizacji
pozytywnie zaopiniowała komisja oświaty, a teraz zajmą się
nim radni.
Władze dzielnicy zdają sobie
jednak sprawę z tego, że znalazły się w patowej sytuacji i zaproponowały iście salomonowe
rozwiązanie. – Funkcjonowanie
trzech szkół w budynku przy
ul. Dzieci Warszawy 42 na pewno
nie będzie łatwe – przyznaje burmistrz Krzemień. I dodaje: – Proponujemy pozostawienie trzech
samodzielnych placówek licząc
się z problemem wychowawczym,
dla rozwiązania którego musimy
dołożyć maksymalnych starań.
Jeszcze raz podkreślę, że proponujemy rozwiązanie, które
pozwoli na uniknięcie trzeciej
zmiany. Ponadto jest to rozwiązanie, które racjonalnie zagospodaruje istniejące budynki
przy zminimalizowanych kosz
tach. (MARCIN PRAŻMOWSKI)

Zysk pójdzie na podwyżki

NIEDŹWIADEK
Mieszkańcy twierdzą,
że budowa przystanku
kolejowego Ursus-Niedźwiadek
stanęła w miejscu.

URSUS
Zysk jaki w tym roku
wypracował ursuski
Ośrodek Sportu
i Rekreacji – 60 tys. zł
– przeznaczony będzie
na podwyżkę pensji
pracowników placówki.
Tak, podczas sesji, zadecydowali
radni dzielnicy.
Obrady przebiegły w iście ekspresowym tempie. Jednogłośnie
przyjęto uchwałę w sprawie modernizacji altanek śmietnikowych i podwórek w obrębie ulic:
Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników i Dzieci
Warszawy. Na pierwszy z tych
celów przeznaczono 865 tys. zł,
natomiast realizacja drugiego
pochłonie ponad 1,2 mln zł.
Radni ustalili także stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej
dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.
I tak, na wsparcie mogą liczyć
pływalnie Albatros i Skalar oraz
boisko. Co ciekawe, w nagrodę za
dobre wyniki, budżet podreperują
sami pracownicy ośrodka. Decyzją
radnych, zysk jaki w tym roku wypracował ursuski OSiR (60 tysięcy złotych), przeznaczony zostanie na podwyżkę pensji.
Na wniosek zarządu dzielnicy dokonano również zmian do
tegorocznego budżetu. Zwięk-

Uczniowie w programie
„Tygrysy rynku pracy”
URSUS
Uczniowie z Zespołu
Szkół nr 42 wzięli udział
w projekcie „Tygrysy
rynku pracy”. Jego
realizacja była możliwa
dzięki dofinansowaniu
z Unii Europejskiej.
W projekcie uczestniczyło157
uczniów z Zespołu Szkół nr 42
mieszczącego się przy ul. Konińskiej w Ursusie. Mogli oni
wziąć udział w zajęciach specjalistycznych m.in. z informatyki,
jęz. angielskiego i przedmiotów
zawodowych, wyrównawczych
z matematyki, fizyki, jęz. polskiego, jęz. obcych (opracowanych na podstawie autorskich
programów dla uczniów technikum i szkoły zawodowej),
a także sportowych, tanecznych.
Były też konsultacje z doradcą
zawodowym.
Dla uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności
z zakresu języka angielskiego
i niemieckiego zorganizowano
specjalistyczne laboratorium językowe. W ramach tego zadania
zakupiono niezbędne narzędzia
do profesjonalnego kształcenia
lingwistycznego, m.in. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, zestawy słuchawek
oraz podręczniki.
Ponadto uczestnicy projektu
wzięli udział w obozach językowych, podczas których mogli
zweryfikować nabyte w szkole
umiejętności w kontakcie z lektorami. Obozy pozwoliły także
na integrację grupy oraz dały

możliwość rozwoju fizycznego
poprzez turystykę, sport i wypoczynek. W ramach projektu
zostały zakupione również inne
pomoce dydaktyczne i naukowe.
Uczniowie uczestniczyli także
w wydarzeniach kulturalnych,
regularnie odwiedzali teatry,
kina i muzea.
Celem programu było podniesienie samooceny, poprawa
zdolności interpersonalnych,
językowych, podstaw przedsiębiorczości, rozwój sprawności
ruchowej, promocja i poprawa
jakości szkolnictwa zawodowego. Wyniki egzaminów w ciągu
ostatnich dwóch lat wskazują
na to, że udało się to osiągnąć,
zdawalność wyniosła bowiem
100 proc. Przed wdrożeniem projektu problemem ursuskiej placówki był niski poziom nauczania,
według rankingu Biura Edukacji szkoła zajmowała przedostatnie miejsce w Warszawie.
Wśród uczniów panowała
również niska świadomość na
temat szkolnictwa zawodowego. Jest to spowodowane m.in.
faktem, że często pochodzą oni
z trudnych środowisk. To właśnie z tego powodu wymagają
wsparcia, pomocy, doradztwa
i stworzenia odpowiednich warunków do podnoszenia swoich
kwalifikacji z uwzględnieniem
wymagań rynku pracy. A te wyraźnie wskazują, że absolwenci
o specjalności technik informatyk, technik obsługi ruchu
turystycznego oraz technik
ekonomista, a także absolwenci szkół zawodowych będą stale
poszukiwani. (KG)

FOTOMIGAWKA
Marcin Prażmowski

Prace przy przystanku ruszyły w wakacje. – Podobno pod
koniec przyszłego roku przystanek na Niedźwiadku ma
być gotowy. Nie wydaje mi się
jednak, że kolejarze zdążą, bo
na placu budowy niewiele się
dzieje – mówi mieszkaniec
osiedla Niedźwiadek.
– Wykonawca ma już za sobą
organizację placu budowy i teraz robi wszystkie prace, które
nie mają wpływu na ruch kolejowy. Tak jak zapowiadaliśmy
w pierwszej połowie przyszłego roku powinny się rozpocząć
takie etapy budowy, w których
te prace będą bardziej widoczne – mówi Maciej Dutkiewicz,
rzecznik prasowy Centrum Realizacji Inwestycji spółki PKP
Polskie Linie Kolejowe. Dodaje,
że wraz z bardziej zaawansowanymi robotami mogą się
pojawić utrudnienia na kolei.
Według rzecznika wszystkie
prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem i nie ma sygnałów, aby coś w tym temacie
się zmieniło. (DP)

Marcin Prażmowski

Prace zgodnie
z planem

GLOSSTOLICY.pl

Ursuscy radni jednogłośnie poparli dotację dla OSiR-u,
jak również podwyżkę dla jego pracowników
szono wydatki na remont studni
oligoceńskich, czy dofinansowano lodowisko.
Radni zdecydowali również
przesunąć 676 tys. zł, przeznaczonych na przebudowę ul. Dzieci
Warszawy wraz z wykupem gruntów, do budżetu na 2013 rok. Powód? – Nie wykorzystalibyśmy
tych środków w tym roku, ponieważ trwają jeszcze procedury
wypłaty odszkodowań za zajęte
grunty. Są one bardzo złożone i do-

tyczą blisko czterystu stron postępowania – wyjaśnia Wiesław
Krzemień, burmistrz dzielnicy.
Rozwiał on również nadzieje
mieszkańców Ursusa na organizowanie przez władze Sylwestra.
– Zabawy nie będzie. Planujemy
również pomniejszoną iluminację świetlną w dzielnicy. Nie
muszę chyba mówić z jakich powodów – skwitował burmistrz,
mając na uwadze skromny budżet dzielnicy. (MAP)

Z końcem tego roku powinna zakończyć się przebudowa przewodu wodociągowego na ulicy Tumskiej we Włochach. Tak przynajmniej wynika z harmonogramu, jaki przedstawił wykonawca robót
montażowych. Prace, które rozpoczęły się 18 października dotyczą
odcinka od ul. Chrościckiego do ul. Michałowskiego. – Wartość
tej inwestycji wynosi 583 tysięcy złotych – informuje Marzena
Wojewódzka z zespołu prasowego Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. (MAP)

NIERUCHOMOSCI

Wyższy podatek od nieruchomości
P

odwyżek nie unikną
również firmy, które zapłacą więcej od użytkowanych nieruchomości.
Zmiana stawek to żadna nowość. Tym bardziej, kiedy przychodzi Nowy Rok. W Ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych
ujęto bowiem zasady corocznej
waloryzacji kwot maksymalnych
stawek tych podatków. Podatków,
które stanowią ważne źródło dochodów samorządów. Nic więc
dziwnego, że lokalne władze ochoczo korzystają z tego przywileju.
Szczególnie wówczas, kiedy stawki
podatków od nieruchomości podążają za inflacją, by ta nie zabierała
im części dochodów.

W rezultacie od przyszłego
roku maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną
o 4 procent. Dlaczego tyle? Bo tyle wynosi wskaźnik Ministerstwa Finansów ujmujący wzrost
cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012
roku, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.
Pocieszeniem dla właścicieli
mieszkań jest fakt, że wzrost podwyżki jest mniejszy niż w zeszłym
roku (4,2 proc.) ale czasy, kiedy
stawki podatków i opłat lokalnych wynosiły 2,6 proc. (2011 r.)

Bolo Skoczylas

PODATKI
W 2013 roku właściciele
mieszkań zapłacą
większy podatek
od nieruchomości. Cena
od metra kwadratowego
powierzchni użytkowej
domu czy mieszkania
wzrośnie z 70
do 73 groszy.

73

grosze wyniesie
maksymalna roczna
stawka podatku od mkw.
powierzchni użytkowej
domu czy mieszkania

TARGI
Przyszłoroczne targi
mieszkaniowe
w Pruszkowie odbędą się
w nowej formule – Targi
Dom Mieszkanie Wnętrze.
Wiosenna edycja odbędzie się
16 i 17 marca, natomiast jesienna – 21 i 22 września. Sprzedaż
powierzchni pod stoiska ekspozycyjne rozpoczęła się 5 listopada.
Druga edycja Targów Mieszkaniowych WPR w Pruszkowie, która miała miejsce w październiku
tego roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem gości – odwiedziło
ją blisko 4000 osób. Organizator
Reklama

Bolo Skoczylas

Targi mieszkaniowe po nowemu

eventu, Grupa Wpr Media, zaplanowała już dwie edycje w 2013
roku. Pierwsza, wiosenna, odbędzie się w weekend 16 i 17 marca
w hali Znicz w Pruszkowie.
Na edycję jesienną organizatorzy targów zapraszają
w weekend 21 i 22 września. Ze
względu na przebudowę kompleksu MZOS Pruszków i hali

Znicz, zaplanowaną na 2013
i 2014 rok, impreza może zostać
przeniesiona do BGŻ Arena, nowoczesnego obiektu położonego
przy stacji WKD w Pruszkowie.
Ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji edycji jesiennej zostanie
podjęta do końca roku, po potwierdzeniu harmonogramu prac budowlanych na terenie MZOS.
Podczas targów swoją ofertę przedstawi kilkudziesięciu
wystawców – deweloperzy,
samorządy, banki, doradcy finansowi, pośrednicy w obrocie
nieruchomościami oraz firmy
z branż związanych z wystrojem
wnętrz. (MAP)

Reklama

czy 3,5 proc. (2010 r.) wydają się
być już zamierzchłe. W praktyce
od stycznia 2013 roku maksymalna
roczna stawka podatku od nieruchomości pobieranego od każdego
metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu bądź mieszkania wzrośnie z 70 do 73 groszy.
Podwyżka nie ominie również firm. Górna stawka podatku od budynków lub ich części
związanych z działalnością gospodarczą wzrośnie z 21,94 zł
za mkw. powierzchni użytkowej do
22, 82 zł. Natomiast maksymalny podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności wyniesie 88 gr za m kw.
Bywa jednak tak, że samorządy
nie stosują maksymalnej taryfy,
bądź w ogóle nie podnoszą cen. Ma
to jednak swój minus. W przyszłości
może się okazać, że gmina zdecyduje się na podwyżkę nawet większą
niż podawany wskaźnik. I wszystko
będzie zgodne z prawem, gdyż Ministerstwo Finansów jest łaskawe
takich wypadkach. Nie chce po
prostu, aby samorządy zadłużały
się na własne życzenie. (MAP)
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NIERUCHOMOSCI
„Mieszkanie dla młodych” tuż, tuż... Kredyt hipoteczny
MIESZKANIA

Pierwsze mieszkanie,
w dodatku kupione
za kredyt na rynku
pierwotnym oraz
nieukończony 35 rok
życia – to warunki jakie
trzeba spełnić, aby
przystąpić do nowego
rządowego programu
„Mieszkanie dla młodych”.

P

rogram ruszy najprawdopodobniej w połowie
przyszłego roku.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
odkryło właśnie karty i skierowało do konsultacji społecznych
projekt założeń nowej ustawy,
która ma ułatwić młodym ludziom
zakup pierwszego mieszkania.
Z programu „Mieszkanie dla
Młodych” – zastępującym likwidowany inny program pomocowy
„Rodzina na swoim” – skorzystać mogą zarówno małżeństwa,
jak i tzw. single. Obowiązywać
Reklama

będzie jednak kryterium wiekowe – nieukończony 35 rok życia.
W przypadku małżeństw owo
kryterium musiałoby spełniać
jedno z małżonków.
Są i inne, równie ważne warunki.
Musi to być pierwsze mieszkanie,
kupione za kredyt (maksymalnie
50-procentowy wkład własny)
i nabyte na ryku pierwotnym,
czyli od dewelopera bądź spółdzielni. Kategorycznie więc odpada rynek wtórny, jak również
samodzielna budowa domu. Na
dodatek, aby można było skorzystać z państwowej dopłaty, cena
nowego mieszkania nie będzie

Z programu
będą mogły
skorzystać zarówno
małżeństwa
jak i tzw. single

Bolo Skoczylas

Nowy rządowy program ruszy prawdopodobnie w połowie 2013 r.

mogła przekraczać określonego przez wojewodę wskaźnika
średnich kosztów budowy domu
dla danego województwa bądź
miasta wojewódzkiego oraz powierzchnia mieszkania nie może być większa niż 75 mkw.
Warto podkreślić, że beneficjenci programu pieniądze z budżetu dostaną na starcie, jako rodzaj wkładu własnego. Dzięki
temu zaciągnięty kredyt będzie
mógł być mniejszy.

„Mieszkanie dla młodych”, jak
większość programów pomocowych, ma jednak swoje ograniczenia. Można bowiem utracić
dopłaty. Kiedy? Jeśli w przeciągu
pięciu lat od zakupu mieszkanie
zostałoby wynajęte bądź sprzedane. „Amnestią” jednak objęci
byliby ci, którzy sprzedaliby
lokal po trzech latach, a w ciągu
kolejnych dwóch lat uzyskane pieniądze przeznaczyliby na zakup
innego mieszkania. (MAP)

będzie łatwiejszy?
FINANSE
Łatwiej o kredyt
hipoteczny w 2013 roku?
Jest to całkiem możliwe.
Rada Polityki Pieniężnej
może bowiem obniżyć
stopy procentowe,
co nawet o 11 proc.
zwiększyłoby zdolność
kredytową ludzi
kupujących mieszkania.
To jednak tylko jeden z wielu
czynników wpływających na
sytuację kredytów hipotecznych w Polsce.
Zdaniem ekspertów, obniżenie stóp procentowych, a także
stopy oprocentowania kredytów
międzybankowych – WIBOR,
może wpłynąć na zwiększenie
zdolności kredytowej trzyosobowej rodziny uzyskującej dochód 5 tys. zł netto o około 35
tys. zł. Z drugiej jednak strony
wzrosną marże banków, które
udzielają kredytów. Informuje
o tym Home Broker, powołując

się na przykłady z przeszłości.
Kiedy w 2008 roku Rada Polityki Pieniężnej dość szybko obniżyła stopę procentową z poziomu 6 do 3,5 proc., marże banków wzrosły z 2 do 3 procent.
Komisja Nadzoru Finansowego dość restrykcyjnie reguluje rynek kredytowy. Obecnie
przepisy ograniczają liczbę osób
mogących ubiegać się o kredyt na
zakup nieruchomości. W nowym
roku obostrzenia w tym względzie
mają być mniejsze. Rozluźnią
się przepisy dotyczące rekomendacji S i T, według których na
miesięczną spłatę rat kredytowych nie może być przeznaczona więcej niż połowa dochodów.
W 2013 roku nie będzie już
funkcjonował projekt „Rodzina
na swoim”, co może spowodować, że kredyty hipoteczne będą
droższe dla młodych małżeństw.
Rząd zapowiada jednak rozpoczęcie nowego programu pod
nazwą „Mieszkanie dla młodych”
(piszemy o nim obok). (AF)
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OKĘCIE

Ponad 47,5 kg kokainy odkryto
w bagażach podróżnych

W sobotę 17 listopada na Lotnisku Chopina w bagażu trójki
Polaków celnicy znaleźli 47,5
kilograma kokainy. Narkotyki
odkryto podczas rutynowej
kontroli – celnicy wcześniej nie
mieli informacji o przemycie.
W czasie skanowania bagaży

podejrzenia funkcjonariuszy
wzbudziły dziwne paczki poukładane w walizkach. Na początku
myśleli, że to opakowania z kawą.
Po otwarciu bagaży okazało się,
że Polacy w wieku od 21 do 25
lat chcieli przemycić olbrzymią
ilość narkotyków: Oskar B. wiózł

Dbają o środowisko
Stołeczne Lotnisko Chopina po raz kolejny dostało
certyﬁkat programu Airport Carbon Accreditation

Archiwum

KAROLINA
GONTARCZYK

Miłośnicy jednośladów mają w Ursusie do dyspozycji
prawie 6,5 km ścieżek. Twierdzą, że to za mało
KAROLINA
GONTARCZYK
URSUS

Z

ykliści mogą korzystać
w Ursusie z 15 ścieżek
o łącznej długości prawie 6,5 km. Większość z nich
znajduje się w dobrym stanie
technicznym, jednak, zdaniem
miłośników jednośladów, władze dzielnicy realizują zbyt mało inwestycji w tym zakresie.
– Co z tego, że ścieżki są
w dobrym stanie, skoro jest ich
tak niewiele – narzeka Krzysiek
z os. Niedźwiadek. Według niego, na terenie dzielnicy i okolic

Miłośnicy rowerów
z Ursusa twierdzą,
że nie mają łatwo.
– Na terenie dzielnicy
nie ma wystarczającej
ilości stojaków, no
i wciąż brakuje dla
nas ścieżek – mówią.

narzędziem, które pozwala skoordynować i racjonalizować działania podejmowane w tym obszarze
– mówi Michał Marzec, dyrektor
Lotniska Chopina w Warszawie.
Airport Carbon Acreditation
obejmuje cztery poziomy zaawansowania. Warszawski port

Lotnisko Chopina
jako pierwsze
w kraju otrzymało
certyfikat
Airport Carbon
Accreditation

otrzymał certyfikat poziomu
pierwszego „Mapping”. Wymagało to przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł emisji
CO2 i innych szkodliwych gazów
cieplarnianych, a także poddania
się niezależnemu audytowi pod
kątem rocznej wielkości emisji.
Od 1996 roku na lotnisku prowadzona jest także gospodarka
odpadami, której głównym celem
jest maksymalny odzysk i recykling prowadzony w taki sposób, aby jak najmniej odpadów
trafiało na wysypiska. W maju
2010 roku Lotnisko Chopina
otrzymało nagrodę Trane Energy Eﬃciency Leader Award za
działania proekologiczne oraz
poprawę wydajności energetycznej i operacyjnej.

C

powinna powstać spójna sieć
ścieżek, które łączyłyby się ze
sobą. – To kosztowałoby niewiele pracy i nakładów finansowych.
Wystarczyłoby odpowiednimi
liniami wyznaczyć miejsca dla
rowerów na szerokich chodnikach, których w Ursusie nie
brakuje – przekonuje.
Kolejny problem na który
zwracają uwagę rowerzyści to
za mało stojaków na jednoślady. Brakuje ich przed sklepami,
punktami usług, urzędami. Z tą
opinią nie do końca zgadza się
rzecznik prasowy ursuskiego
ratusza Agnieszka Wall. – Ostatnio do dyspozycji mieszkańców
oddano wiatę rowerową przy
budynku urzędu dzielnicy na
pl. Czerwca 1976 roku. To nowoczesny obiekt wykonany ze
szkła i stali, przewidziano tu
miejsca dla 10 rowerów – mówi.
Do końca tego roku ursuski
ratusz zamierza uruchomić 83
nowe stojaki w różnych loka-

lizacjach – da to w sumie 166 dodatkowych miejsc parkingowych
dla rowerów.
Także do końca roku władze
dzielnicy planują modernizację
ścieżki rowerowej przy ulicy
Orląt Lwowskich, na odcinku
od ul. Warszawskiej do linii południowej obwodnicy Warszawy
(POW). Przetarg na wyłonienie
wykonawcy tego zadania już został rozstrzygnięty.
W sumie na modernizację
ścieżek ursuski ratusz przeznaczył w tym roku prawie 180 tys. zł.
Na więcej inwestycji w tym zakresie na razie nie ma szans. Wynika
to z trudnej sytuacji budżetowej,
zarówno całej Warszawy, jak i jej
poszczególnych dzielnic.
– Ale na terenie Ursusa powstają
ścieżki rowerowe budowane przez
inne podmioty. Mam tu na myśli
ścieżkę przy budowanej ul. Nowolazurowej oraz przy Gierdziejewskiego i Połczyńskiej – mówi
Agnieszka Wall.

Jakubowski koordynatorem
mArcin PrAżmowski

amierzeniem programu
Airport Carbon Accreditation jest zachęcanie
portów lotniczych do walki ze
zmianami klimatycznymi poprzez zarządzanie emisjami
spalin i zdefiniowanie spójnego i zgodnego działania w tym
obszarze.
Dotychczas certyfikaty Airport Carbon Accreditation otrzymało 67 portów lotniczych z Europy i sześć z regionu Azji i Pacyfiku. Lotnisko Chopina jest
pierwszym certyfikowanym portem w Polsce i trzecim w Europie
Środowo-Wschodniej.
– Ekologię traktujemy bardzo
poważnie jako element odpowiedzialności za lokalne środowisko.
Program Airport Carbon Accreditation jest bardzo przydatnym

18,5 kg, Kamil S. – 12 kg, a Monika
S. – 17 kg. Zostali aresztowani.
Grozi im kara nawet do 15 lat
pozbawienia wolności. To był
jeden z największych przemytów
udaremniony przez polskich
celników w lotniczym ruchu
pasażerskim. (DP)

Ciężkie życie rowerzysty?

OKĘCIE

Już po raz drugi
warszawskie Lotnisko
Chopina otrzymało
certyfikat programu
Airport Carbon
Accreditation (ACA).
Ma on na celu ograniczanie
emisji dwutlenku
węgla do atmosfery.
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Będzie wietrzenie kadry
URSUS

Wyjazd na tygodniowy
obóz, dziewięć gier
kontrolnych oraz…
wietrzenie kadry.
Tak w skrócie przedstawia
się zimowy scenariusz
w obozie trzecioligowego
Ursusa.

B

ezbramkowy remis na zakończenie rundy jesiennej z Pogonią Grodzisk
Mazowiecki nieco poprawił nastroje po „czarnym” listopadzie
w wykonaniu podopiecznych
trenera Tomasza Matuszewskiego. Ursus po fantastycznym
początku rozgrywek, na koniec
złapał zadyszkę. W rezultacie wypadł z walki o fotel lidera. Mimo
to wysokie trzecie miejsce na
półmetku rozgrywek i tak uznać
można za sukces, tym bardziej że
zaliczka punktowa (30 „oczek”)
w praktyce oznacza utrzymanie
się w lidze. Czyli realizację celu
na całość sezonu.
Nic więc dziwnego, że przy ul.
Sosnkowskiego wszyscy odetchnęli z ulgą. Chociaż nikt nie ma
zamiaru spoczywać na laurach –
zarówno piłkarze jak i sztab szkoleniowy wespół z działaczami,

dla których rozpoczął się okres
gorących przygotowań do rundy
rewanżowej. A te „Traktorzyści”
zainaugurują 7 stycznia.
– Planujemy rozegrać maksymalnie dziewięć meczów kontrolnych – informuje szkoleniowiec Ursusa, dodając że w gronie potwierdzonych sparingpartnerów znajdują się drużyny
Pelikana Łowicz, Świtu Nowy
Dwór Mazowiecki oraz Znicza
Pruszków. Ważnym etapem
przygotowań ma być tygodniowy obóz kondycyjny. – Mamy kilka ofert i rozpatrujemy tą najatrakcyjniejszą – usłyszeliśmy
w klubie. Wiele jednak wskazuje na to, że Ursus formę będzie
szlifował w Bydgoszczy.
Niewiadomą stanowi jednak
kadra, jaką do swojej dyspozycji
będzie miał Tomasz Matuszewski.

Przygotowania
do rundy
rewanżowej
piłkarze rozpoczną
7 stycznia

Po udanych występach w rundzie jesiennej na brak ofert nie
może narzekać Jewhen Rodionow.
Ukraińskim napastnikiem zainteresowana jest Olimpia Grudziądz,
Jagiellonia Białystok a ostatnio nawet warszawska Polonia.
– Piłkarz ten ma „papiery’ na
grę w wyższej lidze, tak więc nie
będziemy robili mu żadnych przeszkód w przypadku ewentualnego
transferu – twierdzi Matuszewski.
Szkoleniowiec Ursusa może
stracić również innego podstawowego zawodnika, Rafała Zaborowskiego. – Dlatego tym bardziej
musimy rozglądać się za wzmocnieniami – przyznaje trener.
Zapowiada jednocześnie lekkie
wietrzenie składu. – Jest grupa
dziesięciu zawodników, która
wyraźnie odstaje poziomem od
reszty. Pokazała to końcówka
rundy. Tak więc zmiany będą, ale
chcemy przeprowadzić je z głową
– podkreśla Matuszewski.
Daleki jest jednak od podawania nazwisk piłkarzy, którzy
mogliby wzmocnić szeregi Ursusa. Wiadomo jedynie, że klub
w pierwszej kolejności chce
pozyskać obrońcę, defensywnego pomocnika oraz napastnika. (MARCIN PRAŻMOWSKI)

Ariel Jakubowski (z prawej) na treningu młodych piłkarzy Ursusa w towarzystwie
Konrada Gołaszewskiego, drugiego trenera trzecioligowca
URSUS

Doświadczony ligowy
zawodnik Ariel
Jakubowski, został
koordynatorem szkolenia
grup młodzieżowych w
RKS Ursus.

T

o spore wyzwanie, ale
widząc potencjał jaki
drzemie w tych młodych
piłkarzach, jestem pozytywnie
nastawiony do pracy – mówi były
obrońca Ruch Chorzów.
Niedawno odbył się pierwszy wspólny trening narybku
RKS Ursus z zawodnikami
pierwszego zespołu. Na zajęciach pojawił się nie tylko sztab
szkoleniowy trzecioligowców,
ale również kilku piłkarzy, na
czele z Jewhenem Rodionovem,

najskuteczniejszych zawodnikiem „Traktorzystów”. Łączonym zajęciom bacznie
przyglądał się Ariel Jakubowski, który w RKS Ursus będzie
odpowiadał za cykl szkolenia
młodych piłkarzy.
– To właśnie ci chłopcy są
przyszłością klubu i trzeba im
stworzyć właściwe warunki do
tego, aby mogli się rozwijać –
mówi Jakubowski, który ma
za zadanie koordynowanie szesnastu (!) grup młodzieżowych.
Łącznie ponad trzystu piłkarzy...
– Najważniejsze, że chętnych
do gry nie brakuje. Chcemy stworzyć swego rodzaju „piramidę”.
Każda z drużyn bierze udział
w programie indywidualnym.
Każdy ze szkoleniowców ma
również asystenta. Zależy nam

na wyszkoleniu piłkarzy zarówno pod względem umiejętności,
jak również mentalnym. Jednym z podstawowych elementów jest poczucie przywiązania
zawodnika do klubu – podkreśla
Ariel Jakubowski.
Dla 35-letniego piłkarza, który w Ekstraklasie rozegrał 247
meczów i ma za sobą jeden występ w reprezentacji Polski, praca z młodzieżą w Ursusie to nie
nowość. Prowadził już grupy
młodzieżowe w Wiśle Płock oraz
wspomagał akademię piłkarską chorzowskiego Ruchu, który prowadzi ścisłą współpracę
z VfL Wolfsburg. – Co prawda,
tam są nieco inne zasady szkolenia, ale część pomysłów da
się przenieść na ursuskie realia
– twierdzi Jakubowski. (MAP)
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Wiadomości

URSUS

Cmentarz przy ulicy
Ryżowej zostanie rozbudowany

Będzie rozbudowa cmentarza przy
ulicy Ryżowej. I chociaż nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszą prace
pewne jest, że… – Sytuację można
określić jako naglącą, ponieważ
terenu na pochówki zostało bardzo
niewiele – przyznaje Agata Cesarek
z biura prasowego urzędu dzielnicy.

Obecnie w Biurze Architektury
i Planowania Przestrzennego
znajduje się projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza.
Zakłada on m.in.: powiększenie
terenów nekropolii, co umożliwiłoby dalsze pochówki na najbliższe

Czar piosenek Haliny Kunickiej
WŁOCHY

– Ze szczerego
serca dziękuję.
Jestem szczęśliwa,
że usłyszałam te
piosenki w waszym
wykonaniu. Jesteście
bardzo zdolni
i utalentowani
– powiedziała
Halina Kunicka.

A

rtystka mówiła to do dzieci i młodzieży w trakcie
koncertu wspomnieniowego, który był jej poświęcony.
Impreza odbyła się 25 listopada
w Okęckiej Sali Widowiskowej.
Młodzieżowe i dziecięce zespoły wokalne z włochowskiego Artystycznego Domu Animacji „ADA”,
wspierane przez grupy wokalno-taneczne z Warszawy, wykonały podczas specjalnej imprezy
utwory popularnej piosenkarki.
Koncert pod nazwą „Wspomnienia piosenek Haliny Kunickiej” nie opierał się tylko

na prezentowaniu przebojów
piosenkarki w wykonaniu najmłodszych. Był to również wieczór samej artystki, popularnej
szczególnie w latach 60. i 70.
Jako gość honorowy wiele o sobie opowiadała – o dzieciństwie,
drodze do sławy, małżeństwie
z Lucjanem Kydryńskim.
Imprezę zorganizowała Alina Małachowska, wokalistka
i pianistka, na co dzień związana
z Artystycznym Domem Animacji
„ADA”. Zajmuje się m.in. muzyczną edukacją dzieci i młodzieży.
– Repertuar Haliny Kunickiej
to ogromna skarbnica pięknych,
różnorodnych piosenek. Dzisiejszego wieczoru będziemy
mogli zaprezentować tylko niektóre z nich. Dlatego zachęcam,
w szczególności dzieci i młodzież,
do zapoznania się z repertuarem
artystki – mówiła na wstępie imprezy Małachowska
Na scenie najmłodsi przedstawili przekrojowy repertuar
Kunickiej – wykonano m.in.

Dom kulTury wŁochy – ArTysTyczny Dom AnimAcJi ADA"
"

Wspomnieniowy, specjalny koncert w Okęckiej Sali Widowiskowej

utwory „Kto mnie woła”, „Jeszcze nie raz”, „Chłopcy z obcych
mórz”, „Gwiazda naszej miłości”.
Natomiast Alina Małachowska zaśpiewała wraz z publicznością utwór „Czumbalalajka”.
– Jestem niesłychanie wzruszona i szczęśliwa, że znalazł się
ktoś, kto wpadł na pomysł, żeby
„odkurzyć” moje piosenki ratując je od zapomnienia i przedstawił w tak wspaniałej formie
– powiedziała Halina Kunicka.

Wreszcie przyszedł czas na
występ gościa honorowego imprezy. Jak przyznała artystka,
wysoki poziom artystyczny oraz
talent występujących (w większości były to dzieci oraz młodzież
nagradzana na różnych festiwalach i konkursach), sprawił,
że poczuła tremę. – Ponieważ
wszyscy tak pięknie śpiewali, nie
wiem czy sama dam radę zrobić to
równie wspaniale – powiedziała
Kunicka. Dała, występ okazał się
znakomity. Koncert zakończyło
wspólne wykonanie najbardziej
znanej piosenki z repertuaru
Kunickiej, „Orkiestry Dęte”.
Patronem medialnym imprezy był „Głos Stolicy”.
„Wspomnienia piosenek Haliny Kunickiej” to już trzeci koncert w ramach projektu „Wspomnienia”, zorganizowanego przez
Artystyczny Dom Animacji
„ADA” – filię Domu Kultury
„Włochy”. Wcześniejsze poświęcone były zespołowi 2+1
i Alibabkom. (Piotr Sym)
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lata. – Gwarantowałoby również
bezpieczny dojazd i parkowanie
przy cmentarzu – podkreśla
Agnieszka Cesarek. – O rozpoczęciu
prac można będzie mówić dopiero
po zatwierdzeniu planu miejscowego. Podobnie jak o kosztach
inwestycji – wyjaśnia. (MAP)

Zajrzyj do Kina Konesera
WŁOCHY
W grudniu w Kinie
Studyjnym „ADA”
zobaczymy unikalne
filmy, nieobjęte regularną
dystrybucją kinową.
Dzięki uprzejmości Łódzkiej
Szkoły Filmowej zapoznać się
można m.in. z krótkimi formami wielkich twórców polskiej
kinematografii.
Seanse odbędą się w ramach
serii spotkań Kino Konesera.
W prezentowanych blokach
filmowych zatytułowanych
„Z Archiwum Łódzkiej Filmówki”, znajdują się m.in. filmy debiutantów, studentów, stare kino,
animacje dla dorosłych, etiudy
oraz szkolne produkcje znanych
polskich reżyserów – Krzysztofa
Zanussiego, Romana Polańskiego i Krzysztofa Kieślowskiego.
Skąd pomysł na Kino Konesera? – W Kinie Studyjnym „ADA”
staramy się odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności. Komponujemy nasz repertuar stawiając na kino popularne, lecz wartościowe. Reagujemy na bieżące
wydarzenia – święta, pory roku.
Dbamy o najmłodszych widzów

i ich rodziców. Kino łączymy z innymi obszarami kultury, mamy
na koncie organizację imprez
związanych ze światowymi kulturami, prowadzimy cykl łączący
seans z popołudniem gier planszowych (Granie przy ekranie)
oraz rodzinne spotkania plastyczno-filmowe (Kino Malucha
Retro) – mówi Magdalena Foks,
jedna z organizatorek seansów
Kina Konesera w „Adzie”.
– Dostrzegamy też, że wśród
naszych widzów znajdują się
osoby poszukujące kina spoza
regularnej dystrybucji, oryginalnych tematów i ujęć artystycznych. Dlatego już trzeci sezon
proponujemy wieczory krótkich
metraży, animacji, dokumentu.
W pierwszym bloku zaprezentowaliśmy kino współczesne ze
smakowitym kąskiem na zakończenie – filmem „Holden” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego.
W kolejnych blokach pojawią
się również znakomite nazwiska, Kieślowski, Bajon, Polański,
wszyscy będący wychowankami
łódzkiej szkoły filmowej.
Kolejny blok zaprezentowany
zostanie 14 grudnia. Start o godz. 19.
Wstęp wolny. (Piotr Sym)

Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Stalowa 28/30

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Szukam pracy
► Pilnie poszukuję pracy!
Zajmę się dzieckiem
lub osobą starszą,
podejmę pracę biurową
lub sprzątanie, 505 421 176
► Uczciwa emerytka
zaopiekuje się dzieckiem
lub osoba starszą
784 373 924

► Tanio wynajmę
3 pomieszczenia o pow. 150m2
blisko Prokuratury Rejonowej,
monitoring video, alarm,
sekretariat parking, wejście
z ulicy, parterowy budynek
- 880 880 080

► Odszkodowania powypadkowe.
Jeśli utraciłeś zdrowie lub
mienie, zadzwoń. Rozpoznanie
twojej sprawy jest bezpłatne.
Tel. 606 894 200. Konsultacje
w zakresie proﬁlaktyki
prozdrowotnej Tel. 664 91 55 35

► Warsztat/pomieszczenie
gospodarcze, 80m2, 800 zł,
506 906 002

► Pozytywne szkolenie psów,
605 033 555

Automoto – kupię
Auto-złomowanie,
do wyrejestrowania, odbiór,
ekwiwalent regulaminowy,
tel. 22 723 46 66, 501 139 173

Nieruchomości – sprzedam
► Działki budowlane 1300m2,
woda, prąd, gaz, okolice
Niepokalanowa,
tel. 601 293 766
► Pilnie sprzedam mieszkanie 57m2
po remoncie kontakt 694 127 292
► Sprzedam działki budowlane,
Osowiec, bezpośrednio przy lesie
z mediami, Tel. 510 521 952
Nieruchomości – do wynajęcia
► 110 m2 w centrum Pruszkowa,
blisko PKP ZUS, tanio wynajmę,
internet, telefon, alarm - 22 244
0777
► Pruszków, Kraszewskiego lokal
użytkowy 50m2, I p., 1400zł + prąd
604 402 004
► Pruszków, Kraszewskiego lokal
użytkowy parter,
wej. z ulicy, 604 402 004

► Pranie tapicerki, dywanów
w domu klienta 504 206 446
► Projektowanie graﬁczne
oraz skład DTP.
Kontakt: 509 443 977, 509 443 877
www.gdstudio.pl;
marcin@gdstudio.pl

Tani blacharz-lakiernik
samochodowy tel.: 796 956 377
► USŁUGI BUDOWLANE
– stany surowe,
wykończenia, remonty,
duże doświadczenie,
referencje. Tel. 518 493 643

► WYMIANA OPON
795 569 659
► Wymiana opon, komplet
wycieraczek ﬁrmy Optima
gratis, 22 428 55 85,
ul. Orłów Piastowskich 50

► Usługi księgowe,
doradztwo podatkowe
– Biuro rachunkowe
WERO-MONA, 728 963 965,
wero-mona@wp.pl
► Usługi remontowo-budowlane,
adaptacje wnętrz, płytki,
604 438 657
► Wróżka, 693 765 283

Kupię
► Antyki wszelkie, gotówka,
504 017 418, 601 336 063
► Zakupię złom wszelkiego rodzaju:
piece, kaloryfery, rury, wanny,
wraki samochodowe
i inne. Dojadę, 503 711 500
Usługi
► Brukarstwo, 517 477 531
► Czyszczenie skórzanej
tapicerki samochodowej
505 076 331
► Drzewa, krzewy, wycinka,
karczowanie, pielęgnacja
512 380 109, 22 758 16 65

agencja reklamowa
studio graficzne
druk cyfrowy i offsetowy

► Malowanie, 723 068 281
► Naprawa komputerów,
Outsourcing IT, WWW
- www.tuzcomp.pl
Tel. 602 384 179

studio@identifika.pl

www.identifika.pl

► Zbiórka elektrozłomu, Pruszków
ul. Prusa 41, tel. 600 214 802,
Komputery 1.50,- kg
► Żaluzje, rolety, moskitiery,
verticale, pranie verticali, 9-20,
501 175 813

12

GŁOS STOLICY

Reklama

Środa, 5 Grudnia 2012

GLOSSTOLICY.pl

Sprzedaż segmentów

w Grodzisku Mazowieckim

Lokale o powierzchni od 75 m2- 140 m2 w cenie już od 330.000 zł,
za stan deweloperski. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.

Biuro sprzedaży: ul. Nadarzyńska 77, 05-825 Grodzisk Maz.
Tel. 0 785 101 601; 022 755 77 95; 0 695 702 802 | e-mail: makbud@makbud.pl | www.makbud.pl

