
b    Nasza nowa strona: www.nasza-gazeta.pl    b    Nasza nowa strona: www.nasza-gazeta.pl    b
N

AS
ZA

25 listopada 2016 • Nr 19 (439) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 2082-1719 • Rok XX 

Rok 2016 jest szczególny dla dzielnicy Ursus. 40 lat 
temu robotnicy fabryki Ursus zaprotestowali przeciwko 
drastycznym podwyżkom cen żywności. W wyniku tego 
protestu władze ówczesnego PRL wycofały się z tego po-

mysłu. 40 lat później w czerwcu 2016 r. odbyły się oficjalne 
uroczystości z udziałem uczestników wydarzeń i przedsta-
wicieli władz rządowych i samorządowych. Urząd Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy był inicjatorem zebrania wspomnień 
mieszkańców i ich opublikowania.

– Wydarzenia Czerwca 1976 roku zajmują szczególne 
miejsce w najnowszej historii Polski. Był to pierwszy protest 
robotników, który zakończył się ich zwycięstwem, a władza 
komunistyczna wycofała się z pomysłu drastycznych pod-
wyżek cen żywności i skrajnie niesprawiedliwych rekom-
pensat. Były to również pierwsze strajki, podczas których 
robotników poparła inteligencja. Publikacja, którą oddajemy 
w państwa ręce nie jest wydawnictwem naukowym. Naszym 
celem było zaprezentowanie tego, jak po latach mieszkańcy 
Ursusa, uczestnicy i świadkowie wydarzeń pamiętają Czer-
wiec ’76, a także jaką rolę dla nich i ich rodzin pełniły za-
kłady Ursus – powiedziała burmistrz Urszula Kierzkowska.

W sobotę, 3 grudnia, o godz. 13:00, w dawnej fabrycz-
nej hali położonej przy ul. Posag 7 Panien 14 odbędzie się 
premiera książki pt. „Ursus – to tutaj wszystko się zaczęło”. 
Opowiada ona, z perspektywy dziesięcioleci, o strajku 
robotników Ursusa z 25 czerwca 1976 roku, jego konse-
kwencjach dla mieszkańców. Swoje wspomnienia udostęp-
nili uczestnicy protestu, mieszkańcy Ursusa, a także młode 
pokolenie, opisujące czym dla nich jest Ursus oraz jakie 
znaczenie ma dla nich historia byłych Zakładów Mecha-
nicznych Ursus. Promocja książki, to także okazja do roz-
mowy o doświadczeniu biograficznym bohaterów książki, 
a także o połączeniu przeszłości z przyszłością. W trakcie 

Na sesji rady Ursusa sporo zmian 
poczyniono w wydatkach majątko-
wych. Zarząd wniósł o zmniejszenie 
planu dochodów na 2016 rok i prze-
sunięcie kwoty 3,4 mln zł na 2017 rok 
z przeznaczeniem na realizację zadań 
inwestycyjnych.

Blisko połowa tych środków, 
bo 1,6 mln zł, związana była z drogo-
wnictwem. M.in. z powodu problemów 
z wykupem gruntu pod budowę ul. Ży-
wieckiej wnioskowano o przeniesienie 
733 tys. zł. Podobnie z powodu odwo-
łania się od decyzji odszkodowawczej 
z miliona przeznaczonego na rozliczenie 
się z inwestorem prywatnym w spra-
wie nabycia gruntu pod budowę ul. Sil-
nikowej (na odcinku od ul. Szamoty 
do Placu Czerwca 1976 r.) postanowio-
no 873 tys. zł przenieść na 2017 rok.

O blisko 300 tys. zł zmniejszenia te-
gorocznych środków (do kwoty ok. 922 
tys. zł) i wykorzystanie ich w przy-
szłym roku wnioskowano odnośnie za-
dania związanego z przebudową kanału 

Konotopa wraz z jego częściowym uję-
ciem w rurociąg na odcinku od granicy 
m.st. Warszawy do ul. Magnackiej.

Uzasadniano to tym, że zagospoda-
rowanie nowo powstałego terenu zie-
lenią i elementami małej architektury 
może nastąpić dopiero w I połowie 
2017 roku ze względu na osiadanie 
gruntu pod rurociągiem.

Przeciągają się pertraktacje zwią-
zane z zakupem kolekcji po byłych 
Zakładach Przemysłu Ciągnikowego 
„Ursus”. Brakuje porozumienia z po-
wodu stale podwyższanej na nią ceny 
przez Spółkę Polski Holding Obronny. 
Dlatego też postanowiono przenieść 
zarezerwowane na ten cel 1,5 mln zł 
na przyszły rok.

Jak wyjaśniono, to wydłuży czas 
na powołanie niezależnego rzeczo-
znawcy, eksperta od spraw pojazdów 
zabytkowych, który dokona niezależnej 
wyceny kolekcji, co pozwoli ponow-
nie podjąć negocjacje. Władze Ursusa 
mając na względzie, jak istotna jest 

ta kolekcja dla historii obecnej dzielnic, 
nie ukrywają, że nie mogą zaniechać 
starań o przywrócenie jej środowisku 
samorządowemu.

A ponieważ po przetargu tańsza 
okazała się oferta wykonawcy na reali-
zację zadania związanego z zakupem 
licencji wraz z oprogramowaniem 
na potrzeby urzędu, więc zaoszczędzo-
ne środki postanowiono przeznaczyć 
na zwiększenie innego zadania. Przy-
dadzą się na modernizację istniejącego 
monitoringu wizyjnego w gimnazjum 
nr 131 przy ul. Drzymały, na co zapla-
nowano 33 224 zł. Kwota ta była zbyt 
mała wobec oferty wykonawcy.

Wnioskowano zarazem o utworze-
nie dwóch nowych zadań inwestycyj-
nych realizowanych ze środków bie-
żących. Oba dotyczą zakupu, dostawy 
i zainstalowania na potrzeby urzędu: 
po pierwsze zestawu konferencyjne-
go (za blisko 10 tys. zł), a po dru-
gie czterech stacji roboczych (kom-
puterów) o zwiększonych parame-
trach wraz z klawiaturami smartcard 
(za 29,5 tys. zł). To pozwoli na wymia-
nę starych oraz na skuteczne i szybsze 
wykonywanie zadań.

(PON)

W Ursusie

Coraz droższa kolekcja

Sprawy związane z zakresem dzia-
łalności komisji doraźnej do spraw 
przeglądu zasadności stawiania słup-
ków drogowych przy ulicach dziel-
nicy, powołanej na mocy uchwały 
rady Ochoty z 10 maja br. wzbudzają 
żywe zainteresowanie mieszkańców. 
Komisja doraźna powstała bowiem 
w odpowiedzi na liczne skargi i apele 
z ich strony. Dzieje się tak, ponieważ 
problematyka ta wiąże się bezpośred-
nio z codziennym funkcjonowaniem 
mieszkańców. Kwestie bezpiecznego 
i jak najmniej uciążliwego chodzenia 
i jeżdżenia po ochockich ulicach są bar-
dzo istotnym czynnikiem określającym 

jakość życia. Skala problemów ogól-
nych w tej sferze, jak i liczba spraw 
szczegółowych, których nieustannie 
przybywa, spowodowała, że ta komi-
sja doraźna nie była w stanie w tak 
krótkim czasie się z nimi wszystkimi 
uporać. W związku z powyższym rada 
Ochoty na listopadowej sesji podjęła 
uchwałę o przedłużeniu do 31 grudnia 
2017 roku (czyli o rok) z możliwością 
dalszego przesunięcia, terminu trwania 
prac komisji doraźnej do spraw prze-
glądu zasadności stawiania słupków 
drogowych przy ulicach Ochoty.

(PON)

Na Ochocie

Walczą ze słupkami 

Premiera książki

Ursus – to tutaj wszystko się zaczęło

 Zamawianie ogłoszeń
tel./fax: 22 877 25 66, 22 877 25 67 

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

ciąg dalszy na str. 2
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Sprawy oświatowe zdominowały 
listopadowe obrady rady Ochoty. I tak 
w związku z zapowiedzianą informa-
cją zarządu odnośnie przygotowań 
do realizacji reformy oświaty na terenie 
dzielnicy, na sesję licznie przybyli za-
interesowani tym ochoccy nauczyciele.

Po zaprezentowaniu przez burmistrz 
Katarzynę Łęgiewicz wstępnych pomy-
słów rewolucyjnych zmian związanych 
z planowaną likwidacją gimnazjów, 
na których wdrożenie będzie bardzo 
mało czasu, w trakcie dyskusji dużą 
dozę niepewności o swe miejsca pracy 
oraz obaw o dobro dzieci przedstawili 
zwłaszcza gimnazjalni nauczyciele.

I choć niektórzy radni PiS zapew-
niali, że wszystko się uda, a dla nauczy-
cieli proponowali np. postoje, to przed-
stawiciele zarządu dzielnicy przypo-
minali, że nie ma jeszcze stosownej 
ustawy, reforma się opóźnia i niszczy 
dorobek gimnazjów, które okazały się 
dobrymi szkołami.

Nieco dłużej, bo od momentu po-
wstania w 1929 roku funkcję oświato-
wo-wychowawczą pełni w Warszawie 
i dobrze służy mieszkańcom III Ogród 
Jordanowski, zlokalizowany na tere-
nie ogólno-miejskiego parku Pole Mo-
kotowskie przy ul. Wawelskiej 3. 
To placówka wychowania pozaszkol-
nego prowadzona przez miasto, która 
prowadzi stale zajęcia wychowawczo-
dydaktyczne w zakresie działalności 
opiekuńczej, artystycznej, rekreacyjnej, 
sportowej oraz cykliczne imprezy kul-
turalne i rekreacyjne dla dzieci i mło-
dzieży.

Niestety, drewniany budynek Jor-
danka, w którym codziennie przeby-
wają dzieci, wymaga niezwłocznie 
podjęcia prac modernizacyjnych, gdyż 
zużycie konstrukcji drewnianej budyn-
ku nastąpiło już w 80 proc.

Czas nagli. Dlatego też ze względu 
na duże zagrożenie ostatnim dzwon-
kiem dla ratowania Jordanka ma być 
przyjęte na listopadowej sesji jednogło-
śnie przez radę Ochoty zaproponowane 
przez radnych PiS i Ochocian stanowi-
sko w sprawie kompleksowej moderni-
zacji III Ogrodu Jordanowskiego.

Rada Ochoty kierując się istotnym 
interesem społecznym zachowania 
funkcjonowania III Ogrodu Jordanow-
skiego w Warszawie zwraca się w nim 
do prezydenta m. st. Warszawy i Rady 
Warszawy o niezwłoczne podjęcie dzia-
łań mających na celu przeprowadzenie 
kompleksowej modernizacji III Ogrodu 
Jordanowskiego, w szczególności jego 
drewnianego pawilonu dydaktycznego 
jako inwestycji miejskiej (bo dzielnica 
nie ma na to środków).

W związku z powyższym rada 
Ochoty zwraca się do władz m.st. War-
szawy o wprowadzenie inwestycji pod 
nazwą „Kompleksowa modernizacja III 
Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie” 
do wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2017- 2018 oraz sfinansowanie 
tego zadania ze środków m.st. Warsza-
wy jako inwestycji ogólno-miejskiej.

W uzasadnieniu podkreślono, że 
biorąc pod uwagę, że przy dalszej eks-
ploatacji stan budynku systematycznie 
pogarsza się, więc nie można odwlekać 
w czasie planowanej budowy nowego 
pawilonu. Ten stary, drewniany nadal 
posiada wyłącznie prymitywny sys-
tem ogrzewania za pomocą 11 pieców 
węglowych (często remontowanych). 
Tymczasem ochocki wydział infra-
struktury wstępnie oszacował koszt 
budowy nowego pawilonu na kwotę 
6 mln zł.

Jak przypomniano już wcześniej, 
bo w lutym 2015 roku ochocka ko-
misja oświaty, wychowania i sportu 

wnioskowała o sporządzenie planu mo-
dernizacji III Ogrodu Jordanowskiego 
i pozyskanie środków na ten cel. Potem 
zarząd dzielnicy w grudniu 2015 roku 
także uznał potrzebę kompleksowej 
modernizacji tego obiektu i poinfor-
mował radnych, że podejmie starania 
o pozyskanie środków na sfinansowa-
nie tej inwestycji.

W porozumieniu z burmistrzem 
Ochoty wiosną 2016 roku zostały 
przeprowadzone warsztaty projekto-
we z mieszkańcami, dotyczące funkcji 
III Ogrodu Jordanowskiego, w któ-
rych opowiedzieli się oni za utrzyma-
niem tej obecnej. Zwrócili też uwa-
gę na konieczność kompleksowego 
remontu drewnianego pawilonu oraz 
wskazali przykłady nowego zago-
spodarowania terenu wokół budynku 
z zachowaniem jego dotychczasowego 
charakteru architektonicznego.

Z inicjatywy rodziców w paździer-
niku br. została złożona petycja w spra-
wie modernizacji III Ogrodu Jordanow-
skiego skierowana do prezydent m.st. 
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Niedawno, bo w piśmie z 20 paź-
dziernika, zastępca prezydenta miasta 
Michał Olszewski podkreślił, że w jego 
ocenie zachowanie funkcjonowania 
placówki przy ul. Wawelskiej 3 jest 
zgodne z istotnym interesem społecz-
nym.

Dlatego biorąc pod uwagę, że 
Ochota od lat nie dysponuje środkami, 
aby przeprowadzić konieczną moder-
nizację tego obiektu, rada dzielnicy 
postanowiła wystąpić do prezydenta 
i rady m.st. Warszawy o przeprowa-
dzenie modernizacji III Ogrodu Jorda-
nowskiego jako inwestycji miejskiej, 
finansowanej bezpośrednio z budżetu 
m. st. Warszawy.

(PON)

dyskusji poruszane będą następujące 
kwestie: co pozostało po strajkach ’76 
roku, jaki miały i nadal mają wpływ 
na najmłodszych mieszkańców dziel-
nicy. Porozmawiamy o sposobach upa-
miętniania historii dzielnicy (w tym 
historii fabryki).

Podczas promocji książki zapra-
szamy do wzięcia udziału w dyskusji 
razem z zaproszonymi gośćmi: Karo-
liną Izdebską (Instytut Socjologii Uni-
wersytet Szczeciński), Joanną Zętar 
(Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN 
w Lublinie), Jolantą Dąbek (zastęp-
cą dyrektora Muzeum Niepodległości 
w Warszawie), Edwinem Bendykiem 
(publicystą tygodnika POLITYKA, 
kuratorem programu Miasto przyszło-
ści/ Laboratorium Wrocław w ramach 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016), 
którą poprowadzi Mikołaj Bendyk 
(Instytut Socjologii Uniwersytet War-
szawski).

Wydarzeniem towarzyszącym pre-
mierze książki będzie wspólne odma-
lowanie zabezpieczonej przed zimą 

instalacji artystycznej TRAKTOR- 
IDEA-URSUSA (pomnika powstałego 
z oryginalnych części różnych modeli 
ciągników marki Ursus, który stanął 
przed urzędem dzielnicy 25 czerwca 
tego roku, jako dar traktorzystów, mi-
łośników Ursusa z całej Polski, miesz-
kańców, dla przyszłego Muzeum Ur-
susa).

Okazją do oddania w państwa ręce 
tej publikacji stała się czterdziesta 
rocznica strajków Czerwca 1976 roku 
w Ursusie. Historyczne wydarzenia 
są dla nas punktem wyjścia do szer-
szego i głębszego zastanowienia się 
nad spuścizną i tożsamością samej 
dzielnicy. Jakie miejsce zajmowały 
w tej historii Zakłady Mechaniczne 
Ursus? Czemu dzielnica zawdzięcza 
swój obecny kształt i charakter? Kto 
ją tworzy? Jaką wrażliwością? Czym 
ukształtowaną? Książka ma charak-
ter strumienia świadomości bezpo-
średnich uczestników strajków 1976 
roku w Ursusie, działaczy ruchów 
opozycyjnych, byłych pracowników 
Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego 
Ursus i mieszkańców dzielnicy – pod-

kreśliła we wstępie do książki Jaśmina 
Wójcik.

Projekt Ocalić pamięć Zakładów 
Mechanicznych Ursus”, zrealizowany 
w ramach II edycji budżetu partycy-
pacyjnego.

Powyższa publikacja ma zainau-
gurować nowy cykl książek poświę-
conych dzielnicy Ursus. W przyszłym 
roku urząd dzielnicy Ursus planuje 
wydać w podobnej formie książkę po-
święconą historii sportu, zawierającej 
m.in. dzieje RKS „Ursus”, KS „Cze-
chowice czy klubu CWS. W związku 
z powyższym zwracamy się z ape-
lem do mieszkańców o udostępnianie 
zdjęć, notatek i wspomnień. Materiały 
można przekazać do Urzędu Dzielni-
cy Ursus m.st. Warszawy osobiście, 
drogą pocztową lub e-mailem. Urząd 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, pl. 
Czerwca 1976 nr 1, 02-496 Warszawa, 
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy, na adres 
mailowy ursus.sport@um.warszawa.
pl, dodatkowe informacje uzyskają 
państwo pod numerem telefonu 22 
443 61 71.

Na Ochocie

Chcą uratować Jordanka

Ursus – to tutaj wszystko się zaczęło

TWÓJ JUBILER Z OCHOTY
 Oferuje:
 * Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta
 * Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje
 *  Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności 

– nowe korzystne warunki
  Pracownia Artystyczna Cezary Kania
  ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej)
  tel. 22 822-02-60
  Czynne: 800–1600 – dni powszednie

NASZA REDAKCJA
poszukuje do pracy:

3 dziennikarzy
3 handlowców   
3 kolporterów   

Zgłoszenia: 
rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Policjanci z zespołu ds. poszukiwań 
z Ochoty zatrzymali 39-letniego Bar-
tosza R. Mężczyzna był poszukiwany 
listem gończym wystawionym przez 
warszawski sąd. Zgodnie z dyspozycją 
sądu został przewieziony do aresztu 
śledczego.

39-latek od jakiegoś czasu nie prze-
bywał w miejscu zamieszkania i ukry-
wał się przed wymiarem sprawiedli-
wości. Warszawski sąd wydał za nim 

list gończy. Czynności operacyjne pro-
wadzone przez policjantów z zespołu 
poszukiwań doprowadziły do ustalenia 
miejsca pobytu poszukiwanego.

Wczoraj stróże prawa udali się 
do jednego z mieszkań na terenie War-
szawy, gdzie zatrzymali 39-latka. Męż-
czyzna nie krył zaskoczenia z wizyty 
policjantów. Zgodnie z dyspozycją 
sądu został przewieziony do aresztu 
śledczego.

Niemal każdego dnia policjanci 
zatrzymują osoby poszukiwane przez 
wymiar sprawiedliwości. Tym razem 
w ręce funkcjonariuszy z Ochoty wpadł 
Artur R. Mężczyzna był poszukiwany 
3 nakazami doprowadzenia i 19 za-
rządzeniami w celu ustalenia miejsca 
pobytu.

Kilka minut po godzinie 11.00 pa-
trolujący ulicę Al. Jerozolimskie po-

licjanci wylegitymowali mężczyznę. 
Po sprawdzeniu 38-latka w systemie 
informatycznym okazało się, że jest 
on poszukiwany. Prokuratury w ca-
łym kraju wystawiły za nim 3 nakazy 
doprowadzenia i 19 zarządzeń w celu 
ustalenia miejsca pobytu. Artur R. 
na swoim koncie ma sprawy za liczne 
oszustwa.

Poszukiwany listem 
gończym 

3 nakazy i 19 zarządzeń 
prokuratora

KRONIKA KRYMINALNA

dokończenie ze str. 1
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Chcesz nauczyć się eksponować 
to, co masz najlepsze, aby w efek-
cie zacząć być dostrzegany przez 
innych?

Chcesz nabrać odwagi na odci-
nanie toksycznych relacji i nauczyć 
się selekcjonować swoje otoczenie?

To wydarzenie jest niepowta-
rzalną okazją do poznania podobnie 
myślących osób oraz nawiązania 
z nimi relacji (prywatnej lub biz-
nesowej).

Jeśli chcesz poznać odpowie-
dzi na powyższe pytania i zacząć 
żyć pełnią życia pomoże Ci w tym 
nasz ekspert: Jan Tomiak – coach, 
trener mentalny, wolnomyśliciel 
i pisarz. Autor książek: „Żyjesz?”, 
„Labirynt Luster”, „Trzask bańki 
mydlanej” oraz twórca programów 
szkoleniowych Way 2 Happiness.

Jan wykorzystując zdobywane 
przez ponad 30 lat techniki z za-
kresu psychologii zachowań i in-
teligencji emocjonalnej powoduje, 
że to czego uczy, naprawdę działa 
i przynosi efekty.

Udzielał wywiadów dla takich 
magazynów jak Coaching, Głos 

Wolsztynski, Głos Wielkopolski 
oraz występował w programie 
„Czlowiek 2.0” w TokFM.

Spotkanie skierowane jest 
do wszystkich, którzy cenią so-
bie poznawanie niezwykłych lu-
dzi – networking. Ludzi, którzy 
są otwarci na wiedzę i poznawanie 
siebie, ale też chcą zrozumieć in-
nych. Dyskusję z ciekawą tema-
tyką organizuje Boutique Bielizny 
– Agnieszka Jabłońska – ekspert 
doboru bielizny.

Zapraszamy 1 grudnia 2016 
do strefy VIP w MODO (wej-
ście E), godz. 19.00

Weź ze sobą wizytówki, dobry 
humor i znajomych.

Biletem udziału w spotkaniu 
będzie książka z dedykacją Jana, 
cena 25 zł.

* * *
Zapraszamy do naszej przymie-

rzalni w Boutique Bielizny, w któ-
rej dowiesz się jaki masz rozmiar, 
jak prawidłowo nosić i dbać o biu-
stonosz, aby Twój biust wyglądał 

lepiej niż kiedykolwiek. Rozmia-
ry miseczek od A do N, obwo-
dy 65-120. Zadzwoń i umów się 

na wyjątkową konsultację z prze-
glądem bielizny, którą już masz. 
(22) 379 55 65.

Zarządy wszystkich warszaw-
skich dzielnic – po wielu spotka-
niach z rodzicami, gronami pe-
dagogicznymi, dyrektorami szkół 
i po konsultacjach z biurem eduka-
cji miasta – do końca listopada br. 
zobowiązane zostały do przygoto-
wania planu sieci szkół w ramach 
nowej struktury organizacyjnej 
oświaty.

I choć nie ma jeszcze stosownej 
ustawy, ani podstawy programo-
wej, burmistrz Katarzyna Łęgie-
wicz przedstawiła wstępny pomysł 
rewolucyjnych zmian związanych 
z planowaną likwidacją gimnazjów, 
na której wdrożenie na Ochocie 
będzie bardzo mało czasu.

Jak przypomniano, na terenie 
dzielnicy jest 5 gimnazjów, w tym 
trzy samodzielne (nr 14, 15 i 16) 
oraz dwa – nr 13 i nr 17 – w ze-
społach szkół. Wszystkie mają być 
wygaszane poprzez pozbawienie 
naboru. I mają przestać istnieć 
z dniem 31 sierpnia 2019 roku. 
A ponieważ na Ochocie jest też 8 
publicznych szkół podstawowych 
oraz 4 licea i 5 techników, w któ-
rych czas nauki ma być wydłu-
żony, więc gimnazja postanowio-
no połączyć z niektórymi szko-
łami. Najłatwiej przeprowadzić 
to będzie od 1 września 2017 roku 
w istniejących zespołach placówek 
oświatowych. I tak na przykład 
w Zespole Szkół nr 82 przy ul. Po-

wstańców Wielkopolskich po włą-
czeniu tamtejszego Gimnazjum 
nr 17 do tamtejszej podstawówki 
nr 152, funkcjonować ona będzie 
jako szkoła podstawowa z od-
działami gimnazjalnymi aż do ich 
wygaśnięcia. Z kolei w zespole 
szkół przy ul. Nowowiejskiej tam-
tejsze Gimnazjum nr 83 włączone 
ma być do Liceum nr XIV im. S. 
Staszica i funkcjonować do wyga-
śnięcia jako liceum z oddziałami 
gimnazjalnymi.

Problem z pozostałymi trzema 
samodzielnymi gimnazjami zapro-
ponowano rozwiązać w ten sposób, 
żeby jak najlepiej dla uczniów wy-
korzystać ich dorobek i bazę. Stąd 
pomysł, aby Gimnazjum nr 15 przy 
ul. Siemieńskiego przekształcić 
w nowe liceum (na razie z oddzia-
łami gimnazjalnymi). Natomiast 
XLVIII LO im. Dembowskiego 
z ul. Szczęśliwickiej stopniowo 
przenieść do dawnej jego siedziby 
przy ul. Barskiej i połączyć z 14 
gimnazjum będącym w likwidacji 
(którego jednak szkoda). Dzięki 
temu liceum zyskałoby wreszcie 
lepszą bazę i tak potrzebną halę 
sportową. Do budynku po Dem-
bowskim miałoby się przenieść 
z pobliskiej dawnej „Kolejówki” 
Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go. Wszystko po to, aby zrobić wię-
cej miejsca dla tamtejszych dwóch 
techników: samochodowego i ko-
lejowego.

Na starzejącej się Ochocie 
miejsc w podstawówkach podob-
no nie brakuje. Mało uczniów jest 
choćby w tej nr 97 przy ul. Spiskiej. 
Za to najbardziej zatłoczone są te 
nr 61 i 175, gdzie dzieci uczą się 
prawie na 1,5 zmiany. Niemniej 
nie planuje się zwiększenia liczby 
podstawówek. Ani tego, aby sa-
modzielne Gimnazjum nr 16 przy 
ul. Skarżyńskiego miało odciążyć 
pobliską szkolę z ul. Trzech Budry-
sów i ponownie przekształcić się 
w podstawówkę. A ponieważ jest 
to placówka z oddziałami integra-

cyjnymi, więc rozważa się połącze-
nie z liceum z oddziałami integra-
cyjnymi przeniesionym z Zespołu 
Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów. 
Tam miałoby pozostać tylko dobrze 
wyposażone technikum.

Ta ostatnia zmiana wzbudziła 
najwięcej wątpliwości wśród przy-
byłych na sesję gości. Nauczyciele 
z Gimnazjum nr 16 nie kryli obaw, 
że ponieważ reforma oświatowa nic 
nie mówi o oddziałach integracyj-
nych, to cała ich dobrze wyposa-
żona w pracownie i wzbogacona 
o halę sportową szkoła straci rację 
bytu, a oni pracę.

W trakcie gorącej debaty na-
rzekano, że reforma się opóźnia. 

Jest kosztowna (pochłonie około 
miliona złotych), zniszczy dorobek 
dobrze wyposażonych gimnazjów, 
które się sprawdziły i okazały się 
dobrymi szkołami, a nauczyciele 
z nich będą zwalniani.

I choć niektórzy radni PiS 
wbrew narzekaniom zapewnia-
li, że reforma oświatowa się uda, 
a dla nauczycieli proponowali 
np. postoje, to przedstawiciele za-
rządu dzielnicy przypominali, że 
nie ma jeszcze stosownej ustawy. 
Nie ukrywali, że zaproponowane 
zmiany są wstępne i nic jeszcze nie 
jest przesądzone.

(PON)

Jak żyć Tu i Teraz oraz być 
szczęśliwym z tego co posiadasz? 

Na Ochocie

Oświatowa niepewność
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Polska Waluta Lokalna Zielony 
po niespełna dwóch latach swojej działal-
ności została wyróżniona nagrodą szcze-
gólną, bo Luksusową Marką Roku 2016. 
Nagroda została wręczona na uroczystej 
gali w Zamku Biskupim w Janowie Pod-
laskim. Wydarzenie zorganizowane jest 
przede wszystkim dla świata ludzi biz-
nesu, show-biznesu i mediów. Zielony, 
to nowe narzędzie dla lokalnego biznesu, 
program współpracy dla małych i śred-
nich firm, rewelacyjnie sprawdzające się 
m.in. w Starachowicach.

To unikatowe narzędzie pomaga wła-
ścicielom firm budować sieć powiązań biz-
nesowych, które wpływają na sukces ich 
firm. Polska Waluta Lokalna Zielony (PLZ) 
to umowna jednostka rozliczeniowa, którą 
posługują się przedsiębiorstwa w transak-
cjach dokonywanych między sobą.

Pomaga ona zagospodarować niewy-
korzystane moce przerobowe, np. wolne 
pokoje w hotelu, bezproduktywne godzi-
ny w warsztacie mechanicznym, towar 
zalegający na półkach. Gdy przedsiębior-
ca godzi się sprzedać swój towar lub 
usługę za Zielone, zostaje zobligowany 
do tego, aby wydać swoje „zarobione” 
Zielone u innego przedsiębiorcy – kupu-
jąc jego towar lub usługę. PLZ nie można 
zamienić na złotówki. Firma dzięki Zielo-
nym generuje dodatkowe „Zielone przy-
chody”, a następnie przeznacza je na to, 
co do tej pory kupowała za złotówki.

Mechanizm wspiera szczególnie te 
firmy, które zaczynają współpracę jako 
pierwsze na danym lokalnym rynku. 
Atutem tego rozwiązania jest fakt, że 
nie uczestniczą w nim zagraniczne firmy 

i korporacje, które zwykle transferują pie-
niądze za granicę i w ten sposób drenują 
i zubożają lokalny rynek. Lokalna waluta 
wzmacnia rodzimych przedsiębiorców 
i buduje między nimi trwałe relacje.

„Zielone” firmy mogą skorzystać tak-
że z nieoprocentowanego debetu. – Jeżeli 
ktoś znajdzie firmę, w której chciałby 
coś kupić, może to zrobić zanim jeszcze 
nawet zarobi pierwsze Zielone. Debet 
taki nie pociąga za sobą żadnych kosztów 
i spłacany jest sprzedażą towarów lub 
usług. Każdy taki zakup dokonywany 
na lokalnym rynku autonomicznie wywo-
łuje zasadę wzajemności. Każdy uczest-
nik współpracy ma dostęp do takiego 
debetu, a liderzy, którzy dbają o przyrost 
liczby firm, mają w tym zakresie zwięk-
szone możliwości – wyjaśnia Dariusz 
Brzozowiec, Lider Polskiej Waluty Lo-
kalnej Zielony.

W Starachowicach współpracę tego 
typu nawiązało już 80 firm, w kraju po-
nad 300. Każdego miesiąca tylko w Sta-
rachowicach ponad 100 000 Zielonych 
(PLZ) zmienia właściciela – umożliwia-
jąc płynną wymianę towarów i usług 
pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami. 
Co więcej okazuje się, że pracownicy 
firm zaangażowanych w program chętnie 
przyjmują część premii w Zielonych. Fi-
lip Prokop współwłaściciel Hotelu „Sena-
tor” w Starachowicach, firmy która budu-
je współpracę w ramach PLZ, ocenia, że 
dzięki projektowi nawiązał wiele cennych 
kontaktów, a nawet „przyjaźni” i zyskał 
wielu nowych klientów.

Więcej informacji na stronie projektu: 
WWW.zielony.biz.pl

Polska Waluta Lokalna Zielony

Luksusowa Marka Roku 2016Dziki, wiewiórki, sarny, ale też łosie, 
bobry czy lisy – to tylko niektórzy miesz-
kańcy warszawskich lasów. Jak się zacho-
wać w ich obecności? Jak postępować pod-
czas spaceru w lesie? Na te i inne pytania 
odpowiadają stołeczni leśnicy w kampanii 
informacyjnej poświęconej dzikim zwie-
rzętom żyjącym w Warszawie.

– Warszawa ma to niezwykłe szczęście, 
że jest jedną z niewielu europejskich stolic, 
w których lasy znajdują się w graniach 
miasta i zajmują znaczne obszary – mówił 
podczas spotkania z dziennikarzami Mi-
chał Olszewski, wiceprezydent m.st. War-
szawy. – Ta wyjątkowość to również dla 
nas duże wyzwanie. Obok nas żyją tysiące 
zwierząt. Kontakt między mieszkańcami 
Warszawy i dzikimi zwierzętami w takiej 
sytuacji jest nieunikniony, dlatego trzeba 
pamiętać o przestrzeganiu tych kilku za-
sad. To jest niezwykle ważne dla obu stron.

Lasy Miejskie Warszawa przygotowały 
kampanię informacyjną mającą na celu 
uwrażliwienie mieszkańców na potrzeby 
i problemy zwierząt żyjących tuż obok 
nas, w warszawskich lasach. Obecnie lasy 
w Warszawie rozciągają się na powierzchni 
około 8100 hektarów, co stanowi 15 proc. 
powierzchni miasta.

Tak znaczny udział terenów nieza-
budowanych stwarza dogodne warunki 
bytowania dla różnych gatunków dzikich 
zwierząt. W Warszawie najczęściej spo-
tkać można sarny i dziki, ale występują 
tutaj również łosie, bobry, kuny, lisy czy 
borsuki. Niewłaściwe zachowanie ludzi 
w kontaktach z tymi zwierzętami może 
być niebezpieczne dla obu stron.

Właściwe postawy
Warszawiacy są w uprzywilejowanej 

sytuacji – nie wyjeżdżając z miasta mają 

możliwość bliskiego kontaktu z natu-
rą. Ważne jest jednak aby przebywając 
na terenach zieleni przestrzegać kilku za-
sad. Za pośrednictwem reklam radiowych, 
programów telewizyjnych, materiałów 
publikowanych w internecie oraz spotów 
emitowanych w pojazdach komunikacji 
miejskiej stołeczni leśnicy chcą je upo-
wszechnić. Podczas przebywania w lesie 
ważne jest, aby:
• nie śmiecić;
• nie dokarmiać zwierząt;
• nie podchodzić do zwierząt;
• prowadzić psy na smyczy.

Mieszkańcy terenów w pobliżu lasów 
powinni również pamiętać o właściwym 
zabezpieczaniu altanek śmietnikowych, 
które mogłyby prowokować do poszuki-
wania pożywienia.

Minimalizowanie obaw
Spotkanie z dzikim mieszkańcem War-

szawy nie musi być groźne. Trzeba przede 
wszystkim pamiętać, że zwierzęta nie stano-
wią dla nas zagrożenia, a to raczej my mo-
żemy być dla nich powodem do stresu, czy 
podjęcia ucieczki. Pamiętać należy zatem, 
aby niepotrzebnie nie niepokoić zwierząt 
oraz, że odwiedzając las warszawiacy są 
tam jedynie gośćmi w ich domu. Dzikie 
zwierzęta unikają kontaktu z człowiekiem, 
ponieważ identyfikują go z zagrożeniem.

Zwierzę, które nie odczuwa potrzeby 
obrony, które nie jest zaniepokojone nie 
będzie atakowało. Dlatego m.in. tak istot-
ne jest prowadzenie czworonogów na smy-
czy. Pies biegający luźno po lesie stanowi 
zagrożenie dla mieszkańców lasu, a także 
dla siebie. Szczególnie niebezpieczny jest 
dla małych i młodych zwierząt: saren, 
zajęcy, jeży czy pisklaków, które jeszcze 
słabo latają.

W warszawskich lasach szczególnie 
łatwo spotkać dziki. Kiedy już jednak 
mieszkańcy stolicy się na nie natkną nie 
powinni do nich podchodzić, płoszyć czy 
też przepędzać szczując psami. Należy się 
spokojnie wycofać.

Zwierząt nie wolno 
dokarmiać

Trzeba być świadomym, że dokar-
miając dzikie zwierzęta uczy się je, że 
w mieśćcie można łatwo zdobyć poży-
wienie. Co więcej, takie zachowanie może 
przyzwyczaić zwierzęta do obecności 
człowieka.

Interweniujmy z głową
Jeżeli spotkamy ranne zwierzę należy 

starać się mu pomóc. Ważne jest jednak, 
aby nie działać zbyt szybko i pochopnie. 
W ocenie sytuacji mogą pomóc pracowni-
cy patrolu Eko Straży Miejskiej lub Lasów 
Miejskich Warszawa.

Nie wolno zabierać z lasu młodych 
zwierząt, które uczą się żyć na „własną 
łapę” i powoli się usamodzielniają. Zabie-
rając z lasu takie „samotne” zwierzę, nale-
ży pamiętać, że zabiera się je od rodziców 
i z jego naturalnego środowiska, którego 
nie jesteśmy mu w stanie zastąpić. Ponadto 
odchowując takiego malucha oswajamy go 
z człowiekiem, co w przyszłości może mu 
uniemożliwić powrót do natury.

Widząc ranne czy chore zwierzęta 
można interweniować na trzy sposoby:
• powiadamiając łowczych Lasów Miej-

skich Warszawa – tel. 600 020 746;
• dzwoniąc do patrolu Eko Straży Miej-

skiej m.st. Warszawy – tel. 986 lub
• zgłaszając problem za pośrednictwem 

aplikacji Warszawa 19 115 lub Miej-
skiego Centrum Kontaktu – tel. 19 115.

Dzicy mieszkańcy Warszawy
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Wilno najlepiej podziwiać ze szczytu 
Baszty Gedymina na Górze Zamkowej. 
Z morza dachów leżących u naszych stóp 
strzelają w górę wieże kościołów. Na pół-
nocnym zachodzie, gdzie widać sylwetkę 
wieży telewizyjnej, rozłożyły się nowe 
osiedla wspaniale wkomponowane 
w otaczającą przyrodę, na wschodzie po-
nad drzewami wznosi się biały pomnik 
Trzech Krzyży Antoniego Wiwulskiego. 
Wysadzony przez komunistów i odbudo-
wany po odzyskaniu niepodległości stał 
się nowym symbolem Wilna.

Miasto pięknych kościołów
Schodzimy do katedry z charakte-

rystyczną dzwonnicą, pełniącą niegdyś 
rolę baszty obronnej w murach mia-
sta. W czasach komunistycznych pięk-
ną, klasycystyczną katedrę zamieniono 
w galerię malarstwa, dziś jest tu główny 
kościół miasta. Przed wejściem, pomię-
dzy gigantycznymi kolumnami klasycy-
stycznej fasady, wyznaczają sobie spo-
tkania młodzi wilnianie.

Sprzyja im romantyczna atmosfera 
tego miejsca. W pobliskim ogrodzie król 
Zygmunt August potajemnie spotykał 
się z Barbarą Radziwiłłówną, a w jednej 
z katedralnych kaplic wziął ślub ze swą 
ukochaną. Po przedwczesnej śmierci 
Barbara spoczęła w podziemiach Ka-
tedry, w której pochowano także króla 
Aleksandra Jagiellończyka, a Władysław 
IV tak pokochał to miasto, że po śmierci 
kazał tu złożyć swoje serce.

Najpiękniejszą gotycką budowlą 
Wilna jest kościół Świętej Anny, wznie-

siony z czerwonej cegły w stylu gotyku 
płomienistego, tak zachwycił Napole-
ona, że chciał go przenieść do Paryża. 
Na placyku nad Wilenką, którego tło 
stanowią kościoły Świętej Anny i od-
nawianych właśnie Bernardynów, stoi 
granitowy pomnik Adama Mickiewicza. 
Patrzy w kierunku wileńskiej starów-
ki, gdzie poeta przeżył swoje najpięk-
niejsze, młodzieńcze lata. W pobliskim 
Zaułku Bernardyńskim, w mieszkaniu 
gdzie mieszkał i pisał „Grażynę” jest 
jego muzeum.

Polskimi śladami po Wilnie
Stąd tylko kilka kroków do Uniwer-

sytetu, założonego jako szkoła jezuic-
ka i podniesionego do rangi Akademii 
przez króla Stefana Batorego. Na wiel-
kim dziedzińcu zamkniętym barokową 
fasadą kościoła świętego Jana wmuro-
wano tablice zasłużonych wykładowców 
i wychowanków tej uczelni. Niech nas 
nie zmylą widniejące tam nazwiska jak 
Joachimas Lelevelas, Ignas Domeika, 
Julius Slovackis czy Adomas Mickie-
vicius. To przecież znani nam Joachim 
Lelewel, Ignacy Domejko, Juliusz Sło-
wacki i Adam Mickiewicz. Litwini mają 
taki zwyczaj pisania nazwisk. W ko-
ściele św. Jana, gdzie zachowało się 11 
barokowych ołtarzy, są pomniki i płyty 
upamiętniające Mickiewicza, Odyńca, 
Kościuszkę i Stanisława Moniuszkę, 
który był tu organistą. Kiedy już obej-
rzymy każdy z kilkunastu dziedzińców 
Uniwersytetu, możemy udać się na spa-
cer uliczkami miasta.

W kościele Świętego Ducha, nazy-
wanym polską katedrą, nabożeństwa od-
bywają się tylko po polsku. Wpadające 
do wnętrza promienie słońca wydoby-
wają dynamiczne postacie z barokowych 
ołtarzy. Przychodzą tu wszystkie polskie 
wycieczki, podobnie jak do sanktuarium 
w Ostrej Bramie z cudownym obrazem 
Matki Bożej Miłosierdzia.

Do kaplicy MB Ostrobramskiej 
wchodzi się po wąskich schodkach wy-
żłobionych kolanami pielgrzymów. Po-
stać Madonny za wyjątkiem twarzy i rąk 
przykrywa srebrna sukienka ozdobiona 
motywami kwiatowymi: róż, goździ-
ków, tulipanów... U dołu obrazu wielki 
srebrny półksiężyc znany z wszystkich 
reprodukcji ostrobramskiej Madonny. 
Wokół wykute w srebrze słowa pol-
skiej litanii do Matki Boskiej. Wśród 
srebrnych wotów pokrywających ściany 
kaplicy niewielka plakietka ofiarowana 
przez marszałka Piłsudskiego z napisem 
„Dzięki Ci Matko za Wilno”.

Przybywający do Wilna Polacy od-
wiedzają cmentarz na Rossie, leżący 
poza centrum za torami kolejowymi. 
Wilno to miasto pięknych cmentarzy, 
a Rossa jest chyba najpiękniejsza. Pod 
ciężką płytą z czarnego bazaltu z na-
pisem MATKA I SERCE SYNA po-
chowano matkę marszałka Józefa Pił-
sudskiego Marię z Billewiczów, a jego 
serce złożono w srebrnej urnie u jej 
stóp. Obok w równych szeregach leżą 
polscy żołnierze polegli w walkach 
o Wilno z bolszewikami, Litwinami 
i Niemcami.

Barokowe miasto
Wilno to raj dla miłośników baroku. 

Swoje wspaniałe budowle „zawdzięcza” 
Moskalom, którzy w XVII wieku zajęli 
miasto niszcząc je całkowicie. Panowie 
litewscy odbudowali je w panującym 
wówczas stylu barokowym. Powstawały 
wówczas wspaniałe pałace i piękne ko-
ścioły. Czasem zachwyca w nich bryła 
świątyni, jak w kościele św. Jana czy św. 
Michała, czasem ciekawsze jest wnętrze, 
jak w kościele dominikanów (Św. Ducha) 
czy też najwspanialsze w polskiej archi-
tekturze wnętrze kościoła Piotra i Pawła 
na Antokolu.

Ówczesny hetman litewski Michał 
Kazimierz Pac jako wotum za uratowa-
nie życia wzniósł kościół Piotra i Pawła, 
a do ozdobienia go sprowadził włoskich 
rzeźbiarzy. Wnętrze kipi od tysięcy stiu-
kowych dekoracji, ornamentów, rzeźb 
i obrazów. Samych postaci ludzkich jest 

ponad dwa tysiące. Przedstawiają moty-
wy biblijne i przypowieści moralne, ale 
są tu też obrazy z życia i historii Wilna, 
a stroje i obyczaje przedstawiono z etno-
graficzną niemal dokładnością. Całość 
to jeden wielki barokowy teatr.

Spacerując po mieście natrafiamy 
na pomnik Moniuszki przed kościołem 
św. Katarzyny, odwiedzamy kamienice 
przy zaułku Literackim i Zamkowej, 
gdzie mieszkali Słowacki, Mickiewicz 
i Kraszewski, o czym przypominają sto-
sowne tablice. Warto odwiedzić gale-
rię litewskiej sztuki ludowej na tyłach 
Ratusza, gdzie można kupić pamiątkę 
z drewna lub bursztynu.

Kuchnia litewska i strawa 
duchowa

Jeśli zgłodniejemy trzeba zajść 
do którejś z licznych knajpek na chłod-
nik litewski i kołduny polane obficie 
śmietaną, lub kiszkę, albo babkę ziem-
niaczaną. Do tego dobre litewskie piwo 
Utenos lub Kalnapilis.

Specjalnością kuchni litewskiej są 
cepeliny, duże pyzy robione z tartych 
ziemniaków, nadziewane mielonym mię-
sem wieprzowym. Podłużne, zwężające 
się na końcach przypominają kształtem 
sterowce, stąd ich nazwa. To smaczne 
danie podawane jest zwykle ze śmieta-
ną. Z ziemniaków robi się także kiszkę 
oraz kugelis – babkę ziemniaczaną, ko-
niecznie trzeba też skosztować blinów 
z mięsem.

Przy ulicy Vokieciu (Niemiec-
kiej) można też spróbować dań kuchni 
żmudzkiej w restauracji „Žemajčiu Smu-
klé”, gdzie serwują doskonałe cepeliny, 
a do piwa jako zakąskę podają tu pokro-
jone w paski wędzone świńskie ucho 
(smakuje jak salceson).

Litwini, Polacy, Żydzi
Wilno jest miastem wielonarodo-

wościowym. Litwini stanowią niewiele 
ponad połowę mieszkańców. W Wilnie 
mieszka prawie 20 procent Polaków, nie-
co więcej Rosjan, ponadto Białorusini, 
Żydzi, Tatarzy, Karaimi i przedstawicie-
le kilkudziesięciu innych narodowości. 
Jest to wynikiem skomplikowanej histo-
rii miasta założonego przez litewskiego 
księcia Gedymina. Wkrótce Wilno stało 
się drugą, a bywało że i pierwszą stolicą 
Rzeczpospolitej. Polscy królowie rezy-
dowali tu latami. Zamieszkujący miasto 
Litwini i mieszczanie niemieccy szybko 
się spolonizowali.

Wilno zamieszkiwali też licznie Ży-
dzi stanowiący przed wojną 40 proc. 
mieszkańców. Ze względu na żyjących 
tu żydowskich mędrców, liczne szkoły 
i synagogi, miasto nazywane było Jero-
zolimą północy.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła 

Wędrówki z Naszą Gazetą

W cieniu Ostrej Bramy

Trudno dociec, czy kulis vel kule-
śniak, czyli tradycyjny na Kujawach 
napój z buraków kwaszonych, stał 
się bodźcem biznesowym dla firmy 
Żywność Ekologiczna BIO FOOD, 
należącej do Stowarzyszenia Polska 
Ekologia. Właściciele mówią: – In-
spiracją do produkcji soków kwaszo-
nych była polska tradycja oraz do-
niesienie w podręczniku akademickim 
o zastosowaniu leczenia sokami kwa-
szonymi w szwajcarskich sanatoriach 
tuż po II wojnie światowej. Lekarze 
wiedzą, że barwniki zawarte w soku 
z buraków i marchwi, śliwek i czar-
nej porzeczki zwalczają wolne rodniki 
w organizmie, zapobiegają nowotwo-
rom, opóźniają starzenie.

Szczególną pozycję zyskały kiszone 
buraki. Te kartofle w ataku apopleksji 
(jak je nazwał Julian Tuwim) mają tak 
cenne właściwości jak zasadotwórczy 
charakter, pozwalający konsumentom 
doprowadzić w organizmie do równo-
wagi kwasowo-zasadowej. Co więcej, 

sok z buraka jest uznanym środkiem 
krwiotwórczym, pomocnym w zapo-
bieganiu anemii, jest polecany osobom 
osłabionym i rekonwalescentom.

Dla uzyskania tak ważnych warto-
ści odżywczych, a nawet leczniczych, 
istotne jest ekologiczne pochodzenie su-
rowca i takie też sposoby przetwarzania 
w drodze fermentacji mlekowej.

Przetwórnia od 1994 r ma certyfi-
kat Agro Bio Testu. Jest też członkiem 
Stowarzyszenia EKOŁAN skupiającego 
rolników, handlowców i przetwórców 
kujawsko-pomorskiego. Nie bez zna-
czenia jest zlokalizowanie Bio Foodu 
w Ciechocinie i wykorzystanie faktu, 
że województwo kujawsko-pomorskie 
jest uznanym pionierem rolnictwa eko-
logicznego, a to przekłada się na całą 
kulturę dostaw, m.in. na jakość surowca. 
Nie ma tu wprawdzie tak dużo go-
spodarstw ekologicznych jak w innych 
regionach, ale w większości to nowo-
czesne gospodarstwa zajmujące się pro-
dukcją towarową.

Mówi Tadeusz Szynkiewicz, współ-
założyciel Bio Foodu: – Soki kwaszone 
z warzyw uzyskuje się przez bezpośred-
nie wytłaczanie warzyw kwaszonych. 
Bardzo istotnym w procesie kiszenia 
jest dobór warzyw charakteryzujących 
się określonym poziomem cukrów oraz 
oczywiście restrykcyjne przestrzega-
nie całego procesu technologicznego, 
co wbrew pozorom nie jest takie proste.

Na uwagę zasługują także inne bio 
soki z innych warzyw kwaszonych 
np. z marchwi, selera, pietruszki, czar-
nej rzodkwi, kapusty czy też brokułów.

A co sądzą o tym badacze z SGGW: 
prof. Ewa Rembiałkowska (najwięk-
szy autorytet w tej dziedzinie): – 
W roku 2011 wykonano nowatorskie 
badania przeciwnowotworowego dzia-
łania ekstraktów przygotowanych z za-
kwaszanych soków ekologicznych Bio 
Food. Do badania potencjału przeciw-
nowotworowego ekstraktów z soków 
z kwaszonych warzyw użyto komórek 
nabłonkowych raka żołądka. Wyniki ba-

dań: ekstrakty z ekologicznych kwaszo-
nych soków z buraka i kapusty wywo-
łują śmierć komórek nowotworowych. 
Do porównania służyła podobna ho-
dowla kontrolna bez ekstraktu. Soki te 
mogą być zatem stosowane jako środki 
prozdrowotne w profilaktyce nowotwo-
rowej żołądka.

Firma Bio Food szczyci się uzna-
niem w Polsce i u wielu zagranicznych 
kupców, o czy świadczą liczne nagrody 
i wyróżnienia, min.: Złoty Medal Tar-
gów Natura Food (rok po roku); nagroda 
Redakcji „Rynku Spożywczego” w po-
staci certyfikatu „Dobry Produkt – Wy-
bór Ekspertów 2012” w kat. produkcji 
innowacyjnej.

Trzeba też powiedzieć, że ta fabryka 
zdrowia jest pierwszym w Polsce zakła-
dem, który od początku swojej działal-
ności, tzn. od 1994 roku oferowała na-
turalnie mętne soki z warzyw i owoców.

Uzupełnieniem oferty, poza sokami, 
są przetwory owocowo-warzywne ta-
kie jak: korniszony, kapusta kwaszona, 

sałatki warzywne, powidła śliwkowe, 
masło sezamowe, olej kokosowy i zupy 
ekologiczne.

Kiedyś idealnym miejscem do gro-
madzenia zapasów, m.in. warzyw i owo-
ców, była piwniczka ogrodowa. Dziś 
sięgamy po nie na półkę sklepową. 
Chcąc najlepiej zrealizować nakaz die-
tetyków „jedz warzywa i owoce 5 razy 
dziennie”, trzeba unikać soków odtwa-
rzanych z koncentratów, a wybierać naj-
bardziej wartościowe przetwory m.in. 
kwaszeniaki i soki z nich.

W firmie działa system zarządzania 
jakością ISO 2200, a obecnie wdrażany 
jest system BRC. Większość produk-
tów sprzedawana jest w sklepach i hur-
towniach ekologicznych, ale można też 
znaleźć je w sklepach wielkopowierzch-
niowych i osiedlowych.

Produkty są też eksportowane 
do Czech, Irlandii, Litwy, Francji, Ka-
nady i Tajwanu.

Bohdan Juchniewicz

Soki kwaszone i inne prozdrowotne bomby witaminowe
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Iluminacja świąteczna Warszawy 
rozbłyśnie w sobotę, 3 grudnia, zaraz 
po zapadnięciu zmroku.

Tegoroczna dekoracja została za-
projektowana tak, by w pełni wyko-
rzystać potencjał istniejących elemen-
tów. Znane już wzory rozwinęły się 
w nowocześniejsze rozwiązania, two-
rząc jednolitą linię dekoracyjną. Całość 
utrzymana jest w spójnej kolorystyce, 
z wiodącym motywem płatków śniegu 
i lodowych kryształów.

Łączna długość tegorocznych in-
stalacji to ponad 20 km. Będzie prawie 
dwa razy więcej lampek niż w po-
przednich sezonach, a liczba dekora-
cji, tworzących świąteczną atmosferę, 
wzrośnie o ponad 70 proc. Główną osią 
iluminacji świątecznych będzie Trakt 
Królewski – od placu Zamkowego 
przez Krakowskie Przedmieście, Nowy 
Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujaz-
dowskie aż do Belwederu.

Nowe miejsca ze świetlną 
dekoracją

Znacznie powiększy się obszar 
objęty świąteczną dekoracją, zarów-
no na lewym, jak i prawym brzegu 
Wisły. Nową iluminacją rozświetlone 
zostaną Al. Jerozolimskie (od Dwor-
ca Centralnego do ronda Waszyngto-
na, wraz z mostem Poniatowskiego), 
al. Solidarności (od pl. Bankowego 
do pl. Wileńskiego wraz z mostem 
Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, 
ul. Marszałkowska (od ul. Królew-
skiej do pl. Konstytucji, wraz z pla-
cem), ul. Świętokrzyska (od ronda 
ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mo-
kotowska i ul. Targowa. 

Świetlnych dekoracji nie zabraknie 
również na ul. Francuskiej, pl. Wi-
leńskim i ul. Ząbkowskiej. Miejsca te 
nabiorą świątecznego blasku dzięki zu-
pełnie nowym elementom świetlnym. 
Miłośnicy dotychczasowej dekoracji 
będą mogli się nią cieszyć na placu Wi-
leńskim, placu Powstańców Warszawy, 
ul. Świętokrzyskiej i ul. Ząbkowskiej.

Dekoracje wolno stojące
Pojawi się też 13 dekoracji wolno sto-

jących, nawiązujących do miejsc, w któ-
rych się znajdą. W Al. Ujazdowskich 
w pobliżu Łazienek stanie dumny paw, 
na placu Na Rozdrożu zaparkuje czer-
wony autobus „ogórek”. Małą świetlną 
panoramę miasta zobaczymy niedaleko 
ul. Karowej, a fragment układu słonecz-
nego przy pomniku Kopernika.

Św. Mikołaja będzie można spo-
tkać na skwerze Hoovera, gdzie stanie 
też Zaczarowana Ciuchcia. Świetliste 
bramy na ul. Świętokrzyskiej poprowa-
dzą do Nowego Światu, a Świąteczna 
Pocztówka ozdobi plac Powstańców 
Warszawy. Ponadto spacerowicze będą 
mogli obejrzeć instalacje: w Krainie 
Lodu na placu Wileńskim, Bramę Ży-
czeń na placu Grzybowskim czy Karu-
zelę Blasku na Rynku Nowego Miasta.

Stare i Nowe Miasto
Tak jak co roku na placu Zamko-

wym stanie nowa, 27-metrowa cho-
inka, z zupełnie nowymi ozdobami. 
Przewodnim elementem dekoracyjnym 
na ulicach Starówki będą baldachimy. 
Świetlne sufity zostaną zamontowa-
ne nad ul. Piwną, Świętojańską, Za-
piecek, Nowomiejską, Freta. Wejście 

na plac Zamkowy i Rynek ozdobią 
bramy świetlne, a na Podwalu ilumi-
nacja zawieszona będzie na latarniach. 
Na Krakowskim Przedmieściu będzie 
można w miejskim namiocie ozdobić 
świąteczne pierniki i wysłać pocztówkę 
z życzeniami.

Nowa atrakcja na najmłodszych bę-
dzie na Rynku Nowego Miasta, na któ-
rym stanie karuzela oraz sanie zaprzę-
żone w dwa renifery, do których będzie 
można wejść.

Jedną ze świątecznych stacji będzie 
Kolorowy Zawrót Głowy – wolno sto-
jąca iluminacja, na rynku Mariensztac-
kim. Atrakcyjnym elementem instalacji 
będzie świetlny miś z nowatorską funk-
cją sterowania światłem. Obok niego 
umieszczony zostanie przystosowany 
dla dzieci panel pozwalający na do-
datkowe rozświetlanie misia i innych 
elementów dekoracji poprzez wciska-
nie znajdujących się na nim guzików. 
Do tej instalacji skarpą będzie prowa-
dził świetlny szlak z pl. Zamkowego.

Efektownie 
i energooszczędnie

„Sen o zimowej Warszawie” to naj-
większy w Polsce i jeden z najbardziej 
okazałych w Europie projektów świą-
tecznej iluminacji miejskiej. Składać 
się będzie z prawie 4,5 mln energoosz-
czędnych diod eko-LED i niemal 1300 
elementów dekoracyjnych. To o 500 
dekoracji więcej niż w ubiegłym roku. 
Nie zabraknie iluminacji latarniowych, 
przewieszek, girland, kurtyn świetl-
nych, sopli i dekoracji wolno stojących.

Warto zwrócić szczególną uwagę 
na tegoroczne, nowatorskie oświetlenie 
Traktu Królewskiego. Drzewa na Kra-
kowskim Przedmieściu oraz Rynku 
Nowego Miasta udekorowane zostaną 
światłem, które zmieniać będzie swoją 
barwę od ciepłych do chłodnych barw, 
a dekoracje latarniowe włączane będą 
radiowo. Technologiczną nowością bę-
dzie również zastosowanie systemów 
mocowania dekoracji, dzięki którym 
nawet największe ozdoby odporne są 
na silne podmuchy wiatru.

Dekoracje składają się z energo-
oszczędnych światełek eko-LED, które 
zużywają 10-krotnie mniej prądu niż 
tradycyjne żarówki.

Dekoracje świąteczne na ulicach 
Warszawy będzie można podziwiać 
do pierwszych dni lutego 2017 roku. 
Koszt tegorocznych iluminacji 
to 6,5 mln zł, cena obejmuje pro-
jekt, wykonanie nowych dekoracji, 
montaż i demontaż całości ilumi-
nacji, jej przechowywanie i serwi-
sowanie.

Podziwia także zagranica
Iluminacja stolicy w 2013 r. wzbu-

dziła zachwyt francuskiego dziennika 
„Le Figaro”. W świątecznym rankingu 
gazety Warszawa znalazła się w gronie 
10 najpiękniej udekorowanych miast 
świata. Również brytyjski „The Sun” 
włączył stolicę do pierwszej piątki naja-
trakcyjniej przyozdobionych na święta 
miast europejskich. Portal Huffington 
Post w 2015 r. opublikował artykuł 
o najbardziej ekstrawaganckich 
i kreatywnych choinkach miejskich 
na świecie. W TOP 15 znalazło 
się warszawskie drzewko z placu 
Zamkowego.

Warszawa rozbłyśnie 
Dekoracje świąteczne warszawskich ulic i placów zachwycają miesz-
kańców i turystów od wielu lat. W tym roku iluminacje poza trady-
cyjnie ozdabianym Traktem Królewskim i Starym Miastem będzie 
można podziwiać także w nowych lokalizacjach.

W prowadzeniu każdej działal-
ności gospodarczej kluczowe jest 
utrzymywanie płynności finansowej. 
Ma to znaczący wpływ na możliwość 
regulowania bieżących zobowiązań 
przedsiębiorcy, a w konsekwencji 
uniknięcie niepotrzebnych nerwów 
związanych z brakiem odpowiednich 
środków finansowych. Powszechne 
w obrocie gospodarczym jest odra-
czanie terminów płatności. Zazwy-
czaj faktury wystawiane są z 7- albo 
14-dniowym terminem płatności. Każ-
dy przedsiębiorca musi uwzględnić 
w profilu swojej działalności okres, 
na jaki może odroczyć termin płatno-
ści należności. Problemy mogą poja-
wić się w sytuacji, gdy kontrahent nie 
reguluje swoich zobowiązań pomimo 
upływu terminu płatności.

Brak terminowych płatności
Wielu przedsiębiorców boryka się 

z problemem zatorów płatniczych. 
Powstaje wtedy konieczność wprowa-
dzenia odpowiednich mechanizmów 
umożliwiających skuteczne wyegze-
kwowanie należności od nierzetelnego 
kontrahenta. Dla wielu przedsiębior-
ców procedura windykacyjna wydaje 
się zbyt skomplikowana, czasochłonna 
i kosztowna, podczas gdy przy speł-
nieniu określonych warunków proces 
ten może okazać się niezwykle po-
mocny w utrzymaniu płynności finan-
sowej przedsiębiorstwa.

Jak skutecznie prowadzić 
windykację przedsądowa
W postępowaniu z nierzetelnymi 

kontrahentami ważna jest konsekwen-
cja w działaniach. Nie usprawnimy 
ściągalności należności, jeżeli dzień 
po upływie terminu płatności wyśle-
my do dłużnika wezwanie do zapłaty 
z zagrożeniem wystąpienia na drogę 
sądową, a po upływie wyznaczonego 
w wezwaniu terminu nie podejmiemy 
żadnych działań. W takiej sytuacji 
możemy osiągnąć wręcz odwrotny 
skutek, gdyż nasz kontrahent dojdzie 
do przekonania, że nasze „groźby” 

są bezpodstawne, bo i tak nie wy-
ciągamy dalej idących konsekwen-
cji. W konsekwencji może uznać, że 
terminowa realizacja należności nie 
ma sensu, gdyż i tak nie podejmuje-
my dalszych kroków. Dlatego warto, 
aby każdy przedsiębiorca przygotował 
swoją wewnętrzną procedurę docho-
dzenia należności z tytułu zaległych 
płatności. Procedura taka powinna 
opisywać poszczególne etapy rozmów 
z klientem, ich formy, a także termi-
ny określonych działań. Dzięki takim 
działaniom przedsiębiorcy mogą unik-
nąć konieczności sądowego docho-
dzenia należności, a to oszczędza czas 
i pieniądze.

Sądowe dochodzenie 
należności

W przypadku gdy wewnętrzne 
procedury windykacyjne okażą się 
nieskuteczne, wówczas przed skiero-
waniem sprawy do sądu warto skorzy-
stać z usług kancelarii prawnej w celu 
skierowania do dłużnika ostatecznego 
wezwania do zapłaty. Praktyka poka-
zuje, że tego typu działanie często mo-
bilizuje dłużnika do spłaty zaległości. 
Pamiętać jednak należy, że samo prze-
słanie wezwania do zapłaty nie przery-
wa biegu przedawnienia wierzytelno-
ści, tak więc warto mieć to na uwadze 
w przypadku długich okresów zale-
głości w zapłacie należności. Jeże-
li jednak opór ze strony kontrahenta 
w zapłacie należności jest tak duży, 
że również wezwanie do zapłaty nie 
przynosi oczekiwanych rezultatów, 
należy skierować sprawę na drogę po-
stępowania sądowego. Wcześniej jed-
nak należy przygotować odpowiednie 
dokumenty umożliwiające przeprowa-
dzenie tego procesu w sposób jak naj-
bardziej sprawny i optymalny. Chodzi 
tu m.in. o umowy z kontrahentami, 
potwierdzenia złożenia zamówienia, 
dostarczenia towarów, wystawione 
faktury, korekty faktur etc. Dobrze 
przygotowana dokumentacja ułatwi 
z całą pewnością kwestię dochodzenia 
należności na drodze sądowej.

Sprawę o zapłatę można kierować 
do rozpoznania przez sąd bądź to w try-
bie postępowania upominawczego albo 
nakazowego. Jeżeli z uwagi na wartość 
przedmiotu sporu sprawa będzie się 
kwalifikowała do rozpoznania w try-
bie uproszczonym, pozew wnosimy 
na urzędowym formularzu. Istnieje 
również możliwość skorzystania z tzw. 
elektronicznego postępowania upomi-
nawczego, które jest mniej sformali-
zowane. Jednak w razie prawidłowego 
wniesienia sprzeciwu przez dłużnika 
nakaz zapłaty wydany w elektronicz-
nym postępowaniu upominawczym 
traci moc w całości, a e-Sąd przekazu-
je sprawę do sądu według właściwości 
ogólnej, tj. wg miejsca zamieszkania 
lub siedziby dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne
Po uzyskaniu prawomocnego tytu-

łu egzekucyjnego opatrzonego w klau-
zulę wykonalności należy skierować 
sprawę do komornika. Jednak samo 
uzyskanie tytułu egzekucyjnego nie 
gwarantuje odzyskania należności. 
To może zapewnić przedsiębiorcy je-
dynie skuteczne przeprowadzenia po-
stępowania egzekucyjnego.

Możliwość dochodzenia 
kosztów windykacji

Ciekawy instrument mobilizujący 
dłużników do terminowych płatności 
przewiduje ustawa z dnia 8 marca 
2013 r. o terminach zapłaty w trans-
akcjach handlowych (Dz. U. 2013, 
poz. 403 z późn. zm.), przyznająca 
wierzycielowi dodatkowe roszczenie 
celem wyrównania strat związanych 
z odzyskiwaniem należności. W razie 
opóźnienia w płatności wierzyciel na-
bywa prawo do rekompensaty od dłuż-
nika kosztów jej odzyskiwania stano-
wiącej równowartość kwoty 40 euro.

Szymon Zięba
Radca Prawny

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
ul. Elektoralna 17 lok. 17
www.patrimonium.com.pl

Nasz prawnik radzi

Windykacja dla przedsiębiorców



•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 
WYWÓZ I UTYLIZACJA zbędnych 
przedmiotów, mebli z mieszkań 
i piwnic. Tel. 607 663 330

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

•  ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI 
i inne rzeczy. Tel. 22 663 39 19, 
509 548 582

•  KUPIĘ MONETY, BANKNOTY, 
militaria, znaczki, zegarki, srebra, 
platery, inne starocie.  
Tel. 502 510 493, 515 821 777

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

•  ZATRUDNIMY OSOBY 
DO SPRZĄTANIA biur na Ochocie. 
Tel. 500 263 572

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

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
tel. 22 822 93 69

w grudniu:
•  2 grudnia (piątek) godz. 20.00 – 

„Umówmy się na dziś” – koncert 
Warszawskiej Orkiestry Sentymen-
talnej. Bilety 25 zł, w dniu koncertu 
30 zł

•  3 grudnia (sobota) godz. 11.00 – 
„Kwasy i zasady” – warsztaty nauko-
we dla dzieci w wieku 5-12 lat. Koszt 
50 zł – 2 spotkania, jednorazowe 30 zł

•  3 grudnia (sobota) godz. 18.00 – „Mi-
kołajkowy zawrót głowy” – impreza 
z cyklu „W amerykańskim stylu”. 
W ramach imprezy odbędzie się po-
kaz i nauka tańców country. Bilety 10 
zł, w dniu imprezy 15 zł

•  4 grudnia (niedziela) w godz. 15.00 – 
17.00 – Plac G. Narutowicza- Kolędy 
przy choince – familijna impreza ple-
nerowa organizowana wspólnie przez 
Urząd Dzielnicy Ochota i Ośrodek 
Kultury Ochoty. Wstęp wolny

•  4 grudnia (niedziela) godz. 19.00 – 
Sala widowiskowa OKO ul. Radom-
ska 13/21 wejście C – Batalion D”A-
mour – nowy album „Fenix” w cyklu 
„Premiera w OKO”. Bilety 25 zł, 
w dniu koncertu 30 zł

•  9 grudnia (piątek) godz. 19.00 – Grunt 
to bunt – koncert zespołu BAiKA. 
Bilety 15 zł, w dniu koncertu 20 zł

•  10 grudnia (sobota) w godz. 16.30 
– 20.30 – Sala widowiskowa OKO 
ul Radomska 13/21 wejście C – 
10Throckafellaz Anniversary „Cy-
pher Essence” – europejskie spo-
tkanie tancerzy Breaking oraz Funk 
styles. Wstęp 15 zł

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w grudniu:
•  4 grudnia (niedziela) godz. 18.00 

– Koncert Grażyny Łobaszewskiej 
w ramach projektu Budżetu Partycy-
pacyjnego „Piosenki retro w Koloro-
wej”. Bezpłatne wejściówki do pobra-
nia w DK „Kolorowa”

•  8 grudnia (czwartek) godz. 18.00 
– Koncert świąteczny w wykonaniu 
uczestników warsztatów wokalnych 
DK „Kolorowa”. Wstęp wolny

•  10-11 grudnia (sobota-niedziela) – 
Turniej Szachowy o Puchar Burmi-
strza dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

•  12 grudnia (poniedziałek) godz. 19.00 
– „Ojczyzna moja tam…” – koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Chóru Kameralnego „Ars Cantata” 
pod dyrekcja Anny Celmer-Falkie-
wicz. Koncert poświęcony I. J. Pa-
derewskiemu w 75 rocznicę śmierci 
oraz K. K. Baczyńskiemu w 95 rocz-
nicę urodzin. Wstęp wolny

•  14 grudnia (środa) godz. 18.00 – 
„Wieczór kolęd” – koncert w wyko-
naniu zespołu operetkowego Belcan-
to. Wstęp wolny

•  18 grudnia (niedziela) godz. 12.30 – 
„Ojciec wie najlepiej” bajka na pod-
stawie baśni H. Ch. Andersena w wy-
konaniu Teatru TUP TUP, przedsta-
wienie teatralne dla dzieci z cyklu 
Niedzielne Spotkania z Teatrem. 
Wstęp 10 zł

•  21 grudnia ( środa) godz. 17.00 – 
Koncert wigilijny w wykonaniu mło-
dych pianistów Z DK „Kolorowa”. 
Wstęp wolny
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Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Ochoty, 
Ursusa i Włoch”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

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

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

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

do skracania, adiustowania oraz opatrywania 
własnym tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999 
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”  
% (22) 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

Ogłoszenia drobne
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 19 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) nazwa czeremchy w dawnej polszczyźnie; 7) uciecha; 8) niski, szeroki 
fotel popularny w XVIII wieku; 9) młody gniewny; 10) dobry w łowach na bobry; 
12) herb szlachecki ziemi łęczyckiej, sieradzkiej, sandomierskiej, krakowskiej; 
14) staropolska nazwa narzędzia tortur; 16) dziesiętny lub binarny; 19) kilof; 21) trzeź-
wa ocena rzeczywistości; 22) kilka gatunków ptaków łownych z rodziny brodźców; 
23) dokumenty pisane dawnej Rusi i Litwy.

Pionowo: 1) surdut; 2) łączy kolanka; 3) góra lodowa pływająca po morzu, oderwana 
od lodowca; 4) bywa że i koń, i jeździec; 5) miejsce wyroczni w świątyni greckiej; 
6) horror Stephena Kinga; 11) dwuosobowy samochód bez dachu; 13) diastaza; 
15) dochód rodu panującego; 17) wymarli Indianie z Wysp Bahama i Wielkich Antyli; 
18) mazurskie więzienia; 20) smykałka.

Horoskop
od 2 do 16 grudnia 2016 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Praca będzie dla Ciebie te-
raz prawdziwym wyzwaniem. 
Będziesz się musiał zmierzyć 

z wieloma problemami. Tylko spokój 
może Cię uratować. Powinieneś również 
zwrócić większą uwagę na sprawy finan-
sowe – to dobry moment, żeby zapewnić 
sobie przypływ gotówki. W uczuciach 
– spokój, harmonia i wiele dobrych 
emocji. Zdrowie w normie.

RYBY (19 II – 20 III)
Wkrótce możesz liczyć 
na jakąś miłą niespodzian-
kę. Może ona dotyczyć 

wsparcia finansowego. Zaskoczy Cię 
również nieoczekiwana propozycja za-
wodowa. Będziesz miała wątpliwości, 
ale zastanów się, może to jest ta od-
miana, na którą czekałaś? W uczuciach 
– może nadszedł czas, żebyś zrobiła 
pierwszy krok? Uważaj na zdrowie.

BARAN (21 III – 20 IV)
Z trudem będziesz znosić 
współpracowników i co gor-
sze – zwierzchnictwo szefa. 

W uczuciach – ktoś może zawrócić Ci 
w głowie. Uważaj, to może się skończyć 
wielką katastrofą Twojego życia emo-
cjonalnego. Skup się raczej na bliskich. 
W kwestiach zdrowia kłopotów może 
przysporzyć brak umiaru w korzystaniu 
z używek.

BYK (21 IV – 21 V)
Jeśli nadal zmagasz się 
z przeciwnościami losu, 
zwróć się o pomoc do przy-

jaciół. Za wszelką cenę unikaj nato-
miast zaangażowania w jakiekolwiek 
osobiste rozgrywki – w pracy i wśród 
znajomych. W uczuciach – pary mał-
żeńskie mogą liczyć na spokój i har-
monię, natomiast długoletnie wolne 
związki mogą być zagrożone nową fa-
scynującą znajomością.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Przemyśl dobrze propo-
zycje zawodowe i sprawdź 
szczegóły. Nie ufaj i nie daj 

się zwieść pozorom. To ważne, żebyś 
mądrze wybrał, bo nowa praca może 
całkiem zmienić Twoje życie. W uczu-
ciach – dobry czas na nowe znajomości 
i związki. Nie zmarnuj go angażując się 
w toksyczne i wątpliwe relacje. Zaufaj 
intuicji. Zdrowie – w porządku.

RAK (22 VI – 22 VII)
Wkrótce ważne będą kwestie 
nowego źródła dochodów 
dla planowanych inwesty-

cji. To dobry czas na takie działania 
i decyzje. Jeśli chcesz kupić mieszkanie, 
ziemię lub działkę, nie zwlekaj. Ale po-
proś o wsparcie fachowców. Będziesz 
spokojniejszy. W uczuciach – mała re-
wolucja. Poznasz kogoś, kto Cię za-
chwyci i będzie dla Ciebie ważny.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Postaw na siebie, swoje 
samodzielne plany i dzia-
łania. Tylko tak osiągniesz 

sukces. Przed Tobą wiele przyjemności 
towarzyskich, a także znacząca zmiana 
w relacji uczuciowej. Natomiast w ro-
dzinie możliwe napięcia i kłótnie, ale 
wszystko dobrze się skończy. W zdrowiu 
nadal najważniejsze jest uporanie się 
z chronicznymi dolegliwościami.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Możesz liczyć na pomoc 
kogoś znajomego. Bardzo 
na tym skorzystasz. Najbliż-

sze dni przyniosą Ci wiele spotkań 
towarzyskich, które bardzo poprawią 
Twoje samopoczucie. Poznasz kogoś 
nowego, kto zostanie Twoim przyjacie-
lem. Jeśli dręczyły Cię jakieś dolegli-
wości, wkrótce będziesz mogła o nich 
zapomnieć. Zwyżka w finansach!

WAGA (23 IX – 23 X)
Nowe możliwości w spra-
wach zawodowych. To może 
oznaczać nawet przyspie-

szenie kariery i znaczące zwiększenie 
dochodów. Także życie towarzyskie 
w rozkwicie – będziesz błyszczeć i cza-
rować, robić rzeczy szalone i niezwykłe. 
Wkrótce los postawi na Twojej dro-
dze ważną osobę, która zmieni Ciebie 
i Twoje życie.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Cokolwiek teraz zaplanu-
jesz, możesz liczyć na re-
alizację. Będziesz skupiony, 

zorganizowany i wytrwały w działaniu. 
Dobry czas na inwestycje: kupno domu, 
działki lub mieszkania. W uczuciach – 
coraz cieplej, chociaż chwilami wydaje 
Ci się, że to już niemożliwe. Dobre 
relacje z rodziną, warto więc poświęcić 
jej więcej czasu. Zdrowie lepsze.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Poczujesz się znudzony 
dotychczasowym życiem 
i zapragniesz odmiany. 

Na domiar złego ktoś nowy zawróci Ci 
w głowie. Nie daj się namówić na sza-
leństwa. Korzystniej dla Ciebie będzie 
poszukać sposobów na przełamanie ru-
tyny bez wprowadzania gwałtownych 
zmian w życiu. Polecane nowe hobby, 
kurs lub szkolenie.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Uda Ci się teraz załatwić 
ważną sprawę urzędową 
czy prawną lub podpisać 

korzystną umowę. Jeśli chcesz założyć 
własną działalność, to to jest dobra 
chwila. Jeśli masz nadmiar gotów-
ki, zainwestuj i bądź pewny korzyści. 
Cokolwiek planujesz, gwiazdy będą 
Cię wspierać i prowadzić do sukcesu. 
W uczuciach – spokojna harmonia. 




