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• Niedawno minęły dwa lata 
od momentu kiedy został pan wy-
brany przez mieszkańców dzielnicy 
radnym. Jak pan ocenia ten okres?

– Te dwa lata były okresem bar-
dzo pracowitym, ale przyjemnym. 
Bo najważniejsze jest lubić to, 
co się robi, a w moim przypadku 
praca na rzecz dzielnicy, w któ-
rej się mieszka, to sama przyjem-
ność. W ostatnim czasie intensywnie 
pracowałem w 5 komisjach rady, 
napisałem ponad 100 interpelacji 
w sprawach zgłaszanych mi przez 
mieszkańców, a także – co najprzy-
jemniejsze – odbyłem dużo spotkań 
z moimi sąsiadami z Bielan, pod-
czas których rozmawialiśmy o tym, 
co jeszcze można zmienić w naszej 
małej ojczyźnie.

• Praca w 5 komisjach to chyba 
dotychczasowy rekord wśród rad-
nych. Dodatkowo od marca tego 
roku ma pan w swoich obowiąz-

kach pracę jako przewodniczący 
niezwykle ważnej komisji, jaką 
jest komisja architektury, plano-
wania przestrzennego i ochrony 
środowiska.

– Nie mówiłbym tutaj o rekor-
dach, a bardziej o obowiązku i zaufa-
niu, jakim obdarzyli mnie mieszkań-
cy Bielan i które staram się jak naj-
lepiej realizować. Przewodniczenie 
tej komisji to odpowiedzialność, ale 
i wyzwanie dla mnie. Od początku 
jej działalności odbyliśmy 15 posie-
dzeń – głównie w tematach, które są 
komisji na bieżąco zgłaszane przez 
mieszkańców.

• Ostatnia komisja poświęcona 
była dwóm dosyć newralgicznym 
tematom: budowie gazociągu Rem-
belszczyzna-Mory-Wola-Karczew-
ska oraz budowie ciągów pieszo-
jezdnych na terenie osiedla Ruda.

Podróże to nowe miejsca, ciekawi 
ludzie, zaskakujące przygody i ogrom-
na energia – jednym słowem CZAD. 
Czad to prędkość, zmiany czasu, hote-
le, lotniska, utracone bagaże oraz kraj, 
w którym Grupa jeszcze nie koncer-
towała.

Ale Czad, czyli podróże Grupy 
MoCarta to nowy program kwartetu, 
w którym muzycy zagrają i opowie-
dzą między innymi o Chinach, Francji, 
Kostaryce i egzotycznej Republice Cze-
skiej. W programie Grupy jak zwykle 

dominować będzie muzyka klasyczna, 
okraszona kulturalnym żartem. Muzy-
cy zagrają wiele nowych utworów, ale 
czasem wrócą do kilku swoich ever-
greenów.

Cóż... Panowie z wiekiem stają się 
nieco sentymentalni.

Czterej panowie w swej podróży 
artystycznej zawitają pod dach Bie-
lańskiego Ośrodka Kultury (ul. Gol-
doniego 1) we WTOREK 6 grudnia 
i zagrają o godz.18.00 oraz o godz. 
20.30. Bilety 30 zł w kasie BOK.

Najważniejsze to 
lubić to, co się robi

ROZMOWA Z DANIELEM PIEŃKIEM
RADNYM DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

Podróże Grupy MoCarta 
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VI urodziny Mediateki 

W poniedziałek 21 listopada obchodzi-
liśmy VI urodziny Mediateki START-ME-
TA. Już od godz. 15.00 na najmłodszych 
czekało mnóstwo atrakcji m.in.: karaoke, 
turniej gier planszowych czy X-Box. Kul-

minacją programu był jednak wieczorny 
występ kabaretu Jurki. Ich skecze od lat 
śmieszą i bawią, nie inaczej było również 
tego wieczoru. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in. burmistrz dzielnicy Bielany To-

masza Mencina razem ze swoimi zastęp-
cami Arturem Wołczackim i Włodzimie-
rzem Piątkowskim oraz bielańscy radni. 
Na zakończenie na wszystkich czekała 
słodka niespodzianka – tort.

Wielogodzinne obrady w komisjach 
i na sesji rady Bielan poświęcone były 
omawianiu wstępnego projektu załączni-
ka budżetowego dzielnicy na 2017 rok.

Jak poinformowała główna księgowa, 
przyszłoroczny plan realizowanych do-
chodów wynieść ma 139,6 mln zł, czyli 
będzie wyższy od tegorocznego sięgają-
cego 133 mln.

Na dochody złożą się te bieżące 
w kwocie ponad 104,8 mln zł, pocho-
dzące m.in. z podatków i opłat lokalnych 
w kwocie19,4 mln zł oraz z dochodów 
z mienia rzędu 51 mln zł. A także docho-
dy majątkowe planowane na 34,7 mln zł 
pochodzące głównie ze sprzedaży 
nieruchomości gruntowych za ponad 
33,9 mln zł.

W 2017 roku środki przekazane 
do dyspozycji dzielnicy wyniosą ponad 
454,8 mln zł. Większość z nich, bo pra-
wie 428,5 mln zł, stanowić będą wydatki 
bieżące o 20 mln zł wyższe od tych 
z 2016 roku. Stanie się tak m.in. za spra-
wą dodatkowych środków od wojewody 
na program rodzina 500 + oraz z miasta 
na oświatę.

W układzie zadaniowym ponad poło-
wę wydatków bieżących, bo 219,5 mln zł 
stanowić mają te z zakresu edukacji. Po-
zostałe zaś przeznaczone będą też m.in. 

na ochronę zdrowia i pomoc społeczną 
w kwocie ponad 92,7 mln zł, na gospodar-
kę mieszkaniową 54,5 mln zł, na admini-
strację 31,1 mln zł, na kulturę 11,6 mln zł, 
na sport i rekreację 7,5 mln zł, na gospo-
darkę komunalną i ochronę środowiska 
6,3 mln zł oraz na transport i komunikację 
4,2 mln zł.

Skromne, bo jedyne 26,4 mln zł Bie-
lanom przyznano na wydatki majątkowe. 
W przyszłorocznym spisie znalazło się 
37 zadań, w tym 26 projektów z budżetu 
partycypacyjnego.

Najwięcej środków, bo 9,8 mln zł, 
przeznaczonych ma być na edukacyjne 
inwestycje. Zaplanowano kontynuowanie 
i zakończenie prac budowlanych przy 
adaptacji budynku szkoły nr 77 przy 
ul. Samogłoski, na potrzeby zespołu 
szkolno-przedszkolnego oraz prace zwią-
zane z budową dwóch nowych przeszkoli, 
nr 340 przy ul. Bogusławskiego i nr 318 
przy ul. Kochanowskiego, na bazie sta-
rych typu ciechanowskiego. W 2017 roku 
zmodernizowane ma być też otoczenie 
Bielańskiego Centrum Edukacji Kultu-
ralnej przy ul. Szegedyńskiej 9 A oraz 
zrealizowane projekty polegające m.in. 
na modernizacji boisk na terenie Zespołu 
Szkół nr 3 przy ul. Nocznickiego, i Ze-
społu Szkół nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 

oraz na terenie podstawówki nr 133 przy 
ul. Fontany.

Dla poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej zakupiony ma być sprzęt 
specjalistyczny do prowadzenia terapii 
metodą Tomatisa dla dzieci przedszkol-
nych i szkolnych ujawniających zdiagno-
zowane problemy dysfunkcyjne w ob-
rębie funkcji słuchowych, a dla Zespołu 
Szkół nr 124 przy ul. Conrada wyposa-
żenie do prowadzenia zajęć teatralnych 
i muzycznych (scena i nagłośnienie) oraz 
sprzęt pomocny do realizacji warsztatów 
czytelniczo-multimedialnych. Na terenie 
Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 
za 4,1 mln zł budowany jest żłobek dla 
około 150 dzieci.

Na drogownictwo zaplanowano ponad 
8,4mln, z tego większość, bo 7,5 mln zł 
na przebudowę i rozbudowę ul. Encyklo-
pedycznej na odcinku od ul. Heroldów 
do ul. Pasymskiej i ul. Książąt Mazo-
wieckich. Za resztę środków zbudowane 
ma być 340 m ul. Jamki na odcinku 
od ul. Wóycickiego do Lasu Młocińskie-
go, a także zrealizowane dwa projekty. 
Jeden związany jest z wykonaniem 30 
dodatkowych miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych przy ul. Wrze-
ciono 10. A w ramach drugiego ustawione 
mają być nowe stylizowane latarnie na hi-
storycznych ulicach Młocin: ul. Wazów 
i Królowej Jadwigi na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Pasymską do ul. Anny Ja-
giellonki.

(PON)

Na Bielanach

Poprawiony budżet

ciąg dalszy na str. 3
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Głównym punktem obrad sesji rady 
Żoliborza było opiniowanie projek-
tu załącznika budżetowego dzielnicy 
do budżetu miasta na 2017 rok.

Prezentująca go radnym skarbnik 
objaśniła, że przygotował go zarząd 
w oparciu o założenia polityki finan-
sowej miasta oraz limity i parametry.

Zgodnie z tymi wytycznymi przy-
szłoroczne dochody realizowane 
przez dzielnicę sięgające nieco ponad 
66 mln zł będą o przeszło 3 mln zł 
mniejsze od tych z roku 2016.

Większość z nich, bo prawie 
58,5 mln zł, stanowić mają dochody 
bieżące, w tym z podatków i opłat 
sięgające 10,7 mln zł i z mienia rzę-
du 39,7 mln zł. Dochody majątkowe 
w wysokości 7,6 mln zł pochodzić 
mają, m.in. ze sprzedaży mieszkań 
(ponad 5,1 mln zł), z wpływów z prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności (1,4 mln zł) 
oraz ze sprzedaży nieruchomości grun-
towych (działki za 950 tys. zł).

Z kolei w 2017 roku środ-
ki budżetowe ogółem przyznane 
do dyspozycji Żoliborza wynieść 
mają 214 mln zł. Większość z nich, 
bo ponad 192,5 mln zł, przeznaczo-
na będzie na wydatki bieżące, nieco 
większe wobec roku obecnego. Sta-
nie się tak za sprawą zwiększonych 
o 10 proc. środków na zadania eduka-
cyjne i oświatowe, które według nali-
czeń w przyszłym roku wyniosą blisko 
106 mln zł. Tradycyjnie już stanowią 
one największy wydatek w dzielnicy.

Dodatkowym elementem budże-
tu będzie w dziale rodzina przychód 
w kwocie ponad 13,7 mln zł na pro-
gram 500+.

Jak wynika z wyliczeń, pozostałe 
środki na zadania poza edukacyjne wy-
niosą 86,7 mln zł i przeznaczone będą 
na ochronę zdrowia i pomoc społeczną 
w kwocie 38,8 mln zł, na gospodarkę 

mieszkaniową w kwocie 19,5 mln zł, 
na administrację publiczną w kwocie 
19,5 mln zł, na kulturę – 2,9 mln zł, 
na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska – 2,6 mln zł, na transport 
i komunikację – 1,8 mln zł, na sport 
i rekreację – 1,1 mln zł.

Nowe place zabaw dla dzieci
Na wydatki majątkowe w 2017 roku 

Żoliborz otrzymać ma 21,5 mln zł, tj. 
o 20 proc. więcej niż w roku 2016.

Z tych środków ponad 17,9 mln zł 
przeznaczone będzie na zadania oświa-
towe. Priorytetowymi są budowa ze-
społu szkolno-przedszkolnego przy 
ul. Anny German (za 8 mln zł) oraz 
budowa zespołu przedszkolno-żłobko-
wego przy ul. Rydygiera (za 6 mln zł). 
Zaplanowano też kontynuację trzech 
zadań dotyczących rozbudowy Przed-
szkola nr 212 wraz z placem zabaw 
przy ul. Rybińskiego, przebudowy bo-
iska przy Gimnazjum nr 56 przy ul. Fi-
lareckiej oraz przebudowy i adaptacji 
wolnych pomieszczeń mieszkalnych 
na II piętrze przedszkolnego budynku 
przy placu Henkla w celu utworzenia 
nowych oddziałów na potrzeby przed-
szkola nr 109.

Dalsze 2,9 mln zł przeznaczono 
na drogownictwo, w tym 1,9 mln zł 
na przebudowę ul Rydygiera na odcin-
ku od ul. Matysiakówny do ul. Prza-
snyskiej oraz na budowę ul. Rydy-
giera od ul. Przasnyskiej do ul. Po-
wązkowskiej. A ponadto 0,5 mln zł 
pójść ma na modernizację ul. Miero-
sławskiego (od al. Wojska Polskiego 
do ul. Śmiałej) i 129 tys. zł na przebu-
dowę oświetlenia ul. Lelewela na od-
cinku od ul Żółkowskich do ul. Mo-
drzejewskiej oraz ul. Żółkowskich.

W ramach budżetu partycypacyjne-
go zrealizowane mają być trzy projekty 
polegające na rewitalizacji ul. Przasny-
skiej od numeru 6 do ul. Krasińskiego, 

na utworzeniu 15 miejsc postojowych 
ukośnie do jezdni przy ul. Rydygiera 
8. Dla poprawy bezpieczeństwa wy-
konane będzie też nowe oświetlenie 
przejść dla pieszych na drodze do szko-
ły nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 
od strony parku Sady Żoliborskie i przy 
skrzyżowaniu z ul. Sady Żoliborskie.

Dla żoliborskiego ośrodka sportu 
i rekreacji przeznaczono 345 tys. zł 
na inwestycje w budynku pływalni przy 
ul. Potockiej, polegające na przebudo-
wie systemu ozonowania wody oraz 
na modernizacji nagłośnienia i oświe-
tlenia hali.

W gospodarce komunalnej i ochro-
nie środowiska na 5 projektów z budże-
tu partycypacyjnego przyznano ponad 
338 tys. zł. Z tych środków zagospo-
darowany ma zostać zieleniec linearny 
śladami dawnej bocznicy kolejowej 
na Żoliborzu Południowym, wykonane 
poidełka wody pitnej dla dorosłych, 
dzieci i zwierząt na Kępie Potockiej 
(gdzie ma być też ciszej) oraz w parku 
Sady Żoliborskie, gdzie także ma po-
wstać plac zabaw i wybieg dla psów.

Uzupełnić braki
Żoliborska rada pozytywnie opi-

niując projekt budżetowego załącznika 
swej dzielnicy na 2017 rok nie omiesz-
kała przy okazji zgłosić konieczność 
uzupełnienia niedoborów.

W zakresie bieżących wydatków 
wynoszą one ponad 6 mln zł. Więk-
szość z nich, bo ponad 5,7 mln zł bra-
kuje dla oświaty, w tym 4,5 mln zł 
na wynagrodzenia osobowe w publicz-
nych placówkach oraz 1 mln 233 tys. zł 
na dotacje dla niepublicznej jednostki 
oświatowej. Do niedoborów zgłoszono 
też dodatkowo 330 tys. zł na utrzyma-
nie zieleni parkowej, o którą muszą się 
zatroszczyć.

(PON)

Licznie przybyli na sesję gimnazjal-
ni nauczyciele byli przerażeni obawą 
utraty pracy. I choć z założeń miejskie-
go biura edukacji wynika, że zagrożo-
ne likwidacją jest 10 procent etatów, 
to na dzielnicowym gruncie dojść po-
dobno może nawet do 30 proc.

Dlatego też burmistrz obiecał, że 
postara się zapewnić gimnazjalnym 
nauczycielom więcej pracy. Temu po-
święcone mają być przyszłe rozmowy, 
m.in. o wprowadzaniu nowych progra-

mów nauczania, o zwiększeniu naucza-
nia indywidualnego. Wszystko po to, 
aby mogli zrealizować pensum, jak nie 
w jednej, to w kilku placówkach.

Nie ukrywano, że w najgorszej 
sytuacji będą nauczyciele z dobrego 
Gimnazjum nr 55 w al. Wojska Pol-
skiego. To bowiem teren sąsiadujący 
z Cytadelą, rzadko zabudowany, głów-
nie jednorodzinnymi domkami bez 
dzieci i willami zajmowanymi przez 
instytucje.

Stąd obawy, że odnowiony i dobrze 
wyposażony budynek po Gimnazjum 
nr 55 będzie pusty, bo nie ma dość 
uczniów w tym obwodzie. Zdespero-
wanych nauczycieli zachęcano, aby 
sami wymyśli jakiś sposób, zachętę, 
np. klasy sportowe, do wyboru przez 
dzieci tej szkoły. Wszystko po to, aby 
nie była ona skazana na wymarcie. Pró-
bą rozwiązania tego problemu ma być 
planowany nabór na wszystkie roczni-
ki. A także to, że do tej szkoły zgłaszać 
się będą mogli także uczniowie spoza 
obwodu.

(PON)

Z przedstawionej żoliborskiej radzie 
mapy projektowanych 6 obwodów pod-
stawówek (będącej ponoć już czwartą 
wersją) wynika, że choć starano się rów-
no je kroić wg danych demograficznych, 
to będą dysproporcje w obciążeniu 
szkół. Najbardziej obciążona jest pod-
stawówka nr 92 im. J. Brzechwy przy 
ul. Przasnyskiej, obejmująca cały ob-
szar Żoliborza Południowego. W latach 
2017-2022 liczyć ma blisko 28 klas, 
w tym już w najbliższym roku szkolnym 
2017-2018 prawie 6 klas pierwszych. 

Ponieważ szkoła ta przejściowo obej-
mować ma dwa obwody (aż do za-
kończenia budowy nowej podstawówki) 
nauka tu odbywać się będzie na 2-3 
zmiany. Dlatego też dla jej odciążenia 
zaproponowano przejściowo przenieść 
klasy 7 do budynku „Witkacego”.

Po 4 klasy pierwsze od przyszłego 
roku szkolnego dla dzieci ze swych 
obwodów posiadać też będą szkoły nr 
65 przy ul. Mścisławskiej (oczekują-
ca na rozbudowę) oraz reaktywowana 
podstawówka przy ul. Filareckiej, która 

musi ruszyć podobnie jak ta w Al. Woj-
ska Polskiego.

W trakcie gorącej debaty poruszano 
wiele tematów związanych nie tylko 
z radykalną zmianą obwodów szkół, 
z problemem zapewnienia pracy dla 
przedmiotowych nauczycieli gimna-
zjalnych, ale i z kosztami reformy. 
Na Żoliborzu oszacowano je na ok. 18 
mln zł, w tym planując 11 mln na mo-
dułową rozbudowę podstawówki nr 65 
przy ul. Mścisławskiej.

(PON)

Na Żoliborzu

Ograniczenia i niedobory

Chodzi o pracę

Nierówne obciążenie szkół

Policjanci z Bielan zatrzymali Da-
miana K. który znęcał się psychicznie 
i fizycznie nad matką i córką. Mężczy-
zna rzucał w kobiety przedmiotami, 
pluł na nie, a także groził, że zabije 
matkę. Podczas interwencji próbował 
rzucić kamieniem w policjanta. Sę-
dzia zastosował wobec 25-latka areszt 
na okres 1 miesiąca. Teraz młodemu 
mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.

O pomoc i interwencję poprosi-
ły dwie kobiety. 25-latek znęcał się 
fizycznie i psychicznie nad matką 
i siostrą. Mężczyzna rzucał w kobiety 
przedmiotami i pluł na nie. Damian 
K. w stosunku do matki był jeszcze 
bardziej agresywny, szczuł ją psem, 
a nawet groził pozbawieniem życia.

Funkcjonariusze z Bielan zareago-
wali błyskawicznie i już po kilku minu-

tach od zgłoszenia, byli w lokalu przy 
ulicy Parnas. Z relacji pokrzywdzonych 
wynikało, że taka sytuacja trwa już 
od kilku miesięcy. Kobiety przyznały, 
że poważnie obawiają się, że mógłby 
on spełnić te groźby.

Mundurowi zatrzymali agresywne-
go 25-latka. Kobiety złożyły zawia-
domienie o popełnieniu przestępstwa. 
Podczas interwencji młody mężczy-
zna chciał uderzyć policjanta i rzucić 
w niego kamieniem. Dochodzeniowcy 
już przedstawili Damianowi K. zarzuty 
za znęcanie się nad matką i siostrą oraz 
za zmuszanie do zaniechania czynności 
prawnej funkcjonariuszy policji. Sąd 
zastosował wobec agresywnego człon-
ka rodziny areszt na okres 1 miesiąca. 
Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Do aresztu za przemoc

KRONIKA KRYMINALNA

„Delikatesy Doroty Sp. z o.o.” – udziałowiec TOP MARKET 
do placówek na terenie dzielnic Bemowo, Bielany 

poszukuje osób na stanowiska 

KASJER-SPRZEDAWCA, SPRZEDAWCA DZIAŁY ŚWIEŻE 
Od Kandydatów oczekujemy: 

odpowiedzialności i uczciwości, dyspozycyjności, 
posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

Naszym Pracownikom oferujemy: 
konkurencyjne wynagrodzenie, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

możliwość rozwoju zawodowego. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 723 477 277.

NASZA REDAKCJA
poszukuje do pracy:

3 dziennikarzy 3 handlowców   
3 kolporterów   

Zgłoszenia: 
rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Zaproszenie na spacer – Marymont
Poznamy niezwykle ciekawą historycznie część Warszawy 

między Żoliborzem a Bielanami. Odnajdziemy ślady dawnego 
Marymontu, z którego niestety niewiele już zostało. 

Zbiórka 10.12.2016 r. (sobota) o godz. 12.00 
na rogu ulic Słowackiego i Gdańskiej (pl. J. Kuronia). 

Spacer potrwa około 90 minut. Udział, jak zwykle: „co łaska”. Zapraszam.

przewodnik warszawski
Piotr Wierzbicki
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– Jeśli chodzi o temat gazociągu, 
to było to już drugie posiedzenie ko-
misji w tej sprawie. W naszych roz-
mowach z wykonawcą gazociągu sta-
ramy się jak najbardziej ograniczyć 
liczbę drzew, które mają być wycię-
te podczas realizacji tej inwestycji, 
bo niestety dziś mówi się o prawie 
6000 na terenie parku oraz Lasu Mło-
cińskiego. Zaproponowaliśmy z za-
rządem dzielnicy nową trasę prze-
biegu inwestycji wraz ze zmienioną 
metodą jej realizacji. W styczniu 
mamy spotkać się 
w tej sprawie na ko-
lejnej komisji. Pra-
cujemy też nad mapą 
zastępczych nasa-
dzeń, którą chcemy 
przedstawić firmie 
do realizacji. W ko-
lejnym etapie chce-
my zabezpieczyć 
też prawa miesz-
kańców do uzyska-
nia odszkodowań 
za tereny, przez 
które przebiegać 
będzie inwestycja. 
Natomiast jeśli cho-
dzi o osiedle Ruda, 
to niestety, ale jest 
to klasyczny przy-
kład braku sprawnej 
komunikacji pomię-
dzy zarządem spół-
dzielni, a mieszkań-
cami. Nasza komisja, która odbyła 
się 14 listopada br. na wyraźną proś-
bę mieszkańców, była początkiem 
do rozpoczęcia dialogu pomiędzy 
tymi stronami. Miejmy nadzieję, że 
będzie on kontynuowany. Dodat-
kowo, po wizji lokalnej na terenie 
inwestycji prowadzonej na tym osie-
dlu, w trybie pilnym skierowaliśmy 
pismo do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego o kontrolę. 
Nasze obawy okazały się słuszne, 
bo kilka dni później runęło tam rusz-
towanie. Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Obecnie czekamy na wy-
niki kontroli. Temat osiedla Ruda 
będzie także poruszany na kolejnym 
posiedzeniu komisji.

• Inny temat nurtujący głów-
nie mieszkańców osiedla Piaski, 
to utrudnienia jakie mają po prze-
budowie Trasy S8 – teraz jest tylko 
jeden wyjazd z osiedla przez uli-
cę Rudnickiego, która też nie jest 
w najlepszym stanie.

– To prawda, problem osiedla 
Piaski jest bardzo poważny. Od wie-
lu miesięcy urząd dzielnicy prowa-
dził rozmowy z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad w spra-
wie przywrócenia wjazdu na teren 
osiedla od ul. Literackiej. Były one 

na dobrej drodze i dążyły do uzy-
skania odstępstwa od właściwego 
ministerstwa na zgodę do powrotu 
stanu sprzed kliku lat. Jednak dziś 
GDDKiA całkowicie zmieniła zdanie 
i jest przeciwna takiemu rozwiąza-
niu, tłumacząc to bezpieczeństwem 
oraz, co ciekawsze, systemem po-
boru opłat, jaki ma obowiązywać 
w przyszłości na tej trasie. Trochę 
to dla mnie kuriozalne tłumaczenie, 
bo jak pokazuje historia, w tym miej-
scu akurat nie dochodziło w ostat-
nich latach do kolizji. A niestety, 
bez zgody GDDKiA dzielnica jako 

inwestor nie może wystąpić o zgodę 
na odstępstwo do ministerstwa. Nato-
miast jeśli chodzi o ul. Rudnickiego, 
to podlega ona pod Zarząd Dróg 
Miejskich w Warszawie, który bę-
dzie również realizował jej remont. 
Mamy pełną deklarację chęci roz-
mów i współpracy z dzielnicą. Temat 
na pewno będzie przedmiotem obrad 
na jednym z najbliższych posiedzeń 
naszej komisji. Warto tutaj podzięko-
wać za zaangażowanie i pilotowanie 
tematu Samorządowi Osiedla Piaski, 
a także Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

• Dużo rozmawialiśmy o in-
frastrukturze i architekturze, ale 
komisja, której pan przewodniczy, 
to także tematy związane z ochroną 
środowiska.

– To kolejna ważna dziedzina, 
jaką zajmuje się „moja” komisja. 
Opiniujemy inwestycje, które reali-
zowane są na Bielanach, a jest ich 
dużo. Przygotowujemy się do grun-
townej przebudowy parku Herberta, 
w którym powstanie amfiteatr, kurty-
ny wodne, nowe miejsca wypoczyn-
ku. Inwestycja powinna zakończyć 
się do 2018 roku. Najważniejsze, że 
cały proces przygotowania tej inwe-
stycji udało nam się przeprowadzić 

w porozumieniu z mieszkańcami. 
Zrobiliśmy także kwerendę urządzeń 
zabawowych, które stoją na terenach 
zarządzanych przez ZGN, a które 
nie posiadają odpowiednich atestów. 
Obecnie zabiegamy o ich wymianę 
i wnioskujemy do Rady Warszawy 
o dodatkowe 2 mln złotych na ich 
wymianę. Mam nadzieję, że wkrótce 
place zabaw staną się jeszcze bar-
dziej przyjazne dla naszych małych 
mieszkańców.

• Jedna z pierwszych pana 
interpelacji dotyczyła czytelnic-

twa na Bielanach. 
Co udało się w tej 
kwestii zrobić?

– Wyniki jakie 
otrzymałem były 
zatrważające. By-
wały szkoły, któ-
rym w ciągu roku 
nie udało się kupić 
żadnej książki. Dużo 
udało się zmienić. 
Szkoły zostały do-
finansowane z pro-
gramów ogólnopol-
skich, a w ramach 
projektów z budżetu 
partycypacyjnego 
remontowane są bi-
blioteki i czytelnie 
w szkołach. Biblio-
teka Publiczna im. 
S. Staszica wraz 
z filiami stała się lo-

kalnym centrum kultury, organizuje 
wernisaże, zajęcia dla najmłodszych, 
ma własne kino, a co najważniejsze 
notuje przyrost czytelników. Cie-
szę się, że dzięki mojej inicjatywie 
powstały biblioteki otwarte w miej-
scach użyteczności publicznej. Są 
to miejsca, w których można za dar-
mo wziąć książkę, a także zostawić 
dla innych już przeczytaną. Niedaw-
no urząd dzielnicy wydał książeczkę 
dla dzieci o Bielanach, bo czytać 
trzeba od najmłodszych lat.

• Kocha pan Bielany?

– Bardzo, to miejsce gdzie się 
urodziłem, wychowałem. Najbardziej 
lubię spacerować uliczkami Starych 
Bielan, wypić kawę w ulubionej 
kawiarni. Bielany to moje miejsce 
na ziemi. Miejsce z klimatem. Moim 
marzeniem jest, aby powstało tu mu-
zeum Bielan z pamiątkami miesz-
kańców. Zapraszam do zwiedzania 
Bielan z naszym przewodnikiem, 
który w wersji elektronicznej jest 
dostępny na stronie www.bielany.
waw.pl, a jeśli macie Państwo ocho-
tę na współpracę na rzecz naszych 
Bielan, to zapraszam do kontaktu 
poczta@danielpieniek.pl.

Rozmawiała: Weronika Danecka

Najważniejsze to 
lubić to, co się robi

ROZMOWA Z DANIELEM PIEŃKIEM
RADNYM DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY

W ZUS organizowany jest Dzień 
osób z niepełnosprawnością.

2 grudnia br. w godz. 10-14 w I Od-
dziale ZUS w Warszawie oraz w Inspek-
toratach: Wola, Ochota i Żoliborz, w Sa-
lach Obsługi Klientów, przy oddzielnych 
stanowiskach, specjaliści z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych informować 
będą o świadczeniach emerytalno-rento-
wych i innych zagadnieniach związanych 
z ubezpieczeniami społecznymi. 

Dodatkowo osoby z niepełnospraw-
nością będą mogły skorzystać z porad 
udzielanych przez przedstawicieli innych 
instytucji, m.in. Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Warszawskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie lub Stowarzyszenia Przyjaciół 
Integracji. Eksperci wskażą m.in. gdzie 
osoby niepełnosprawne mogą szukać pra-
cy, do kogo zwrócić się o dofinansowa-
nie do sprzętu rehabilitacyjnego lub jak 
otrzymać kartę parkingową.

– To dobra okazja, aby w jednym 
miejscu uzyskać informacje od przed-
stawicieli instytucji, które na co dzień 
wspierają osoby niepełnosprawne. Dlate-
go serdecznie zapraszam do odwiedzenia 
naszych placówek w „Dniu osób z niepeł-
nosprawnością” – zachęca Małgorzata 
Zdrodowska, Dyrektor I Oddziału ZUS 
w Warszawie.
Dyżury ekspertów:
I Oddział ZUS w Warszawie 
(ul. Senatorska 6/8):

• Oddział Mazowiecki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych

• Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
• Warszawskie Koło Polskiego Stowa-

rzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym

• Warszawskie Centrum Pomocy Ro-
dzinie – Stołeczne Centrum Osób Nie-
pełnosprawnych

• Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych

Inspektorat Warszawa-Ochota 
(ul. E. Orzeszkowej 14):
• Maltański Ośrodek Pomocy
Inspektorat Warszawa-Wola 
(ul. Wrocławska 20):
• Urząd Pracy Miasta Stołecznego War-

szawy
• Centrum Doradztwa Zawodowego i 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie

Inspektorat Warszawa-Żoliborz
(ul. Kasprowicza 151):
• Bielański Środowiskowy Dom Samo-

pomocy
• Koło Polskiego Związku Niewido-

mych Warszawa – Żoliborz – Bielany 
– Łomianki

• Fundacja Pomocy Ludziom Niepeł-
nosprawnym
Więcej informacji:
Justyna Borowska
I Oddział ZUS w Warszawie
tel. 502 007 397

Szanowna Redakcjo!
Tuż obok Ratusza Bielany, przy 

ul. Żeromskiego 27, znajduje się sklep 
WSS SPOŁEM Żoliborz – RADEK. 
Wyjątkowo nieestetyczny z zewnątrz, 
jak również wewnątrz. W środku za-
duch, stoisko z wędlinami, serami, nie 
zachęca do zakupów. Myślę, że utargi są 
znikome w porównaniu z innymi sklepa-
mi tej sieci.

Personel też pozostawia wiele do ży-
czenia. Obok tego, jak już wspomnia-
łam nieestetycznego, blaszanego pawi-
lonu stoją dwa kontenery na odpady. 
Cóż z tego, jeśli obsługa wynosi kartony, 
folie ze zbiorczych opakowań (po mleku, 
wodzie) i inne opakowania na zewnątrz, 
tuż za drzwiami zaplecza. Gdy zawieje 
wiatr, śmieci te są rozrzucone natych-
miast po najbliższej okolicy, pod ogro-

dzenie sąsiedniego budynku, na trawnik. 
Nie pomagają interwencje. Obsługa jest 
niereformowalna. W jakim celu są usta-
wy stanowiące o zachowaniu czystości 
i porządku na terenie Warszawy, jeśli 
są one lekceważone na każdym kroku. 
Przydałby się generalny remont tego skle-
pu. W końcu skądinąd jest to miejsce 
prestiżowe, biorąc pod uwagę znajdujący 
się obok Ratusz Bielany. Czy musimy 
jeździć dalej, np. do Hali Marymonckiej? 
aby zrobić zakupy?

(imię i nazwisko znane redakcji)
* * *

List czytelniczki przesłaliśmy 
do zarządu WSM Społem Żoliborz z proś-
bą o ustosunkowanie się do zawartych 
w nim uwag. Prezes zarządu zareagowała 
natychmiast. Już czwartego dnia otrzyma-
liśmy pismo, które przytaczamy poniżej:

„Społem” WSS Żoliborz
Redakcja „Naszej Gazety”

W nawiązaniu do przesłanej skargi na 
sklep „Radek”, który jest placówką „Spo-
łem” WSS Żoliborz uprzejmie informuję, 
że Spółdzielnia jest zainteresowana obiek-
tywnym odbiorem społecznym funkcjo-
nujących placówek, jednakże pod warun-
kiem, że ocena jest wyważona i oparta na 
prawdziwych faktach. W przypadku opisu 
zawartego w skardze należy stwierdzić, że 
jest on nieprawdziwy. Wygląd zewnętrzny 
pawilonu nie odbiega negatywnie od innych 
sklepów w dzielnicy Bielany. Budynek pod-
dawany jest ciągłym zabiegom konserwa-
cyjnym, a pięć lat temu był przeprowadzo-
ny kapitalny remont. Twierdzenie, jakoby 
w sklepie panował zaduch, jest po prostu 
nieprawdziwe. Jakość towarów, a w szcze-
gólności wędlin, a także serów nie odbiega 
jakością od takich wyrobów w innych skle-
pach uznanych marek. Sposób ich prezen-
tacji nie nasuwa zastrzeżeń. Sklep z uwagi 
na położenie zaspokaja skutecznie potrzeby 
okolicznych mieszkańców, a skargi na jego 
działalność dotychczas w ogóle nie były 
odnotowywane. Dlatego Zarząd Spółdziel-
ni nie może potwierdzić, że kierownictwo 

sklepu było informowane przez klientów 
o uchybieniach w jego działalności. Nigdy 
nie zdarzyło się, aby interweniowała straż 
miejska lub inne organy mające na celu za-
pewnienie czystości i porządku w mieście. 
Zarząd Spółdzielni po wpłynięciu skargi i 
przeprowadzeniu rozmów z kierownictwem 
sklepu polecił, aby wokół kontenerów ze 
śmieciami zamontowany został estetyczny 
parawan, który definitywnie przeszkodzi 
rozwiewaniu śmieci, jeżeli w ogóle takie 
fakty miały miejsce. Takie działanie utrudni 
dostęp do kontenerów osobom z tzw. „mar-
ginesu społecznego” którzy dokonują na 
własną rękę poszukiwań butelek czy puszek 
aluminiowych itp. I w ten sposób mogą 
rozrzucać śmieci, a silny wiatr przenosić je 
w inne miejsca.

Przedstawiając powyższe, skarga stała 
się impulsem do przedstawienia pracow-
nikom sklepu sytuacji, że powinni mieć 
świadomość, iż są pod ciągłą obserwacją 
społeczną i muszą przeciwstawiać się nega-
tywnym ocenom przez ciągłe podnoszenie 
jakości wykonywanej pracy.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

/-/ Jadwiga Rowicka

Informacja prasowa ZUS

 Napisali do nas 

dokończenie ze str. 1
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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
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• 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
Komisariat Warszawa-Żoliborz
ul. Rydygiera 3A, % 22 603 71 04
Komisariat Warszawa-Bielany
ul. Żeromskiego 7, % 22 603 71 55

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 6, ul. Marymoncka 88/91  
  % 22 596 70 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 11, ul. Zgrupowania AK 
„Kampinos”   % 22 596 71 10

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
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

•  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

•  FIRMA ZATRUDNI OSOBY do opieki 
nad osobami starszymi w ich miejscu 
zamieszkania na terenie dzielnicy Bielany. 
Tel. 22 835 33 88

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

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

•  REGULACJA, USZCZELNIANIE, 
NAPRAWA, MONTAŻ – okien, rolet, 
żaluzji. Szybko, tanio, solidnie. 
Pro-sol Plus tel. 509 746 584

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

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w grudniu:
•  6 grudnia (wtorek) godz. 18.00 i 20.30 

– Program kabaretowy Ale CZAD! 
Czyli podróże Grupy MoCarta. Bilety 
30 zł

•  7 grudnia (środa) godz. 17.30 – Kon-
cert z cyklu „Klasyka na Bielanach” 
wystąpią nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. 
Lutosławskiego oraz goście. Wstęp 
wolny

•  10 grudnia (sobota) godz. 15.00 – 
Spotkanie historyczne „Kampinoski 
Park Narodowy w Puszczy Kampino-
skiej” przygotowane przez Społecz-
nych Animatorów Kultury. Wstęp 
wolny

•  11 grudnia (niedziela) w godz. 11.00 
– 16.00 – Kiermasz „Idą Święta”. 
Wstęp wolny

•  11 grudnia (niedziela) godz. 12.30 
– Świąteczne Dwie Godziny dla Ro-
dziny, w programie spektakl „Wizyta 
Świętego Mikołaja”, animacje pla-
styczne. Dla dzieci od 3 lat. Bilety 
10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun)

•  11 grudnia (niedziela) godz. 16.00 
– „Zamieszanie w królestwie bajek” 
spektakl grupy teatralnej Re@ktorzy. 
Wstęp wolny

•  16 grudnia (piątek) godz. 18.00 – 
Otwarcie wystawy „Obrazy włócz-
ką tkane” sekcji tkactwa artystycz-
nego z Filii BOK ul. Estrady 112. 
Wstęp wolny. Wystawa czynna 
do 08.01.2017

•  18 grudnia (niedziela) godz. 12.00 
– „W saloniku u Goldoniego-kon-
cert świąteczny” uczestników zajęć 
w BOK „Klub Frycka”. Wstęp wolny

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Estrady 112

w grudniu:
•  10 grudnia (sobota) w godz. 12.00 

– 14.00 – Świąteczne pierniki – fami-
lijne warsztaty ozdabiania pierników 
dla dzieci. Wstęp wolny – obowiązują 
zapisy do 5 grudnia pod nr tel. 22 835 
54 44, 22 834 40 04

•  10 grudnia (sobota) godz. 18.00 – 
„Viva la Vida” – koncert kwarte-
tu smyczkowego The Time Quartet. 
W programie największe przeboje 
muzyki światowej w oryginalnych 
aranżacjach. Wstęp wolny

•  15 grudnia (czwartek) w godz. 17.00 
– 20.00 – Eko Stroiki – warsztaty 
wykonywania świątecznych stroików. 
Koszt 25 zł, zapisy do 10 grudnia

•  17 grudnia (sobota) godz. 12.00 – 
Spotkanie z cyklu Rodzinne Spo-
tkania ze sztuką. Bombowe Świę-
ta – Mały Teatrzyk. Interaktywne 
przedstawienie dla dzieci, utrzymane 
w konwencji współuczestnictwa i po-
kaz teatru baniek mydlanych. Wizyta 
Świętego Mikołaja. Koszt 5 zł

•  21 grudnia (środa) godz. 10.45 – Mu-
sica da Camera – koncert edukacyjny 
Filharmonii Narodowej dla dzieci. 
Koszt 4 zł

•  22 grudnia (czwartek) w godz. 10.00 
– 10.45 – Przyjaciele Misia – warszta-
ty ogólnorozwojowe dla dzieci w wie-
ku 1,5 – 2,5 lat. Prowadzenie Izabela 
Strońska. Koszt 15 zł

Ogłoszenia drobne

19

  

 

 
 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

7

9

11

15

16 17 18

21

22

23

19 20

12

14

10

21

4

2

3

13

3 4 5 6

9

19

15

12

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

10

1

5

6

8

17

11

16

14

18

7

13

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 szla-
checki ziemi łęczyckiej, sieradzkiej, sandomierskiej, krakowskiej; 14) staropolska nazwa 
narzędzia tortur; 16) dziesiętny lub binarny; 19) kilof; 21) trzeźwa 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) hor-
ror 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. 
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