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Na sesji 9 lutego Rada Warszawy podjęła 
dwie uchwały. Dotyczyły one dostosowania 
placówek oświatowych do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego ustawami Prawo 
oświatowe i Ustalenia sieci szkół ponadpod-
stawowych. Pierwsza uchwała obejmuje sieć 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, 
druga – sieć publicznych szkół ponadgimna-
zjalnych mających siedzibę na terenie miasta.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami, 
od 1 września 2017 roku nowa sieć szkół 
podstawowych prowadzonych przez samo-
rząd obejmie 252 szkoły podstawowe, w tym 
211 dla dzieci i młodzieży, 3 dla dorosłych 

i 38 specjalnych. 52 spośród likwidowanych 
gimnazjów przekształcone zostaną w nowe 
szkoły podstawowe, 64 – włączone do funk-
cjonujących podstawówek, 29 – do szkół po-
nadpodstawowych, a 8 zostanie przekształ-
conych w szkoły ponadgimnazjalne, w tym 
1 specjalną i 7 ogólnokształcących.

Wśród siódemki gimnazjów zmienianych 
w licea znalazły się placówka nr 112 im. 
Króla Jana III Sobieskiego z ul. Solipskiej 
we Włochach oraz Gimnazjum nr 15 im. Gen. 
Stefana Grota-Roweckiego z ul. Siemieńskie-
go na Ochocie.

(PON)

Na Ochocie i we Włochach

Wywalczyli licea

Koncerty Bogusława Morki 
w Domu Kultury Arsus w Ursusie 
od lat cieszą się ogromnym powodze-
niem i mają swoją liczną, wymaga-
jącą publiczność. Tak było i w ubie-
gły piątek. Ale tym razem Bogusław 
Morka przygotował swoim fanom nie-
spodziankę. Do wspólnego występu 
zaprosił znakomitą sopranistkę Iwonę 
Kaczmarek i jej 13-letniego syna – 
Adama. I to właśnie Adaś skradł show 
dorosłym artystom! Jego występ por- 
wał i zachwycił publiczność, owacjom 
nie było końca. Silny, wspaniały głos, 

bezbłędne wykonanie i interpretacja 
tego niezwykłego chłopca „powaliły” 
ursuskich melomanów. Już pierwsza 
perfekcyjnie zaśpiewana Granada wy-
wołała szalony entuzjazm publiczno-
ści, potem było tylko lepiej.

Adaś Kaczmarczyk śpiewa od naj-
młodszych lat. Obydwoje rodzice są 
śpiewakami operowymi, więc ich dzie-
ci od urodzenia mają kontakt z muzy-
ką i pięknym śpiewem. Ten niezwyk- 
le utalentowany chłopiec obdarzony 
przepięknym głosem, uczy się w gim-
nazjum w Koluszkach. Ma dwójkę 

starszego rodzeństwa: Anię i Wojtka. 
Śpiewu uczy się sam w domu. Adam 
brał udział w licznych konkursach wo-
kalnych. Zazwyczaj zdobywając pierw-
sze lub drugie miejsce. W przyszło-
ści chciałby śpiewać na największych 
światowych scenach operowych Polski 
i świata. Gdyby jego marzenie się nie 
spełniło (jest przed mutacją) chciałby 
zostać leśniczym. Zwierzęta i przyroda 
to jego druga pasja zaraz po śpiewaniu.

Na zdjęciu: od lewej Bogusław 
Morka, Iza Kaczmarek i jej syn Adaś 
Kaczmarek

Adaś Kaczmarek w Arsusie

Na wniosek radnych rządzącej ko-
alicji na 15 lutego została zwołana nad-
zwyczajna sesja rady Ochoty. Głów-
nym punktem obrad była prezentacja 
projektu stanowiska w sprawie projektu 
ustawy o ustroju m. st. Warszawy.

Po prezentacji projektu przez przed-
stawiciela PO, wywiązała się burzliwa 
dyskusja polityczna. Radni opozycyj-
ni zapewniali, że w projekcie posel-
skim nie ma propozycji zmiany granic 
miasta i że przed przyjęciem ustawy 
odbędą się konsultacje. Twierdzili 
także, że nie jest jeszcze przesądzo-
ne, jaki kształt przyjmie ustawa oraz 

wskazywali jej dobre strony, wymie-
niając plany upodmiotowienia dziel-
nic i zwiększenia ich kompetencji, po-
zwalające na samodzielne uchwalanie 
budżetu dzielnicy oraz wzmocnienie 
roli burmistrza w kierowaniu urzędem. 
Za nieuzasadnione uznano żądanie za-
przestania prac nad nowym ustrojem 
miasta oraz za budzącą wiele wątpliwo-
ści uchwałę Rady Warszawy w sprawie 
referendum oraz nawoływanie miesz-
kańców do licznego w nim udziału.

Radni koalicyjni przypomnieli, 
że ustawy są przez rządzącą obecnie 
większość parlamentarną przyjmowane 

w sejmie zbyt szybko i bez konsultacji 
i dlatego uznali, że już teraz należy 
uchwalić stosowne stanowisko w spra-
wie projektu ustawy o nowym ustroju 
Warszawy, nie czekając na ewentu-
alne poprawki. Zostało ono przyjęte 
większością 11 głosów. „Za” głoso-
wało 6 radnych PO, 3 radne z Razem 
dla Ochoty (dawne SLD) i 2 radnych 
Ochockiej Wspólnoty Samorządowej. 
Przeciw przyjęciu stanowiska było 
6 radnych PiS.

Treść stanowiska publikujemy 
na str. 2.

(PON)

Na Ochocie

Ustawa o ustroju miasta
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Włochy od jesieni przygotowują się 
do wprowadzanej wraz z początkiem no-
wego roku szkolnego reformy edukacji. 
Po podpisaniu przez Prezydenta RP usta-
wy oświatowej, 16 stycznia w Okęckiej 
Sali Widowiskowej odbyło się spotkanie 
informacyjne dla rodziców z udziałem 
burmistrza, naczelnika wydziału oświa-
ty i dyrektorów włochowskich placówek 
oświatowych.

Podczas spotkania poinformowano 
o planowanych zmianach w funkcjonowa-
niu i przeznaczeniu szkół oraz o spoczy-
wającym na samorządach wymogu dosto-
sowania placówek do przepisów reformy.

Na prace adaptacyjne, przygo-
towanie pracowni dydaktycznych 
i zakupy wyposażenia dzielnica otrzyma 
1 mln 342 tys. zł, co oznacza kwotę 
ok. 200 tys. zł na jedną placówkę.

W dzielnicy jest 6 szkół podsta-
wowych, 1 technikum oraz 3 gimna-
zja, w tym 2 funkcjonujące w zespołach 
szkół. Gimnazjum nr 113, należące do ZS 
nr 17 przy ul. Promienistej, ma być w ra-
mach zmian włączone do Szkoły Pod-
stawowej nr 359, co oznacza powstanie 
ośmioletniej podstawówki posiadającej 
oddziały gimnazjalne do roku szkolnego 
2018/2019, czyli do czasu wygaszenia 
gimnazjum.

Podobne przekształcenie zapropono-
wano w ZS nr 126 przy ul. Malowniczej. 
Po włączeniu Gimnazjum nr 114 do tu-
tejszej szkoły nr 87, powstanie 8-letnia 
podstawówka z oddziałami gimnazjal-
nymi. Ponieważ każda ze szkół funkcjo-
nuje w oddzielnym budynku, młodsze 
dzieci nadal będą się uczyć w swoim, 
a VII- i VIII-klasiści kontynuowaliby na-
ukę w budynku gimnazjum. W miejsce 
zlikwidowanego Gimnazjum nr 112 przy 
ul. Solipskiej zostanie utworzone liceum 
ogólnokształcące.

W Szkole Podstawowej nr 227 
przy ul. Astronautów powstanie 8-let-
nia podstawówka, co oznacza, że obecni 
uczniowie tej placówki w niej będą mo-
gli kontynuować naukę. W oczekującej 
na rozbudowę Szkole Podstawowej nr 
88 przy ul. Radarowej od września 2017 
roku uczyć się będą także VII-klasiści, 
a w następnych latach również uczniowie 
klas VIII. Z kolei w Szkole Podstawowej 
nr 66 przy ul. Przepiórki, gdzie także pla-
nowana jest rozbudowa, kontynuowana 
ma być nauka jedynie dla dzieci z klas 
I-VI, a klasy VII – zgodnie z ustaleniami 
z rodzicami – przejdą do podstawówki 
przy ul. Promienistej.

Szkoła Podstawowa nr 94 przy 
ul. Cietrzewia, po rozbudowie wzbogaci 
się o 11 sal lekcyjnych i będzie mogła 
przyjąć więcej dzieci oraz umożliwić 
w swojej siedzibie naukę w klasach I-VII, 
choć uczniowie klas VII będą mieli także 
możliwość kontynuowania nauki w pod-

stawówce przy ul. Promienistej w od-
działach dwujęzycznych z jęz. angielskim 
i hiszpańskim.

Taki plan nowej siatki włochowskich 
szkół zarząd dzielnicy zgłosił do Rady 
Warszawy, która 9 lutego przyjęła zbior-
czą uchwałą o przekształceniu warszaw-
skich gimnazjów, choć z tych rozwiązań 
nie wszyscy radni byli zadowoleni.

Potrzeba, a nie ambicja
Na wniosek kilku radnych na 6 lutego 

zwołano nadzwyczajną sesję oświatową, 
aby omówić plany zmian oświatowych 
na forum rady Włoch. Jednym z punktów 
obrad była informacja burmistrza na te-
mat dostosowania sieci publicznych szkół 
do nowego ustroju szkolnego, jednak 
do licznego przybycia na sesję nauczy-
cieli, uczniów i rodziców zmobilizowały 
dwa kontrowersyjne projekty stanowisk, 
włączone do porządku obrad w ostatniej 
chwili.

Jedno dotyczyło sprzeciwu wobec 
przekształcenia Gimnazjum nr 112 im. 
Króla Jana III Sobieskiego w liceum ogól-
nokształcące. Zwrócono uwagę, że szkoły 
podstawowe na terenie Starych i Nowych 
Włoch są przepełnione i pracują w syste-
mie zmianowym, przypominając jedno-
cześnie, że zadania oświatowe stanowią 
jedno z kluczowych zadań samorządu 
terytorialnego i że reforma oświaty za-
kłada przybliżenie szkół podstawowych 
do mieszkańców poprzez gęstszą ich sieć 
oraz mniejsze obwody. Dlatego też – jak 
sugerowano – rada Włoch powinna być 
przeciwna planom przekształcenia Gim-
nazjum nr 112 w liceum ogólnokształcące 
i zwrócić się do zarządu o pilne podjęcie 
działań mających na celu przekształcenie 
tej placówki w szkolę podstawową już 
od roku szkolnego 2017/2018.

Podczas gorącej debaty społeczność 
gimnazjalna przekonywała radnych 
do pomysłu przekształcenia swojej pla-
cówki w liceum, argumentując, że szkoła 
cieszy się dobrą renomą, ma laureatów 
olimpiad, liczne sukcesy naukowe, am-
bitne plany na przyszłość i znakomitą, 
oddaną młodzieży kadrę nauczycielską. 
Ponadto, że potrzebna jest tego typu 
szkoła ponadpodstawowa, bo takiej 
w dzielnicy brakuje. W ZS przy ul. Gład-
kiej jest – jak określono – tylko namiastka 
3-klasowego liceum, z kolei liceum w ZS 
przy ul. Promienistej funkcjonuje tylko 
z nazwy, bo nie ma do niego naboru. 
Przestrzegano zarazem, że w 2019 roku 
spotkają się dwa roczniki starające się 
o miejsca w szkołach ponadpodstawo-
wych. Przypomniano, że Gimnazjum nr 
112 znajduje się w pierwszej dwudziest-
ce warszawskich szkół tego typu i jego 
uczniowie prosili, aby nie zaprzepaścić 
dorobku tej placówki i dać szkole szansę 
stania się dobrym, renomowanym liceum.

Wszyscy byli zgodni, że dla młod-
szych dzieci lepsze są mniejsze, kameral-
ne placówki oświatowe blisko domu i że 
obecna siedziba gimnazjum przy ul. So-
lipskiej nie byłaby dla nich właściwym 
miejscem, ponieważ budynek jest mały, 
niefunkcjonalny i jest do niego trudny 
dojazd. Ponadto nauka tam odbywałaby 
się w kontenerach, a przy rejonizacji 
na 2 zmiany. Niewłaściwa jest też kadra 
nauczycielska, potrzebni byliby nauczy-
ciele nauczania wczesnoszkolnego. Nie 
ma możliwości, aby do 1 września zdążyć 
przekształcić to gimnazjum w podsta-
wówkę, co postulowali mieszkańcy osie-
dla Chrobry. Ich głos przepadł wobec 
większości, którą stanowili zwolennicy 
powstania we Włochach liceum ogólno-
kształcącego. Zostali jednak zapewnieni, 
że pobliska szkoła nr 94 przy ul. Cietrze-
wia, po rozbudowie przyjmie wszystkie 
dzieci.

Tymczasem okazało się, że nie wszy-
scy wnioskujący o zwołanie nadzwy-
czajnej sesji, mimo stosownego projektu 
stanowiska, byli przeciwni planom prze-
kształcenia Gimnazjum nr 112 w liceum 
ogólnokształcące. Podczas imiennego 
głosowania przy swoim zdaniu pozosta-
ło tylko dwóch radnych, pięć osób się 
wstrzymało od głosu, a 10 było prze-
ciw takiemu stanowisku. Tym samym 
nie zostało ono przyjęte i projekt zarządu 
zakładający przekształcenie Gimnazjum 
nr 112 w liceum ogólnokształcące pozo-
staje nadal aktualny.

Nic o nas bez nas
Z takim stwierdzeniem przyszło się 

zmierzyć wnioskodawcom nadzwyczaj-
nej sesji oświatowej z przedstawicielami 
ZS przy ul. Malowniczej, którzy 6 lutego 
zaprezentowali projekt nie uzgodnionego 
wcześniej stanowiska w sprawie wyko-
rzystania budynku po Gimnazjum nr 114.

Wnioskowali w nim o pozostawienie 
nowej, ośmioklasowej szkoły podstawo-
wej w dotychczasowym starym budynku 
przy ul. Malowniczej 31, natomiast sąsia-
dujący z nim nowy budynek Gimnazjum 
nr 114, służący po wygaszeniu gimna-
zjum nadal potrzebom oświatowym, wy-
korzystano by na inne cele oświatowe 
i kulturalne (np. bibliotekę, świetlicę, 
klub), tak potrzebne mieszkańcom tzw. 
„Niskiego Okęcia”.

I choć wszyscy byli zgodni, że 
ta część Okęcia po likwidacji klubu Ikar 
stanowi kulturalną pustynię, pojawiły się 
sugestie, aby pogimnazjalny budynek 
wykorzystać inaczej, np. na potrzeby 
niepełnosprawnych dzieci z podstawów-
ki mającej klasy integracyjne, wymagają-
cych poprawy warunków do nauki, zajęć 
i rehabilitacji.

Pomysłów jest wiele, choć akurat ten 
zaprezentowany w stanowisku nie został 
zaakceptowany i skierowano go do ko-
misji oświaty w celu przeprowadzenia 
konsultacji i znalezienia najbardziej ko-
rzystnych rozwiązań.

(PON)

We Włochach

Oświatowe zamieszanie

„Rada Dzielnicy Ochota wyraża głę-
bokie zaniepokojenie zapisami projektu 
ustawy o ustroju miasta stołecznego War-
szawy, który wpłynął do Sejmu RP w dniu 
30 stycznia br. oraz sposobem jej proce-
dowania.

W związku z powyższym stanowczo 
żądamy natychmiastowego zaprzestania 
prac nad tym dokumentem, który sta-
nowi jaskrawy przykład lekceważenia 
zarówno warszawiaków, jak i mieszkań-
ców gmin sąsiadujących ze stolicą. Rada 
Dzielnicy Ochota popiera referendum 
w tej sprawie uchwalone przez Radę 
m.st. Warszawy w dniu 6.02.2017 r. Ape-
lujemy do mieszkańców dzielnicy o liczny 

udział i głosowanie przeciwko zmianie 
granic miasta stołecznego Warszawy po-
przez dołączenie kilkudziesięciu sąsied-
nich gmin.

Z ogromnym zaniepokojeniem odbie-
ramy projekt nowej regulacji ustrojo-
wej dla m.st. Warszawy, zgodnie z którą 
Prezydenta miasta stołecznego Warsza-
wy wybieraliby nie tylko mieszkańcy 
Warszawy, ale także okolicznych gmin, 
a o największych inwestycjach decydo-
wałaby Rada złożona głównie z przed-
stawicieli gmin podwarszawskich, z re-
gulacją, w której zapisano, iż w Radzie 
Miasta jeden radny reprezentowałby 
dzielnicę zamieszkałą przez ponad 200 

000 mieszkańców i również jeden rad-
ny reprezentujący dzisiejszą gminę pod-
warszawską zamieszkałą przez 10 000 
mieszkańców.

Uważamy, iż zaproponowana ustawa 
odbiera mieszkańcom Warszawy suwe-
renność i możliwość decydowania o wła-
snych sprawach. Ponadto proponowane 
regulacje stanowią bardzo poważne za-
grożenie dla dorobku ostatnich lat wy-
pracowanego przez władze m.st. Warsza-
wy, we współpracy ze społecznościami 
lokalnymi i władzami okolicznych gmin.”

Przewodniczący Rady Ochota 
m.st. Warszawy

Witold Dzięciołowski

Stanowisko Rady dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
w sprawie projektu ustawy o ustroju m.st. Warszawy

Pilnie sprzedam
działkę pod zabudowę 

jednorodzinną
w Łomiankach Dolnych

– około 1300 m2 ul. Łużycka 6B.

Woda, prąd i gaz 
w świetle ulicy Łużyckiej.

Tel. 782 704 225

Dzielnicowy z Ursusa zatrzymał 
mężczyznę, który ma na swoim kon-
cie co najmniej 7 kradzieży rowerów 
z terenu Ursusa i Ochoty. Dzielnicowy 
rozpoznał Łukasza B. na ulicy. Bez tru-
du skojarzył 35-latka z wizerunkiem, 
który widział na nagraniu z monito-
ringu. Za popełnione przestępstwa za-
trzymanemu może grozić kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

Policjanci z Ursusa od jakiegoś 
czasu pracowali nad sprawą kradzieży 
rowerów na terenie dzielnicy. Z in-
formacji funkcjonariuszy wynikało, że 
sprawca kradł jednoślady pozostawione 
przez właścicieli w garażach podziem-
nych. Śledczy po wykonaniu niezbęd-
nych czynności na miejscu zdarzenia, 
zabezpieczyli nagrania z monitoringu 
oraz przesłuchali świadków.

Policjanci dokładnie zapoznali się 
ze zdjęciem sprawcy. W czasie peł-
nienia służby, dzielnicowy zauważył 
na ul. Dzieci Warszawy mężczyznę, 
którego zarejestrowała kamera w ga-
rażu podziemnym, w którym doszło 
do kradzieży roweru. 35-letni Łukasz 
B. został zatrzymany.

Mężczyzna był już karany za po-
dobne przestępstwa. Okazało się, że 
ma na swoim koncie nie tylko kradzieże 
rowerów. Odpowie także za włamanie 
do garażu poziemnego oraz usiłowanie 
kradzieży kół z parkingu podziemne-
go. Zebrany przez policjantów materiał 
pozwolił na przedstawienie 35-latkowi 
9 zarzutów, w tym 7 za kradzież rowe-
rów na terenie Ursusa i Ochoty. Łukasz 
B. przyznał się do zarzucanych mu 
czynów i dobrowolnie poddał karze.

Złodziej zatrzymany 

KRONIKA KRYMINALNA

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
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Przy wejściu do ochockiego ra-
tusza, od strony ul. Grójeckiej sta-
nął namiot „Wymiany ciepła.” Drugi 
wieszak stoi na „zieleniaku’, także 
przy ul. Grójeckiej. To inicjatywa, 

w ramach której zimą i w czasie 
mrozów możemy pomóc najbardziej 
potrzebującym. Na zainstalowanym 
wewnątrz namiotu wieszaku moż-
na zostawiać niepotrzebne, ciepłe 

ubrania. Przydać może się wszystko: 
swetry, kurtki, czapki, szaliki, ręka-
wiczki. Zarówno dla dorosłych, jak 
i dla dzieci. Każdy może coś zosta-
wić na wieszaku i każdy może wziąć 
coś, co mu się przyda. To świetny 
czas na zrobienie zimowych porząd-
ków w szafach. Wieszak dostępny 
jest 24h na dobę. Zapraszamy do po-
magania!

Na Ochocie

Sąsiedzka wymiana 

Lutowa sesja rady Ursusa doty-
czyła głównie zmian budżetowych. 
Pozytywnie zaopiniowano propozy-
cję zwiększenia środków dla dzielni-
cy o 500 tys. zł na wykonanie do-
kumentacji kosztorysowo-projektowej 
Warszawskiego Centrum Lokalnego 
„Niedźwiadek”. A ponieważ dzielnica 
dostała od dewelopera za symboliczną 
złotówkę dwuhektarową działkę na te-
renie pofabrycznym w pobliżu urzędu 

Ursusa, postanowiono rozszerzyć pier-
wotne zadanie i oprócz przedszkola 
wybudować tu także 34-oddziałową 
szkołę podstawową z zapleczem ga-
stronomicznym, halą sportową i bo-
iskami. Podjęte zostały działania, aby 
na to – tak potrzebne – zadanie pozy-
skać w 2017 roku z rezerwy budżeto-
wej miasta dodatkowe 10 mln zł.

(PON)

Na sesji radni postanowili przenieść 
z wydatków bieżących do inwestycyj-
nych kwotę 1,5 mln zł na nowe zada-
nie, którym jest rozszerzenie zakresu 
od dawna oczekiwanych prac drogo-
wych. Uwzględniając interpelacje rad-
nych oraz pisma mieszkańców, którzy 
alarmowali, że zainstalowane lampy 
stoją w szczerym polu zamiast przy 
drodze, podjęto decyzję, że zamiast 
remontu, nastąpi gruntowna przebu-
dowa ulicy Henryka Brodatego na jej 
590-metrowym odcinku od ul. War-
szawskiej do kanału Konotopa wraz 
z przebudową sieci kanalizacji desz-
czowej. W zakresie prac jest budowa 
miejsc postojowych po wschodniej stro-
nie ul. Brodatego, budowa nawierzchni 
jezdni na odcinku ul. Magnacka – kanał 

Konotopa (bez przebudowy mostku), 
budowa dwóch zapasowych zatok auto-
busowych, a także budowa kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowa skrzyżo-
wania ul. Brodatego z ul. Warszawską.

W istniejącym stanie, układ komu-
nikacji kołowej i pieszej w obszarze 
inwestycji tworzy ul. Henryka Broda-
tego, która łączy osiedla mieszkanio-
we w rejonie ul. Magnackiej, Królów 
Polskich z ul. Warszawską i dalej z po-
zostałą częścią dzielnicy. Planowana 
przebudowa poprawi obsługę komuni-
kacyjną otaczających ją, rozbudowu-
jących się osiedli, a także usprawni 
dojazd mieszkańców do domów i po-
prawi bezpieczeństwo uczestników ru-
chu drogowego.

(PON)

Galeria AD-HOC zaprasza na wy-
stawę malarstwa Alicji Kośniewskiej 
pt. „Pejzaże”.

Alicja Kośniewska, malarka: 
„Od zawsze byłam zafascynowana kra-
jobrazem. Wywarło to wpływ na moją 
drogę artystyczną. W swoim malar-
stwie pozostałam więc wierna pejza-
żowi. W obrazach najważniejsze jest 

światło i atmosfera. Kładę też nacisk 
na ulotność chwili, pory roku i dnia”.

Autorka brała udział w wielu wy-
stawach zbiorowych, a jej prace znaj-
dują się w zbiorach prywatnych w kraju 
i zagranicą.

Zapraszamy na spotkanie z ma- 
larką podczas wernisażu 11 marca 
o godz. 17.00. Wystawę oglądać można 
od 11 marca do 2 kwietnia 2017 roku.

W Ursusie

Działka od dewelopera

Przebudowa ul. Brodatego

Galeria AD-HOC
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Rozpoczynają się przygotowania 
do wielkiego jubileuszu. Już za rok 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warsza-
wie będzie obchodził swoje 90. urodzi-
ny. Przygotowując się do obchodów tej 
szacownej rocznicy, ogród rozpoczął 
zbiórkę pamiątek, przede wszystkim 
zdjęć i filmów dokumentujących dzia-
łanie

ZOO na przestrzeni lat.
Apel skierowany jest do wszystkich 

gości ogrodu. Mogą oni przejrzeć do-
mowe zasoby i sprawdzić, czy znajdu-
ją się w nich archiwalia bezpośrednio 
związane z warszawskim ZOO. Ogród 
poszukuje zdjęć, pamiątek, przewodni-
ków, biletów, które zostaną wykorzy-
stane na potrzeby opracowania jubile-
uszowych publikacji m.in. kalendarza 
na 2018 rok czy rocznicowego albumu.

Szczególnie cenne są dowody 
działania miejskiego zwierzyńca z lat 

30.,40., 50. i 60. Poszukiwane są zdję-
cia przedstawiające ogród w szerszej 
perspektywie np. z widokami na zie-
leń, infrastrukturę czy zwiedzających. 
ZOO w swoim archiwum posiada sporo 
zdjęć przedstawiających zwierzęta, ale 
brakuje fotografii ilustrujących bu-
dynki, wnętrza, bramy wejściowe czy 
spacerowiczów. Dlatego organizatorzy 
jubileuszu proszą o wsparcie zbiórki 
i przekazanie materiałów, które wzbo-
gacą zasoby dokumentalne i wiedzę 
o historii ogrodu.

Interesujące będą też zdjęcia dzieci 
na kucyku czy osiołku – „obowiązko-
wej pamiątki” z ZOO – szczególnie 
jeśli można je zestawić ze zdjęciami 
rodzinnymi kolejnych pokoleń w tym 
samym miejscu.

Miejski Ogród Zoologiczny czeka 
na skany zdjęć, biletów, przewodników 
czy map pod adresem e-mail: zoo@

zoo.waw.pl. Oryginały tych dokumen-
tów, barwne odbitki czy filmy można 
także dostarczyć osobiście do ZOO 
(ul. Ratuszowa 1/3) – po skopiowaniu 
zostaną one zwrócone właścicielom. 
Można również nagrać swoje wspo-
mnienia. Ciekawe historie związane 
ze zdarzeniami z wycieczek do ogrodu 
wzbogacą jego archiwum dźwiękowe.

Ze zbiórki wyłączone są portrety 
mieszkańców zoo. Ogród ma ich duży 
zasób, jednocześnie lew przedwojenny 
wygląda zupełnie tak, jak ten współ-
czesny. Jeżeli jednak na zdjęciu widać 
coś więcej niż samo zwierzę – może 
to być pożądana pamiątka ilustrująca 
funkcjonowanie ZOO.

Czas szybko mija i niedawne pa-
miątki z prywatnych wycieczek stają 
się cennymi archiwaliami Warszawy. 
Warto się nimi podzielić z szerszą pu-
blicznością!

W 2017 roku warszawski ogród 
zoologiczny czeka prawdziwa rewolu-
cja komunikacyjna. Przebudowę przej-
dzie aleja główna, czyli podstawowa 
arteria ogrodu, łącząca bramę północną 
i południową, która dzięki przeprowa-
dzonym pracom stanie się przyjazna 
dla osób z niepełnosprawnościami, 
a wokół niej pojawi się mała architek-
tura i nowa roślinność.

Prace remontowe w tym miejscu 
na pewno będą dużym wyzwaniem 
w organizacji codziennego funkcjono-
wania zoo. Wynika to nie tylko z tego, 
że aleja jest komunikacyjnym „kręgo-
słupem” ogrodu, ale również z faktu, że 
główne prace muszą być prowadzone 
w miesiącach letnich, kiedy w zoo 
jest największa liczba zwiedzających. 
Dlatego projektowanie i przygotowa-
nia do remontu trwały niemal cały rok 
2016.

Remont alei głównej jest koniecz-
ny, gdyż pochodząca z lat 50. ubie-
głego wieku asfaltowa nawierzchnia 
jest w bardzo złym stanie, a chodniki 
wzdłuż niej są w stosunku do dro-
gi wyniesione, co na całym odcinku 
alei stanowi barierę architektoniczną 
dla zwiedzających poruszających się 
na wózkach, rodziców z małymi dzieć-
mi oraz pracowników parku. To zmieni 
się podczas remontu.

Modernizację przejdą również pod-
ziemne instalacje techniczne. Wymie-
niona zostanie część instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, pojawią się nowe 
przyłącza energetyczne i światłowód. 
Dzięki temu aleja będzie lepiej oświe-
tlona, a całe zoo zyska lepszą „łączność 
ze światem”.

Remont alei głównej to także 
zmiany w zieleni wysokiej wzdłuż tej 
arterii. W tej chwili drzewostan stano-
wią głównie topole i klony nasadzone 
w okresie powojennym, jako drzewa 
szybko tworzące zwarte zadrzewienie. 
Ten rodzaj zieleni jest krótkowieczny, 
kruchy i podatny na szkodniki. Drze-
wa te osiągnęły już swoją biologiczną 
granicę wieku – mają około 70 lat, 
ponadto rosną w bardzo niewielkiej 
odległości od modernizowanej alei, 
dlatego też psują istniejącą nawierzch-
nię. W czasie remontu prowadzone 
będą głębokie wykopy, co z kolei 
może wpłynąć na osłabienie czy też 
uszkodzenie systemu korzeniowego. 
To z kolei może stanowić realne za-
grożenie dla życia i zdrowia zwie-
dzających, pracowników i zwierząt, 
dlatego też konieczna jest wycinka 
81 drzew. Pozostałe w alei głównej 
drzewa – młode lipy, jodły, świerki 
i klony – zostaną poddane zabiegom 
pielęgnacyjnym.

Wszystkie prace związane z wycin-
ką oraz pielęgnacją drzew będą prowa-
dzone poza sezonem lęgowym ptaków.

Jako nasadzenia kompensacyjne 
pojawią się gatunki drzew wytrzymal-
szych i bardziej długowiecznych, ale 
o cechach pokroju zbliżonych do usu-
wanych. Dodatkowo, wzdłuż chodni-
ka alei głównej posadzony zostanie 
żywopłot z krzewów irgi błyszczącej, 
co podkreśli reprezentacyjny charakter 
arterii. Obszar pomiędzy chodnikiem 
a wybiegami zwierząt zajmą z kolei 
krzewy okrywowe.

Większość z 81 drzew planowanych 
do wycinki zostanie na terenie zoo. 
Zwalone pnie będą służyć za dom bytu-
jącym w środowisku martwego drewna 
owadom i drobnoustrojom, staną się 
także „wystrojem” niektórych wybie-
gów zwierząt lub „wygrodzeniem” 
przestrzeni na terenie zoo. Część gałęzi 
i mniejszych konarów zostanie pocięta 
i będzie służyła za ściółkę dla zwierząt 
oraz do celów ogrodniczych.

W 2017 roku w ZOO prowadzone 
będą również inne prace i projekty, 
m.in. roboty na wybiegu dla panter 
śnieżnych, projekt reintrodukcji żółwia 
błotnego oraz budowa 11 wolier reha-
bilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.

Trwają również prace przy budo-
wie nowego wejścia do ZOO. Powsta-
nie ono od strony ulicy Jagiellońskiej 
na wysokości placu Hallera.

Kaspian i Lucuś to dwa zaprzyjaź-
nione ze sobą pieski. 

Kaspian waży ok. 30 kg i jest uro-
czym czworonogiem. Mimo swojej 
niewesołej sytuacji, piesek nie stracił 
pozytywnego nastawienia i wiary, że 
pewnego dnia zjawi się TEN KTOŚ. 
Ten ktoś, kto pokocha go i zrozu-
mie. Ktoś, kto dla Kaspiana stanie 
się całym światem. Dla którego zrobi 
wszystko. Kaspian lubi towarzystwo 
innych piesków, choć uwielbia być 
w towarzystwie najważniejszy i czę-
sto stara się zwrócić na siebie uwagę. 
Kaspian, przy mądrym prowadzeniu, 
idealnie nadaje się do roli rodzinnego 
pieszczocha.

Lucek to mały, niepozorny, czarny 
kundelek. To przemiły piesek, który 

bardzo się przywiązuje do człowieka. 
Na początku jest nieufny i na obcych 
ostrzegawczo szczeka, jednak gdy już 
kogoś pozna, staje się uroczym, słod-
kim pieszczochem i nadstawia do gła-
skania. W boksie siedzi ze swoim naj-
lepszym przyjacielem Kaspianem, więc 
w nowym domu może zamieszkać z in-
nymi pieskami. Mimo, że w schronisku 
jest już 10 rok, jest nadal energicznym 
i wesołym pieskiem, który lubi biegać 
i brykać. Lucek chętnie dotrzyma towa-
rzystwa na kanapie i może zamieszkać 
nawet w małym mieszkaniu. Polecamy 
go wszystkim, za wyjątkiem domów 
z małymi dziećmi.

Kontakt w sprawie adopcji: 
Justyna tel. 783 003 754

ZOO zbiera pamiątki 

Zielona aleja

Kaspian i Lucuś szukają domu

Miasto rozszerzy katalog osób 
uprawnionych do bezpłatnych przejaz-
dów. Od 1 września br. biletów ZTM 
nie będą już musieli kupować ucznio-
wie stołecznych szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów mieszkający 
na terenie m.st. Warszawy.

– Wprowadzamy komunikację za… 
jeden uśmiech. To nasza inwestycja 
w edukację i przyszłość. Zyskają na tym 
domowe budżety warszawiaków, zwięk-
szy się liczba pasażerów i samodziel-
ność dzieci. Skorzystają także inni 
użytkownicy dróg, bowiem większość 
rodziców przestanie dowozić dzieci 
do szkół samochodami – mówi prezy-
dent Warszawy.

W Warszawie jest obecnie 325 
szkół podstawowych i 239 gimnazjów. 
Z ankiety przeprowadzonej w ubiegłym 
roku przez ZTM wynika, że z komu-
nikacji miejskiej w codziennych do-
jazdach do szkół korzysta obecnie 
ok. 30 proc. spośród ponad 151 tys. 
uczniów stołecznych szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 41 proc. uczniów 
dociera do szkół pieszo, 25 proc. jest 
podwożonych samochodem a 4 proc. 
korzysta z innych środków transportu 
(rower, hulajnoga).

Aż 80 proc. respondentów, którzy 
wzięli udział w badaniu zadeklarowało, 
że przestanie dowozić dzieci do szkoły 

po wprowadzeniu darmowej komuni-
kacji. To oznacza ponad 30 tys. poten-
cjalnych, nowych pasażerów.

Spersonalizowana 
karta ucznia

Decyzję o zmianie systemu ulg 
i przyznaniu prawa do bezpłatnych 
przejazdów uczniom szkół podsta-
wowych i gimnazjów podejmą radni. 
Będzie ono przysługiwało zarówno 
dzieciom i nastolatkom mieszkającym 
i uczącym się w stolicy, jak i mieszka-
jącym w Warszawie, ale uczącym się 
w innych, nie stołecznych placówkach 
oświatowych.

Uprawnienie będzie obowiązywało 
od 1 września br. Uczniowie będą po-
dróżowali komunikacją miejską bez-
płatnie na podstawie specjalnych, sper-
sonalizowanych kart miejskich.

Szkoły prześlą do ZTM wypełnio-
ne wnioski wraz ze zdjęciem dziecka 
oraz informację na jaki okres należy 
wgrać uprawnienie. Uprawnienia będą 
wgrywane na okres nie dłuższy niż 
4 lata. ZTM dostarczy do szkół go-
towe, spersonalizowane warszawskie 
karty miejskie.

Dzieci, które mieszkają na terenie 
Warszawy a uczęszczają do szkół poza 
miastem, będą mogły wyrobić kartę 
w każdym punkcie obsługi pasażerów 
ZTM. 

Jeśli mieszkasz w lokalu komunal-
nym, masz trudną sytuację życiową 
i zaległości w opłatach za czynsz, mo-
żesz odpracować swoje długi.

Jak skorzystać?
Należy złożyć wniosek o zamia-

nę długu na świadczenie niepieniężne 
do Zakładu Gospodarowania Nieru-
chomościami lub burmistrza dzielnicy, 
w której się mieszka, uzgodnić prace 
i podpisać porozumienie. Po wykona-
niu prac następuje zmniejszenie długu.

Jakie prace można 
wykonywać?

Dostępny jest szeroki katalog prac. 
Najczęściej jest to sprzątanie ulic lub 
podwórek, utrzymanie zieleni, prace 
ogrodnicze, grabienie liści, malowanie, 

drobne prace remontowe, porządkowa-
nie archiwum.

Jeżeli osobiście z różnych przyczyn 
nie możesz świadczyć pracy, dług może 
odpracować inna osoba, która wyrazi 
na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy 
przyjaciół.

Od 2014 r. zawarto 438 porozumień 
z osobami, które zmniejszyły swoje 
zadłużenie o 542 tys. zł.

Pamiętaj!
Jeżeli masz długi w opłatach 

za czynsz i nie radzisz sobie z ich spła-
tą, zgłoś się do administracji w swojej 
dzielnicy i skorzystaj z oferowanej po-
mocy.

Więcej informacji w dzielnicy, 
w której mieszkasz.

Bezpłatna komunikacja

Niezapłacony czynsz? 
Możesz odpracować! 
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Karyntia, jeden z dziewięciu kra-
jów związkowych w Austrii, graniczący 
ze Słowenią i Włochami, ma wyjątkowo 
przyjazny klimat, z obfitymi opadami 
śniegu, ale też z największą liczbą sło-
necznych dni.

Karyntia istniała już zanim na mapach 
pojawiła się Austria. Słowianie na tym te-
renie żyli już w VI wieku, od XIV wieku 
Karyntia znajdowała się pod panowaniem 
Habsburgów. Również Napoleon, Korsy-
kanin zakochany w Karyntce, czuł połu-
dniową atmosferę tego regionu i również 
te „romansowe historie” przywiodły go 
do Karyntii. Od czasu zburzenia przez 
niego murów otaczających Klagenfurt, 
miasto to jest miastem otwartym, dosłow-
nie i w przenośni. Brahmsa, wybierające-
go się po inspiracje muzyczne do Włoch, 
zatrzymało nad Wörtersee południowe, 
ciepłe światło, piękna Karyntka i „fru-
wające w powietrzu nuty”. Piękno na-

tury najwyraźniej wpływa pozytywnie 
na „uduchowienie” mieszkańców.

Na zimowe bogactwo Karyntii wpły-
wa bliskość Alp Julijskich i Wysokich 
Taurów. Ośrodki narciarstwa alpejskiego 
na stokach szczytów Verditz i Gerlitzen 
– tuż nad brzegiem jeziora Ossiacher 
– to rejon Wysokich Taurów. Gerlitzen 
jest uznawany za idealny teren narciarski 
dla rodzin, bowiem dysponuje szeroki-
mi, starannie przygotowanymi 27 trasami 
o różnym stopniu trudności. Na górę 
o wysokości 1911 m n.p.m. można wje-
chać kolejką gondolową lub jednym 
z 13 wyciągów wyjechać na dowolny 
odcinek 55 kilometrów tras. Popularne są 
wędrówki narciarskie i jazda konna, czyli 
„wakacje w siodle”. Atrakcją ośrodka 
Verditz jest trasa zjazdowa o długości 8,5 
kilometra. Każdy narciarz wie, jaką frajdą 
jest taki zjazd. Jest to kameralny ośrodek, 
doskonały do nauki jazdy na nartach 

czy snowboardzie pod okiem doświad-
czonych instruktorów. Oświetlone stoki 
ułatwią też zjazdy na sankach ze zbocza 
góry Verditz w dolinę. To również świet-
ne miejsce do wędrówek z rakietami 
śnieżnymi na butach, z 10 kilometrami 
tras do narciarstwa biegowego.

Styk granic Austrii, Włoch i Słowe-
nii to Dreilädereck, góra i jednocześnie 
nazwa trzeciego ośrodka narciarstwa 
alpejskiego regionu Villach-Varmbad/
Faaker See/Ossiacher See. W ośrodku 
jest przedszkole narciarskie, z wyciągiem 
dostosowanym dla dzieci od lat trzech.

W lutym w Dreilandereck wydarze-
niem jest tradycyjny „Ski Tour 3”, konku-
rencja polegająca na pokonaniu w wolnym 
stylu 30 kilometrów tras prowadzących 
przez Austrię, Włochy i Słowenię, a za-
wodnicy na trasie częstowani będą przy-
smakami kuchni każdego z trzech krajów.

Okolice Villach, odległego od War-
szawy o 850 kilometrów, to region góry 
Dobratsch, raju dla miłośników narciar-
stwa przełajowego, biegowego i zimo-
wej turystyki pieszej. Dawniej ośrodek 
narciarski, dziś jest ulubionym miejscem 
„łagodnych” form wypoczynku zimowe-
go mieszkańców Villach. Oprócz tego 
mają wielkie lodowisko, w jakie zamie-
nia się rokrocznie Plac Ratuszowy (poza 
lodowiskami na zamarzniętych taflach 
1270 jezior) i tuż obok bazar adwentowy 
od 26 listopada aż do Wigilii. Lodowiska 
wykorzystywane są nie tylko do jazdy 
na łyżwach, ale też do uprawiania po-
pularnego, na pierwszym miejscu wśród 
gier zespołowych curlingu, surfingu, teni-
sa, golfa czy jazdy na rowerach górskich 
(snow-bike). Co 8-10 lat zamarza całko-
wicie Wőrthersee. Można wtedy przeje-
chać na łyżwach z Klagenfurtu do Velden 
i tam odpocząć przy szklaneczce grzane-
go wina.

Zamarzające zwykle już w po-
łowie grudnia Weissensee to naj-
większe w Europie naturalne lodo-
wisko o pow. 6,5 kilometrów kwa-
dratowych. Mieści się tu jedyna 
w Europie Akademia Łyżwiarstwa 
na naturalnym lodzie. W ośrodku 
Skiarea/Nassfeld raz w tygodniu 
stok jest sztucznie oświetlany 
i można wtedy szaleć na stoku 
nawet do rana. Doskonałym tere-
nem dla narciarstwa rodzinnego 
jest Katschberg z 10 kilometrami 
tras dla dzieci, 40 kilometrami tras 
średnich i 10 kilometrami trud-
nych. Dużą popularnością cieszy się też 
biolift, czyli zaprzęg konny i pomykający 
za nim narciarz. Oczywiste wywrotki są 
wpisane w zabawę.

Jeśli mroźna zima dopisze, w kierun-
ku jeziora wyruszy kilka tysięcy Holen-
drów, aby wziąć udział w królewskiej 
dyscyplinie – maratonie łyżwiarskim 
na 200 kilometrów. Rekord wynosi 5 
godzin 11 minut. Przyłączyć może się 
każdy. Każdy też dostanie medal, jeśli 
pokona nie mniej niż 10 kilometrów.

W grudniu w Villach władzę przejmu-
ją Perchty – kudłate, zamaskowane po-
stacie z rózgami i dzwonkami, tworzące 
największy pochód Perchtów w Austrii. 
W karnawale zamykająca go tradycyjna 
„karnawałowa sobota” gromadzi tysiące 
przebierańców na ulicach Starego Miasta.

Region ten ma dwie miejscowości ter-
malne Warmbad-Villach i Bad Bleiberg. 
Ich właściwości doceniali już starożytni 
Celtowie, czy Rzymianie. W czasach śre-
dniowiecza, w kościele stojącym na te-
renie dzisiejszych ośrodków termalnych 
wierni uczestniczyli w mszy zanurzeni 
w wodzie.

Obecnie są to nowoczesne komplek-
sy termalne z możliwością najróżniej-

szych terapii, basenami, zjeżdżalnią długą 
na 21 metrów, hotelami. W Bad Bleiberg, 
dawnej osadzie górniczej, otwarto nowe 
centrum uzdrowiskowe, tuż po otwarciu 
zajęte w 90 procentach. Są tu lecznicze 
sztolnie z wilgotnością powietrza 99% 
i temperaturą 8 stopni C, idealne dla aler-
gików i komora z temperaturą –110 st. 
C w której można przebywać nie dłużej 
niż 3 minuty.

Jedyny w świecie hotel, który nie 
ma instalacji doprowadzającej wodę, 
zbudowano w Villach. Basen hotelowy 
ma naturalne, kamienne dno i wodę od-
nawiającą się co półtorej godziny. Źródła 
są na takiej głębokości, że docierająca 
do basenu woda ma już idealną tem-
peraturę. Region termalny i narciarski 
ma tę przewagę nad innymi, że tu „wprost 
ze stoku” można zjechać do term. W Bad 
Kleinkirchheim ponad 100 kilometrów 
tras (15 km – łatwe, 72 km – średnie 
i 8 km – czarne) znajduje się na wy-
sokości 2055 m npm. W tym regionie 
pierwsze narciarskie kroki zaczynał Franz 
Klammer i władze miasta uhonorowały 
go na 50. urodziny nazwaniem jednego 
ze stoków jego imieniem.

Tekst: Grzegorz Micuła
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Zima w Karyntii
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Ogromny postęp akademicki, XXI 
wiek – a paradoksalnie w bólach krę-
gosłupa i od niego pochodzących po-
moc poprzez ingerencję chirurgiczną 
lub leki – bardzo niewielka. Środki 
przeciwbólowe to walka z wiatraka-
mi i bardzo małe lub żadne efekty, 
za to ogromne działania uboczne.

Laser, zastrzyki i maści – to dzia-
łanie podobne, jak dmuchanie w dziu-
rawą dętkę.

Wiele ośrodków medycznych 
w Polsce i świecie – stosuje już dosko-
nałą metodę na ból – CHIROPRAK-
TYKĘ ORTOPEDYCZNĄ, która bez 
leków i skalpela likwiduje ból nie 
tylko kręgosłupa, ale też barku, szyi, 
rwę kulszową, drętwienie rąk, nóg, 
odkręgosłupowe bóle głowy i wiele 
innych. Jednak zawsze należy zdia-
gnozować kręgosłup badaniem RTG 
lub MR (rezonansem magnetycznym), 
ponieważ są również takie schorzenia 
neurologiczne, które wymagają jedy-
nie interwencji neurochirurga.

W pozostałych przypadkach warto 
walczyć metodami nieinwazyjnymi, 
bo w tej walce ogromna liczba pacjen-
tów wygrywa z bólem.

Zabiegi w NATURMEDZIE po-
magają w najróżniejszym wieku: dzie-
ciom, dorosłym i starszym.

Pierwsza wizyta KWALIFIKA-
CYJNA DO ZABIEGÓW jest bez-
płatna. Ustala się na niej możliwości 
leczenia i przeciwwskazania, dlatego 

pacjenci proszeni są o przynoszenie 
badań RTG, USG lub (i) rezonansu 
(MR). Pozwala to na trafne decyzje 
i eliminowanie pomyłek.

Jeżeli badania lekarskie wyklucza-
ją inne powody bólu, a potwierdza-
ją przyczyny w kręgosłupie, to nie 
ma sensu leczenie lekami zupełnie 
podobnie, jak nie leczy się bólu „dziu-
rawego” zęba tabletkami przeciwbó-
lowymi, a jedynie u dentysty.

Ośrodek Medycyny Manualnej 
i OSTEOPATII NATURMED War-
szawa – Gołąbki, ul. Koronacyjna 15 
Zapisy: 22 662 49 07 i 604 092 007 
pon. – pt. w godz. od 9:00 do 17:00

Wypowiedzi pacjentów:
„Wypróbowałem już wszystkie leki 

z ekranu telewizji, a ból wracał jak 
bumerang. Wysiadł mi zupełnie żołą-
dek. Trafiłem do ośrodka NATURMED 
w Gołąbkach i dopiero tu uzyskałem 
pomoc. Jestem zdumiony, że bez leków”.

Krzysztof Zalewski (emeryt)

„Leki zrujnowały mnie tak, że… już 
nie ma dla mnie leku. Wątroba chora, 
nerki wysiadły, powstała cukrzyca po-
lekowa! Po prostu horror! A ból krę-
gosłupa i nóg był tak wielki, że nie mo-
głam leżeć, spać, ani siedzieć, jedynie 
chodzenie było bez bólu, ale na krótkich 
odcinkach.

Znalazłam w gazecie informację 
o ośrodku NATURMED, o panu Papa-

jewskim. Po jego zabiegach odżyłam, je-
stem sprawna, chodzę bez kuli wszędzie 
i wszystko robię samodzielnie”.

Anna Myszkowska z Warszawy (l. 56)

„Mam 71 lat i dopiero teraz zrozu-
miałem, że żadna tabletka nie ustawi mi 
kręgów w kręgosłupie, nie uporządkuje 
więzadeł, kiedy doświadczyłem radykal-
nej pomocy od p. Wojciecha Papajew-
skiego. On postawił mnie na nogi po 
wielu latach łykania leków”.

Janusz Zaręba (Pruszków)

„To ukryta EUTANAZJA – czekanie 
miesiącami na leczenie z NFZ! To jał-
mużna za lata pracy i płacenia składek 
ZUS! Szkoda, że tak późno dowiedzia-
łam się o tej przychodni i o p. Papajew-
skim, bo leki pochłonęły mi mnóstwo 
pieniędzy i zdrowie! Ale poprawa jest 
tak duża, jak bym narodziła się do no-
wego życia!”.

Janina z Radomia

„Po leczeniu w ośrodku NATUR-
MED cofnęła się skolioza u mojej 11-let-
niej córki”.

Elżbieta W.

„Ten ośrodek, to jak POGOTOWIE 
PRZECIWBÓLOWE! Mogę znów grać 
w tenisa, jeździć na nartach i normalnie, 
bez bólu – pracować”.

Gratuluję p. Papajewskiemu!
Zbigniew R. (l. 49)

Pogotowie ratunkowe dla kręgosłupa
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Praca przy rozpracowywaniu oszus- 
tów działających metodą „na policjan-
ta CBŚ” nie jest łatwa. Zdarza się, 
że sprawcy takich przestępstw, dzię-
ki swojej bezwzględności wyłudzają 
spore kwoty pieniędzy od starszych 
osób, które przekonywane są przez 
nich, że biorą udział w akcji, dzię-
ki której oszuści zostaną zatrzymani. 
Tymczasem pokrzywdzeni nie zdają 
sobie sprawy, że w ciągu kilku minut 
tracą dorobek całego życia. Niedawno 
na terenie Bielan i Żoliborza miały 
miejsce dwa takie przypadki. Starsze 
osoby straciły prawie 40000 złotych.

Nie pozwólmy, aby w ten sposób 
naszym najbliższym odebrano doro-
bek ich życia. Porozmawiajmy z nimi 
o oszustach.

Policjanci przestrzegają mieszkań-
ców przed oszustami wyłudzającymi 
od starszych osób pieniądze metodą 
na tzw. „policjanta”. Sprawcy tego 
typu oszustw są często zatrzymywani 
dzięki pomocy osób, które mają świa-
domość tego, że mogą zostać oszuka-
ne. Niestety, wciąż jesteśmy informo-
wani o kolejnych pokrzywdzonych. 
Kiedy starsza osoba odbiera telefon 
od rzekomego „policjanta” z proś-
bą o pomoc w zatrzymaniu oszustów 
działających metodą na tzw. „wnucz-
ka”, często przekazuje przestępcom 
oszczędności całego życia.

Przestępcy oszukujący starszych 
ludzi metodą na „wnuczka” działają 
w stolicy od około 10 lat. Pomimo za-
trzymania przez policję wielu z nich, 
nadal docierają sygnały o kolejnych 
pokrzywdzonych.

Oszuści stale modyfikują metody 
działania. Obecnie działają w następu-
jący sposób: dzwonią na numer stacjo-
narny i nawiązują rozmowę ze starszą 
osobą, podszywając się pod któregoś 
z członków rodziny. Po chwili prze-
rywają połączenie. Bardzo szybko te-
lefon dzwoni ponownie. Tym razem 
przestępca podaje się za policjanta, 
funkcjonariusza CBŚP. Oszust prze-
konuje starszą osobę, że rozpraco-
wuje zorganizowaną grupę przestęp-
czą i prosi, aby mu w tym pomóc. 
Pomoc ma polegać na przekazaniu 

gotówki, dzięki czemu będzie można 
zatrzymać prawdziwych przestępców 
oszukujących starsze osoby metodą 
na „wnuczka”.

W rzeczywistości dzwoniący 
są przestępcami, nie mającymi nic 
wspólnego z policją. Jedynym ich 
celem jest wzbogacenie się kosztem 
ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu pie-
niędzy lub wpłaceniu ich na wskazane 
przez oszusta konto, wszelki kontakt 
się urywa. I wtedy pokrzywdzony 
orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

Oszuści pouczają starsze osoby, 
aby udając się do banku po wypłatę 
pieniędzy, nie mówiły kasjerom czy 
obsłudze placówek bankowych, w ja-
kim celu to robią. Starają się przeko-
nać, że pracownicy banków również 
należą do grupy przestępczej i dlatego 
nie wolno ich o niczym informować.

Pamiętajmy, że zasada „ograni-
czonego zaufania” do nieznajomych 
obowiązuje nie tylko dzieci. Doro-
śli często o niej zapominają, stając 
się ofiarami własnej łatwowierności 
i braku rozwagi. Oszuści wykorzy-
stują ufność oraz dobre serce osób, 
które nie potrafią odmówić pomocy 
w trudnej sytuacji. Niespodziewa-
ne telefony od osób podających się 
za policjantów, dawno nie widzianych 
wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie 
muszą zakończyć się naszą finansową 
porażką, jeżeli będziemy przestrzegać 
kilku podstawowych zasad.

Pamiętaj:
• policja w takich lub podobnych 

sytuacjach nigdy nie prosi o prze-
kazanie pieniędzy;

• nie działaj pochopnie pod presją 
czasu;

• po rozmowie zadzwoń do kogoś 
bliskiego na znany ci numer tele-
fonu, by opowiedzieć o zdarzeniu 
– nie może być ono tajemnicą;

• niezwłocznie o zdarzeniu powia-
dom policję, najlepiej osobiście lub 
dzwoniąc (po uprzednim rozłącze-
niu się z rozmówcą) pod numer 
alarmowy 997 lub 112 z telefonu 
komórkowego, telefon całodobo-
wy 22 603-71-55.

„Niekontrolowane wycinki 
drzew to zjawisko skrajnie 
niekorzystne i dla mieszkań-
ców, i dla miasta, a przede 
wszystkim – dla przyrody. Dla-
tego podejmujemy wiele dzia-
łań, które pomogą w zatrzyma-
niu tego procederu. Zgłaszamy 
projekt zmiany ustawy o ochro-
nie przyrody, który da samo-
rządom narzędzia do kontroli 
kształtowania przyrody na ich 
terenie. 

Apelujemy do mieszkańców 
o zgłaszanie budzących wątpli-
wości wycinek do miejskiego 
centrum kontaktu pod numer 
19115, aby miasto mogło prze-

prowadzić kontrolę, czy wycin-
ka została dokonana zgodnie 
z prawem. Apelujemy do bur-
mistrzów dzielnic, aby groma-
dzili dane na temat wycinek 
– tak, aby mieć nad nimi jaką-
kolwiek kontrolę” – informuje 
urząd miasta. „Chociaż zno-
welizowana ustawa o ochronie 
przyrody weszła w życie zale-
dwie 1 stycznia, to już można 
obserwować druzgocące efekty 
liberalizacji przepisów. Niemal 
we wszystkich częściach War-
szawy właściciele nieruchomo-
ści w majestacie prawa usuwają 
z nich drzewa. Często cenne, 
wieloletnie okazy”.

Oszuści wciąż działają

Apel do mieszkańców
Skwer przed urzędem dzielnicy 

Śródmieście, a także ulice Na Skarpie, 
Stalowa, Mydlarska. To tylko niektó-
re przykłady adresów, gdzie w ostat-
nich dniach wycięto drzewa. Wszystko 
przez znowelizowaną ustawę o ochro-
nie przyrody. Czy warszawski drzewo-
stan można jakoś ochronić? Konieczne 
są zmiany przepisów.

Pomóc może jedynie 
zmiana ustawy

Choć znowelizowana ustawa 
o ochronie przyrody weszła w życie 
zaledwie 1 stycznia, już można obser-

wować druzgocące efekty liberaliza-
cji przepisów. Niemal we wszystkich 
częściach Warszawy właściciele nieru-
chomości w majestacie prawa usuwają 
z nich drzewa. Często cenne, wielolet-
nie okazy. Wszystko dzięki liberalizacji 
prawa, które umożliwia wycięcie każ-
dego drzewa, jeśli nie jest to związane 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej.

– Trzeba temu procederowi powie-
dzieć stop. Od lat prowadzimy konse-
kwentną politykę kształtowania zieleni, 
podczas gdy jej efekty znikają pod piła-
mi w ciągu kilku tygodni. Samorządom 
odebrano narzędzia kontroli nad wy-
cinkami, a w zamian nadano uprawnie-
nia, które umożliwiają jedynie dalszą 
liberalizację prawa – mówi Michał 
Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Warszawa przedstawia projekt 
zmian w ustawie, które mogą zapobiec 
dalszej dewastacji stołecznego drze-
wostanu.

– Przede wszystkim należy przy-
wrócić gminom prawo do kształtowa-
nia zieleni na jej terenie. W tym celu 
niezbędne jest ponowne zaostrzenie 
przepisów, które na nowo wprowadzą 
konieczność uzyskiwania zezwoleń 
na usunięcie drzewa przez osoby fi-
zyczne – mówi Michał Olszewski.

– Chcemy też, aby przedsiębior-
cy i deweloperzy ponosili obciążenia 
współmierne do prognozowanych zy-
sków. Usunięcie drzewa nie może być 
jedynie nieznaczącą pozycją w koszto-
rysie inwestycji, ale powinno się wiązać 
z należytą rekompensatą finansową lub 

też realizacją nasadzeń zastępczych. 
Teraz nawet nielegalna wycinka może 
przebiegać w zasadzie bez jakichkol-
wiek obciążeń – dodaje.

Szacuje się, że na terenach pry-
watnych w granicach Warszawy może 
rosnąć nawet 500 tysięcy drzew.

Warszawa już na etapie prac nad 
projektem nowych przepisów ustawy 
o ochronie przyrody, w sierpniu 2016 
r., zgłaszała uwagi i obawy. Michał 
Olszewski, wiceprezydent Warszawy, 
skierował w tej sprawie pismo do Mi-
nisterstwa Środowiska. Niestety, pozo-
stało ono bez odpowiedzi.

Zgłaszaj wycinki
W kontroli mogą pomóc również 

warszawiacy. Urząd m.st. Warsza-
wy prosi mieszkańców o zgłaszanie 
wszystkich zaobserwowanych wyci-
nek drzew. Sygnały o pustoszejących 
z zieleni miejscach można zgłaszać 
za pośrednictwem miejskiego centrum 

kontaktu – tel. 19115, e-maila, czatu 
czy aplikacji mobilnej. Wszystkie zgło-
szenia będą weryfikowane przez od-
powiednie służby, m.in. straż miejską.

Lata pracy pod topór
– Warszawiacy w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat zyskali ponad 270 tysięcy 
nowych drzew. Nadmienić należy jed-
nak, że są to dane zarejestrowanych na-
sadzeń. Doliczyć do tego należy drzewa 
posadzone przez samych warszawia-
ków, którzy chętnie dbają o zieleń. Tyl-
ko w ciągu ostatnich dwóch lat w ich 
ręce przekazaliśmy 100 tys. sadzonek 
w ramach akcji związanych z edukacją 
ekologiczną – mówi Michał Olszewski. 
– W ostatnich dziesięciu latach po-
wstało także 11 nowych parków, m.in. 
na ul. Przy Bażantarni na Ursynowie, 
ul. Dygata na Mokotowie czy ul. Znicza 
na Pradze-Południe. Dzięki temu ich 
powierzchnia zwiększyła się o ponad 
67,5 ha. W parkach przeprowadzono 
również kilkadziesiąt modernizacji, 
a także zrewitalizowano szereg zieleń-
ców i skwerów. Wkrótce przystąpimy 
do realizacji dwóch kolejnych parków 
– na Mokotowie i w Ursusie. Kolejne 
projekty są już w przygotowaniu.

O kształt stołecznej zieleni dbają nie 
tylko Renata Kuryłowicz, pełnomocnik 
prezydent m.st. Warszawy ds. zieleni 
czy zarząd zieleni m.st. Warszawy, ale 
także przepisy – m.in. uchwalony nie-
dawno Program ochrony środowiska 
na lata 2017-2023.

Jedną z integralnych części progra-
mu są „Standardy kształtowania ziele-
ni Warszawy”. Dokument ten zawiera 
większość danych na temat postępo-
wania z zielenią miejską. Są tam m.in. 
wytyczne dotyczące doboru gatunków, 
projektowania, technologii wykonania 
jak i pielęgnacji, co jest równie istotne 
jak samo posadzenie.

Standardy opracowane zostały 
przez zespół specjalistów działających 
w ramach Polskiego Towarzystwa 
Dendrologicznego. Powstały w celu 
wprowadzenia jednolitych zasad po-
stępowania dla wszystkich jednostek 
administrujących zielenią w Warsza-
wie. Są też materiałem o charakterze 
edukacyjnym dla zainteresowanych 
mieszkańców Warszawy.

Zapobiec rzezi drzew



•  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

•  OKNA, SERWIS, NAPRAWY, 
doszczelnienie, wymiana szyb. 
Tel. 787 793 700 

•  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

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

Artystyczny Dom Animacji
Filia Domu Kultury „Włochy”

ul. ks. J. Chrościckiego 14
www.dkwlochy.pl
ada@dkwlochy.pl

w marcu:
•  4 marca (sobota) godz. 17.00 – Przy-

bora & Santana – 100 lat, Panowie! 
Koncert poświęcony mistrzom w wy-
konaniu Piotra Zubka. Zaproszenia 
do odbioru od 28 lutego

•  5 marca (niedziela) godz. 12.30 – 
„Przygody lisa i gąski Dorotki” – 
przedstawienie dla dzieci. Wstęp 5 zł

•  5 marca (niedziela) godz. 15.00 – 
„Alicja w Krainie czarów” – mu-
sical na motywach powieści C. 
Lewis’a w wykonaniu Teatru Mu-
zycznego „dramADA”. Zaproszenia 
do odbioru od 27 lutego

•  10 marca (piątek) godz. 19.00 – Kino 
nagrodzone – zapraszamy na pokazy 
dobrych filmów „nie-premierowych”. 
Będą to obrazy, które zostały dostrze-
żone na największych festiwalach 
polskich i światowych. Wstęp wolny. 
Info o filmie: kinoada@dkwlochy.pl

•  12 i 26 marca godz. 10.00 i 12.30 
– Munio. Strażnik Księżyca. Film 
animowany Francja. Bilet 10 zł

•  12 marca (niedziela) godz. 15.00 
i 18.00 – Honorowy obywatel – ko-
media Argentyna, Hiszpania 2016. 
Bilet 10 zł

•  17 marca (piątek) godz. 19.00 – „Jac-
kie” – film biograficzny, dramat Fran-
cja, Chile, USA 2016. Bilety 10 zł

•  18 marca (sobota) w godz. 12.00 – 
16.00 – Wyprzedaż garażowa. Jak 
wziąć udział? Informacje: ada@dkw-
lochy.pl, tel. 22 863 79 81. Wstęp 
wolny

•  19 marca (niedziela) godz. 12.30 – 
O dobrym wychowaniu – Kwoka – 
przedstawienie dla dzieci. Bilet 5 zł

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w marcu:
•  8 marca (środa) godz. 18.00 – „Całuję 

Twoja dłoń Madame” – koncert z oka-
zji Dnia Kobiet w wykonaniu zespołu 
operetkowego Belcanto. Wstęp wolny

•  15 marca (środa) godz. 18.00 – Wie-
czór literacki Mariusza Olbromskie-
go. Wstęp wolny

•  19 marca (niedziela) godz. 12.30 
– „W zaczarowanym lesie” – przed-
stawienie teatralne dla dzieci z cyklu 
Niedzielne Spotkania z teatrem w wy-
konaniu teatru Dur Moll. Wstęp 10 zł

•  19 marca (niedziela) godz. 16.30 
– „Tego jeszcze nie było – Nowe 
brzmienia” – koncert z cyklu Nie-
dzielne Spotkania z Muzyką Kame-
ralną. Wstęp wolny

•  26 marca (niedziela) godz. 12.30 – 
„Bal u Pana Straussa” – poranek mu-
zyczny dla dzieci – projekt Budżetu 
Partycypacyjnego 2017 r. Bezpłatne 
wejściówki do pobrania w DK Ko-
lorowa

XIII Konkurs plastyczny dla Przed-
szkoli z cyklu „Wiosenne Tradycje” 
– „Bukiet Pani Wiosny”. Dostarczenie 
prac – do 20 marca, ogłoszenie wyni-
ków i wernisaż prac – 31 marca (pią-
tek) godz. 11.00
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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 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) kupujący; 7) kraj z Tbilisi; 8) jej stolicą Tallin; 9) Jowisz, Ju-
nona, Minerwa; 10) sposobność; 12) na głowie króla; 14) metalowy zacisk; 
16) bobkowy lub figowy; 19) pomieszczenie dla samolotów; 21) widowisko; 
22) malowniczy jamochłon; 23) stan w USA.

Pionowo: 1) firmament; 2) batalia; 3) dzierżawa lokalu; 4) pasiasty kamień; 
5) słodycz w kryształkach; 6) psi jazgot; 11) koszyk; 13) imię żeńskie; 
15) mała owca, 17) onieśmielenie; 18) fiasko; 20) najwyższe góry na Płw. 
Bałkańskim.

Horoskop
od 25 lutego do 11 marca 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Rozpoczniesz zmagania 
z nowymi zadaniami. Mo-
żesz liczyć na sukces. Nie 

zrażaj się niepowodzeniami, bo są 
chwilowe i szybko powinien nastąpić 
zwrot wydarzeń. Możesz mieć teraz 
trudności w swoim związku, postaraj 
się znaleźć czas dla partnera i oka-
zać mu ciepło, zrozumienie. Na pewno 
zdrowie nie przysporzy Ci zmartwień, 
więc wykorzystuj każdą chwilę.

RYBY (19 II – 20 III)
Szukasz okazji do zarobie-
nia dodatkowych pieniędzy, 
ale uważaj na nieuczciwych 

ludzi, którzy być może będą chcieli Cię 
oszukać. Zyskasz także zainteresowanie 
płci przeciwnej, a może nawet poja-
wi się blisko Ciebie wyjątkowa osoba. 
Ta znajomość będzie przedstawiała się 
bardzo obiecująco. Twoje zdrowie po-
zostanie w normie.

BARAN (19 II – 20 IV)
Czekają Cię duże emo-
cje z powodu przeróżnych 
wydarzeń w Twoim życiu. 

Od Ciebie zależy jak szybko sobie z tym 
poradzisz. Pamiętaj, ze każdy upadek 
jest po to żeby wstawać z niego sil-
niejszym. Romans, który będziesz teraz 
miał szansę przeżyć, doda Ci skrzydeł 
po wcześniejszych chwilach smutku. 
Uwierzysz w siebie i wrócisz do formy.

BYK (21 IV – 21 V)
Musisz mocno wierzyć 
w swoje możliwości, w to, 
co robisz. Wiesz przecież, że 

masz wiele atutów i jeśli nie wykorzy-
stasz ich teraz, to kiedy? Nie czekaj tylko 
działaj. Twoje finanse teraz nie będą się 
przedstawiały rewelacyjnie, ale chwi-
lowo. Pomyśl w jaki sposób mógłbyś 
zarobić dodatkowe pieniądze. Zadbaj 
o zdrowie, unikaj przemarznięcia.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nie poddawaj się, niezależ-
nie od sytuacji. Masz w sobie 
moc twórczą, potrzebujesz 

tylko sił witalnych żeby stworzyć coś 
niepowtarzalnego. W związku uczucio-
wym przyjdą dobre chwile. Powyja-
śniasz z partnerem wszystkie nieporo-
zumienia. W pracy natomiast, świetnie 
sobie poradzisz z wszelkimi trudno-
ściami.

RAK (22 VI – 22 VII)
Spróbuj oderwać się od co-
dziennych spraw i wybrać 
na spotkanie w przyjaznym 

gronie, bo przecież masz przyjaciół. 
To przyniesie pozytywną energię 
i radość. Możliwe, że wejdziesz teraz 
w nowy związek, w który bardzo silnie 
się zaangażujesz. Ważne byś dokonywał 
właściwych wyborów, by uniknąć póź-
niejszego cierpienia, rozczarowania.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Nie wychodź wiecznie przed 
orkiestrę, niech ktoś sam 
poprosi Cię o pomoc, po-

czujesz się wówczas niezbędny. Czeka 
Cię dużo pracy nad sobą, ale przyniesie 
ona owoce, których smakiem będziesz 
się cieszył nie tylko Ty. Zdrowotnie bę-
dzie to dość dobry czas, jednak pamię-
taj o podnoszeniu odporności swojego 
organizmu.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Staraj się doprowadzić za-
wsze do końca rozpoczęte 
działania. Sumienność i obo-

wiązkowość z pewnością są w cenie. 
Niektóre z Twoich pomysłów będą teraz 
miały szansę na realizację. Okaż swo-
jemu partnerami wsparcie, bo bardzo 
tego potrzebuje. W obawie przed infek-
cją możesz popaść teraz w obsesyjną 
dbałość o własne zdrowie.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Czekasz na inicjatywę 
drugiej osoby, a to błąd. 
Przełam się i pokaż, że Ci 

zależy. Okaż zainteresowanie, nim bę-
dzie za późno. Nie zawsze dostajemy 
od losu kolejną szansę. W sferze zawo-
dowej rozwiniesz skrzydła. Być może 
zmienisz pracę lub w obecnej zaan-
gażujesz się w całkiem nowe projekty. 
Będziesz mógł liczyć także na zastrzyk 
gotówki.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Znasz siebie, wiesz nad 
czym powinieneś popra-
cować, żeby się zmienić 

na lepsze. Jeśli nie wiesz, jaki kierunek 
obrać, zwróć się o pomoc do bliskiej 
osoby. Ta będzie Ci służyć serdecznym 
słowem. Zawsze warto wiedzieć, jak 
postrzegają nas inni. Zdrowie będzie Ci 
dopisywało, pozostaniesz w doskonałej 
formie.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Nie tylko Twoje zdanie 
i Twoje potrzeby się li-
czą. Zadbaj o bezpieczeń-

stwo i samopoczucie partnera. Mo-
żesz stać się sentymentalny i z łezką 
w oku wspominać teraz minione wyda-
rzenia. Wszystko super, ale niech nie 
ma to wpływu na Twoją teraźniejszość. 
Zamknij jedne drzwi, a z pewnością 
otworzą się następne.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Nie poddawaj się, każdy 
przeżywa trudności. Z pew-
nością już niedługo zyskasz 

zadowolenie na gruncie zawodowym. 
W uczuciach posucha. Jeśli nic się nie 
dzieje, to oznacza, że może nie nadszedł 
czas na związek, może nie jesteś jeszcze 
na to gotów. Wykorzystaj ten wolny 
czas na załatwianie zaległych spraw 
oraz relaks w gronie przyjaciół.




