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W połowie listopada w  Domu Kul-
tury  „Kolorowa”  odbył  się  uroczysty 
Wieczór  Laureatów  połączony  z  wrę-
czeniem  nagród  XV  Mazowieckiego 
Przeglądu  Recytatorskiego  Jednego 
Poety.  Organizowany  przez  Ośrodek 
Kultury  „Arsus”  i Dom Kultury  „Ko-
lorowa”  tegoroczny   przegląd poświę-
cony  był  twórczości  poetki  Ewy  Lip-
skiej,  która  była  gościem  specjalnym 
wieczoru.

Organizatorów  przeglądu  repre-
zentowali:  dyrektor  Ośrodka  Kultury 
„Arsus”, Bogusław Łopuszyński i kie-

rownik  Domu  Kultury  „Kolorowa”, 
Elżbieta Zdanowska-Cozac.

Ewa Lipska w rozmowie z Antonim 
Baniukiewiczem, przewodniczącym te-
gorocznego jury, podzieliła się swoimi 
przemyśleniami  o  poezji.  Z  recytacja-
mi  wierszy  poetki    wystąpili  laureaci 
nagród. Wieczór prowadził Janusz Łu-
kaszewicz,  pracownik  Domu  Kultury 
„Kolorowa”.

W  tegorocznym  przeglądzie  pod 
patronatem  Urszuli  Kierzkowskiej  – 
burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. War-
szawy  wzięło  udział  89  uczestników 

w  dwóch  kategoriach  wiekowych:  14 
– 16 lat i od 17 lat.

Patronat  medialny  objęły  gazety 
lokalne, w  tym Nasza Gazeta Ochoty, 
Ursusa i Włoch.

Recytacjom  przysłuchiwało  się 
i  oceniało wykonawców  jury w  skła-
dzie:  Antoni  Baniukiewicz  i  Justyna 
Ścibor. Pod koniec wieczoru wręczo-
no  nagrody  i  wyróżnienia.  Nagrodę 
specjalną  burmistrza  Ursusa  Urszuli 
Kierzkowskiej  otrzymał  Jan  Domań-
ski  z  Liceum  Ogólnokształcącego 
z Sierpc.

Opozycyjni  włochowscy  radni  od 
dłuższego  czasu  wnioskowali  o  zwo-
łanie  specjalnej  sesji  i  odwołanie An-
drzeja  Krupińskiego  z  funkcji  prze-
wodniczącego  rady  Włoch.  Przerwa-
na  na  miesiąc  październikowa  sesja 
im  to  uniemożliwiła.  Wznowiona  14 
listopada,  po  przyjęciu  3  stanowisk, 
znów  została  przerwana.  Radni  przy-
byli  na  jej  kontynuację  23  listopada 
byli bardzo zdziwieni, gdy zarząd jako 
wnioskodawca tej sesji nie zgodził się 
na  rozszerzenie  porządku  obrad.  Co  
gorsza  prowadzący  wiceprzewodni-
czący  Damian  Pietrzyk  znów  ogłosił 
długą  przerwę aż do 17 stycznia 2018 
roku.  Wszystko  podobno  dlatego,  że 
oprócz    ważnych  zmian  budżetowych 

i projektów uchwał planistycznych był 
też   wniosek  o  odwołanie  przewodni-
czącego rady.

Po  opuszczeniu  obrad  przez  rad-
nych PiS i część zarządu na sali pozo-
stało  13  radnych. Mieli  quorum  i  pod 
przewodnictwem Wiesławy Ufnal, wi-
ceprzewodniczącej  rady Włoch   zgod-
nie  z  wnioskiem  Juliusza  Kostrzew-
skiego, mimo niezakończenia poprzed-
niej  XXXI  sesji,  dokonali  otwarcia 
nowej  XXXII.  Głównym  jej  punktem 
był projekt uchwały w sprawie odwo-
łania z funkcji przewodniczącego rady 
Włoch Andrzeja Krupińskiego.

Po powołaniu komisji  skrutacyjnej 
i  przygotowaniu  kart  przystąpiono  do 
głosowania. W  tajnym  głosowaniu  za 

odwołaniem  przewodniczącego  opo-
wiedziała się większość, bo 11 radnych, 
a 2 wstrzymało się od głosu. W związ-
ku z tym podjęto uchwałę o odwołaniu 
A. Krupińskiego z funkcji  przewodni-
czącego rady Włoch.

Na  zakończenie  sesji  (która  zda-
niem  obserwującego  ją  wiceprzewod-
niczącego rady D. Pietrzyka była tylko 
samozwańczym spotkaniem grupy rad-
nych,  bo  tylko  on  miał  upoważnienie 
do prowadzenia obrad) zgodnie z przy-
jętym    porządkiem  radni  wysłuchali 
informacji wiceburmistrza Jerzego Ko-
waliszyna na temat kładki dla pieszych 
nad  torami  kolei  radomskiej  łączącej 
Ochotę i Włochy.

(PON)

W Ursusie

Recytacje młodych w Kolorowej

We Włochach

Odwołali przewodniczącego rady
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Na  wznowionej  po  przerwie  listo-
padowej sesji  rada Włoch przyjęła  trzy  
stanowiska zaproponowane przez komi-
sję  ładu  przestrzennego  i  ochrony  śro-
dowiska. W pierwszym z nich dotyczą-
cym modernizacji ul. Świerszcza wnosi 
o pilne  uwzględnienie tego zadania in-
westycyjnego do wieloletniej prognozy 
finansowej m.st. Warszawy na 2018 rok.

Jak podkreślono, w związku z licz-
nymi prośbami radnych i mieszkańców 
Włoch,   podjęcie  tematu modernizacji 
tej  ulicy  jest  niezwykle ważne  dla  lo-
kalnej  społeczności.  Ulica  Świerszcza 
obecnie jest drogą tranzytową, z której 
korzystają piesi i kierowcy. Niestety od 
dawna  pozostaje  bardzo  zaniedbana. 
Wymaga  odwodnienia  oraz  budowy 
brakującego chodnika od wiaduktu do 
ul. Zarania. Dlatego też po 6 latach rada 
dzielnicy, zwracając się do władz mia-
sta i ZDM  żąda powrócenia do tematu 
i rozwiązania go w sposób satysfakcjo-
nujący dla mieszkańców. Wszystko po 
to,  aby  ul.  Świerszcza  stała  się  wizy-
tówką Włoch i Warszawy.

Nocne ograniczenia dla 
ciężarówek

W  drugim  stanowisku,  podjętym 
jednogłośnie  na  prośbę  mieszkańców 
ul. Potrzebnej, rada Włoch żąda wpro-
wadzenia ograniczenia ruchu pojazdów 
ciężarowych  powyżej  3,5  tony  w  go-
dzinach 22–7 rano na tej ulicy.

Uzasadniono to tym, że w związku 
ze  wzmożonym  ruchem  samochodów  
ciężarowych  jakość życia włochowian 
uległa pogorszeniu. Analizy hałasu wy-
konane w 2015 roku (na zlecenie biura 
ochrony środowiska miasta)  wykazały 
przekroczenia norm w godzinach noc-
nych na tym terenie.

Jak  przypomniano,  podobny  zakaz 
obejmuje pobliską ul. Ordona na Woli. 

Dlatego też rada Włoch uważa za słusz-
ne wprowadzenie takich samych zasad 
na  ul. Potrzebnej.

Wolniej i bezpieczniej
Projekt kolejnego stanowiska, skła-

dał się z 3 postulatów.
W  celu  poprawy  bezpieczeństwa 

pieszych zgodnie z postulatami  miesz-
kańców  zgłoszono    wniosek  o  ogra-
niczenie  prędkości  ruchu  samochodo-
wego  do  30  km  /h  na  ulicach:  ks. 
Chrościckiego, Techników, 1 Sierpnia, 
Ryżowej  i  Potrzebnej.  Ruch  samo-
chodowy  jest  tam bardzo    intensywny 
i  sporo kierowców przekracza dozwo-
lone normy prędkości. 

Po gorącej dyskusji, ze względu na 
wiele  wątpliwości,    m.in.  dlatego,  że 
ulicami  tymi  jeżdżą  autobusy,  z  pro-
pozycji  tej  się  wycofano.  Zdaniem  
radnych lepiej było by wpłynąć na wy-
obraźnię  kierowców  i wyegzekwować 
obowiązujące przepisy zezwalające na 
jazdę  z  prędkością  50  km/h  niż  ją 
ograniczać.

W  znowelizowanym  stanowisku 
w  celu  poprawy  bezpieczeństwa    pie-
szych zawarto dwa żądania: 

Po pierwsze, utworzenia aktywnego 
przejścia  dla  pieszych  na  ul. Ryżowej 
na  wysokości  przedszkola  oraz  na  ul. 
Cegielnianej na wysokości przychodni  
zdrowia.

Po drugie,  zainstalowania  słupków 
jako  fizycznej  blokady,  uniemożliwia-
jącej wymijanie  autobusu  zatrzymują-
cego się na przystanku na ul.  ks. Chro-
ścickiego w okolicy przystanków Ryb-
nicka  i  Szuberta.  Mieszkańcy  licznie 
zgłaszają te przejścia jako niebezpiecz-
ne z powodu ograniczonej widoczności 
i kierowców łamiących przepisy ruchu 
drogowego.

(PON)

We Włochach

Modernizacja ul. Świerszcza

   10:00-14:00

ul. Zawodzie 16 (Mokotów)
Dojazd z metra Wilanowska autobusem nr 908

ul. Płytowa 1 (Białołęka)
Dojazd z metra Młociny autobusem nr 926

Oddaj odpady, odbierz choinkę
w doniczce i wspomóż Seniorów*.

W PSZOK-ach

9 grudnia
tu jeszcze choinka w doniczce /foto, albo takie coś jak tu/,
symbol papieru i szkła.

albo zostawic, albo dac ident herbowy, alebo takie cos, jak zrobiles na prezentacje dla nich.

2 KUPONY
1 choinka w doniczce o wysokości od 60 cm do 100 cm

4 KUPONY 
1 choinka w doniczce o wysokości od 100 cm do 140 cm

Świąteczna Eko Pomoc (bez zmian, czapka Mikołaja, śnieżynki)
9 grudnia
10:00 – 14:00
Oddaj elektrośmieci i odpady surowcowe, odbierz choinkę w doniczce i wspomóż Seniorów*!  

Ikonki choinek – prośba o propozycję graficzną zapisu z Regulaminu:
2 KUPONY – 
4 KUPONY – 

W PSZOK-ach
ul. Płytowa 1
Dojazd z metra Młociny autobusem nr 926
ul. Zawodzie 16
Dojazd z metra Wilanowska autobusem nr 908

Regulamin dostępny na:www.czysta.um.warszawa.pl
19115

Regulamin dostępny na www.czysta.um.warszawa.pl

*Dochody z recyklingu zebranego zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego zostaną przeznaczone na doposażenie pracowni 
komputerowej dla Seniorów.

Więcej czytaj na str. 2
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Rada  Ursusa  przyjęła  wstępny  pro-
jekt    budżetu  dzielnicy  na  2018  rok 
i  dokonała  zmian  w  tegorocznym  za-
łączniku budżetowym. W związku z tym 
zgodnie  z  propozycją  zarządu  podjęto 
trzy uchwały.

W pierwszej  radni  jednomyślnie  po-
zytywnie zaopiniowali projekt mówiący o  
zwiększeniu o blisko 1,4 mln zł środków 
na  dotacje  dla  niepublicznych  placówek 
oświatowych z biura edukacji miasta.

Ponadto wnioskowano o przesunięcie 
kwoty  18,5  tys.  zł  niewykorzystanej  na  
aktywizację  zawodową  bezrobotnych  na 
niezbędne wydatki ośrodka pomocy  spo-
łecznej. Pieniądze te potrzebne są m.in. na 
zakup  środków  czystości,  wyposażenia, 
usług  telekomunikacyjnych  oraz  remont 
balkonów w budynku przy ul. Prawniczej.

W  wydatkach  inwestycyjnych  wnie-
siono  o  zmniejszenie  w  tym  roku  planu 
dochodów o 2 mln zł (na rozliczenie z de-
weloperem)  i  przesunięcie  tych  środków 
na 2018 rok. Z powodu niewydania decy-
zji przez biuro mienia miasta są trudności 
z  realizacją  zadania  związanego  z  naby-

ciem gruntu pod budowę ul. Starodęby na 
odcinku od. ul. Skoroszewskiej w kierun-
ku ul. Tomcia Palucha.

Kamery na stadionie  
Dzielnicowy ośrodek sportu i rekre-

acji w  okresie  od  stycznia  do września 
2017  roku  wypracował  przychody  ze 
sprzedaży  usług  zwiększone  o  180  tys. 
zł.  W  związku  z  tym  nadwyżkę  po-
stanowiono  przeznaczyć  na  wynagro-
dzenia  i  pochodne  pracowników  oraz 
na  wydatki  inwestycyjne.  W    ramach 
dodatkowych zadań wymieniona ma być 
magistrala międzymodułowa wentylacji 
na  pływalni  „Skalar”,  drzwi wejściowe 
z systemem przeciwpożarowym, serwer 
do obsługi ESOK, kamery na  stadionie 
i urządzenia ostrzegawcze  przed gazem.

W  drugiej  uchwale  radni  pozytyw-
nie  zaopiniowali  niewielkie  przesunię-
cia    środków. W  wydatkach  bieżących 
chodzi  o  6  245  zł  w  ramach  realizacji 
unijnego    projektu  „Tak? Tak!”,  bo  za-
szła konieczność zawarcia dodatkowych 
umów zleceń z nauczycielami na zajęcia 

wychowawczo-motywacyjne  i  terapeu-
tyczne dla młodzieży.

Z  kolei  zaoszczędzone  25  tys.  zł 
z  remontów  budynku  urzędu  posłuży-
ło  do    dofinansowania  nowego  zadania 
inwestycyjnego,  jakim  okazała  się  (za 
prawie   92  tys.  zł) niezbędna adaptacja 
pomieszczeń  pod  montaż  zintegrowa-
nego  systemu  regałów  rotacyjnych  do 
przechowywania  dokumentacji  dzia-
łu  rejestracji  pojazdów  i  wydawanych 
uprawnień w ratuszu.

W trzeciej uchwale budżetowej rów-
nież wniesiono o przeniesienie środków 
będących w dyspozycji ośrodka pomocy 
społecznej.  Chodzi  o  ponad    10  tys.  zł 
z wydatków bieżących  jednostki obsłu-
gi  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej, 
które przeznaczone zostaną na nowe za-
danie  inwestycyjne. Będzie   nim zakup 
drukarki  biurowej  Zebra  oraz  przemy-
słowego  korektora  danych,  który  jest 
niezbędny  do  wprowadzenia  nowego 
systemu inwentaryzacji w oparciu o pro-
gram komputerowy.

(PON)

Jeszcze w tym roku Rada Warszawy 
chce uchwalić z dawna oczekiwaną  II 
część miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego ul. Tynkarskiej. 

Obejmuje on liczący 1,4 ha obszar 
położony na granicy pomiędzy terena-
mi      intensywnej  zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, a terenami osie-
dli   wielorodzinnych. Od północy i za-
chodu  sąsiaduje  z  lokalnymi  ulicami: 
Solipską        i Batalionu AK „Włochy”. 
Większość  obszaru  zajmują  budynki 
oświatowe i boisko Gimnazjum nr 112 
im.  Króla  Jana  III  Sobieskiego.  Na 
oddzielnym terenie wzdłuż ul. Batalio-

nu AK „Włochy ” powstała zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna. 

Jak  poinformowali  włochowskich 
radnych opiniujących projekt uchwały 
planiści,  głównym  celem  sporządze-
nia  II  części  tego miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  re-
jonu  ul.  Tynkarskiej  jest  zachowanie 
funkcji oświatowej na terenie obecne-
go gimnazjum jako inwestycji celu pu-
blicznego.  Jak  również  umożliwienie 
szkole  rozbudowy  z  przeznaczeniem 
na  funkcje  dydaktyczne,  sportowe 
i rekreacyjne. Zaszła też potrzeba do-
stosowania  zapisów  planu  do  wyda-

nego  pozwolenia  na  budowę  budyn-
ków  mieszkalnych  wielorodzinnych 
na przylegającej działce. Niestety nie 
udało się jej odkupić, więc rozbudowa  
placówki prowadzona musi być głów-
nie na terenie gimnazjum.

Niemniej w związku z realizacją za-
dań z zakresu inwestycji celu publicz-
nego  możliwe jest niewielkie powięk-
szenie  terenu  oświaty  o  sąsiadujący 
kawałek  działki liczący ok. 830 m kw. 
do wykupu. Jest nadzieja, że choć na to 
dzielnica  znajdzie pieniądze.

(PON)

W  sobotę    9  grudnia  warszawiacy, 
którzy odwiedzą w godz. 10.00 – 14.00 
stacjonarne  punkty  selektywnej  zbiórki 
odpadów  komunalnych,  w  zamian  za 
przyniesiony  zużyty  sprzęt  elektryczny 
i elektroniczny, baterie lub odpady surow-
cowe,  otrzymają  choinki  w  doniczkach. 
Będzie  to  również  okazja  do  włączenia 
się w akcję charytatywną.

Mieszkańców  zapraszamy  do  jed-
nego  z  dwóch  stołecznych  PSZOK-ów 
(przy  ul.  Zawodzie  16  na  Mokotowie 
oraz  przy  ul.  Płytowej  1  na  Białołęce). 
Podczas  wydarzenia  rozdawane  będą 
średnie  i większe  choinki w doniczkach 
w  zależności  od wielkości  i  ilości  przy-
niesionych  odpadów,  w  tym  zużytego 
sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego, 

baterii,  szkła  opakowaniowego,  papieru, 
odpadów segregowanych suchych.
Przelicznik kuponów na choinki w do-
niczkach:
2  KUPONY  –  1  choinka  w  doniczce 

o wysokości od 60 cm do 100 cm;
4  KUPONY  –  1  choinka  w  doniczce 

o wysokości od 100 cm do 140 cm;
Przelicznik odpadów na kupony:
ELEKTROŚMIECI:
3  sztuki  małego  sprzętu  (np.  suszarka, 

mikser, telefon) – 1 KUPON
1 średni sprzęt (np. mikrofala, telewizor, 

odkurzacz, komputer) – 1 KUPON
1 duży sprzęt (np. lodówka, pralka) – 2 

KUPONY
BATERIE:
50 sztuk baterii – 1 KUPON
SZKŁO OPAKOWANIOWE:
20  sztuk  szkła  opakowaniowego  –  1 

KUPON
PAPIER:
1 pełne pudełko – 1 KUPON
1 pudełko o wymiarach szer. 30 cm x dł. 

45 cm x wys. 25 cm
SEGREGOWANE SUCHE:
20 sztuk butelek plastikowych – 1 KU-

PON
20  sztuk  puszek  po  napojach  –  1  KU-

PON
50 sztuk nakrętek – 1 KUPON

Dochód z akcji przeznaczony zosta-
nie  na  doposażenie  pracowni  kompute-
rowej dla seniorów z Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Do  obu  PSZOK-ów  będzie  można 
dojechać specjalnymi  liniami autobuso-
wymi  ze  stacji metra Młociny  (nr  926) 
i metra Wilanowska (nr 908). Opłata za 
przejazd  jest  zgodna  z  cennikiem  bile-
tów  komunikacji  miejskiej  na  terenie 
m.st. Warszawa.

Stołeczni  policjanci  przygotowali 
film  o  tym,  jak  groźne  są  narkotyki 
i  dopalacze.  W  filmie  wypowiadają 
się  młodzi  ludzie,  którzy  w  oparciu 
o  własne  doświadczenie  i  posiadaną 
wiedzę  przestrzegają  przed  ich  zaży-
waniem. Materiał filmowy jest wyko-
rzystywany podczas prelekcji w szko-
łach i został przekazany nauczycielom 
i  pedagogom.  Mogą  z  niego  mogli 
korzystać  wychowawcy  i  opiekuno-
wie podczas letnich i zimowych akcji 
„Lato w mieście” i „Zima w mieście”. 
Dzięki współpracy z Urzędem Miasta 
st.  Warszawy  materiał  filmowy  zo-
stał  udostępniony  placówkom  oświa-
towym  na  terenie  stolicy.  (Film  trwa 
ponad  20  minut  i  jest  podzielony  na 
kilka  głównych  działów.  Na  naszej 
stronie  prezentujemy  dwuminutową 
zapowiedź materiału.)

Dopalacze,  stanowią preparaty  za-
wierające w swym składzie substancje 
psychoaktywne, które zagrażają życiu 
i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i re-
klamowanie są w Polsce ustawowo za-
kazane. Większość  dopalaczy ma  po-
stać tabletek lub mieszanek do palenia.

Zwalczając  ten  proceder  policja 
współpracuje  z  Państwową  Inspekcją 
Sanitarną. Każda  informacja wpływa-
jąca  do  policji  o  miejscach,  w  któ-
rych  może  być  prowadzona  sprzedaż 
dopalaczy, jest dokładnie sprawdzana. 
Policjanci regularnie asystują pracow-
nikom  Państwowej  Inspekcji  Sanitar-
nej przy kontrolach punktów sprzedaży 
dopalaczy oraz  zabezpieczeniu podej-
rzanych specyfików, które następnie są 
poddawane szczegółowym badaniom.

Bardzo  ważne  jest  uświadomienie 
młodym ludziom, że dopalacze to tru-
cizna  i zażywnie  ich może wiązać się 
z poważnym ryzykiem. Reagujmy, je-
śli w naszym towarzystwie ktoś zamie-
rza zażyć te substancje i stanowczo od-
mawiajmy, gdy nas do  tego namawia. 
Nie warto ryzykować własnego życia!

Stąd apel, szczególnie do młodych 
ludzi, aby nie kupowali substancji nie-

wiadomego pochodzenia oraz do doro-
słych,  aby zwrócili  szczególną uwagę 
na osoby niepełnoletnie i młodzież.

Producenci  cały  czas  modyfikują 
skład  chemiczny  dopalaczy.  Często 
mieszkanki  te  okazują  się  śmiertelne 
dla  organizmu.  Zwracajmy  uwagę  na 
zachowanie  naszych  najbliższych,  na 
środowisko, w jakim przebywają. Wy-
starczy naprawdę chwila, by doszło do 
tragedii,  ale wystarczy  jedna  decyzja, 
by  zapobiec,  by pomóc,  by uratować. 
Apelujemy o przekazywanie wszelkich 
informacji  o  dopalaczach  do  każdej 
najbliższej jednostki policji.

Zabezpieczony  przez  policjantów 
z kraju tzw. „Mocarz” ma postać zielo-
nego suszu roślinnego przeznaczonego 
do  palenia.  Przeprowadzone  badania 
wykryły w nim syntetyczne kanabino-
idy,  po  wypaleniu  których  występują 
efekty  bardzo  podobne  do  tych,  jakie 
wywołuje marihuana i haszysz, tyle że 
nawet kilkaset razy silniejsze. Efektem 
ich  zażycia  są  m.in.  zmiana  nastroju 
i  samopoczucia,  błogostan,  euforia, 
halucynacje,  czasami  depresja,  apatia 
i  urojenia. Następuje wzrost  ciśnienia 
krwi,  tachykardia,  przekrwienie  ga-
łek  ocznych,  zaburzenia  koordynacji 
ruchowej,  zawroty  głowy,  zaburzenia 
uwagi,  wysuszenia  śluzówek.  Zagro-
żona jest szczególnie młodzież, u któ-
rej  po  przyjęciu  tych  substancji  naj-
częściej  dochodzi  do  trwałych  zmian 
funkcji ośrodkowego układu nerwowe-
go.  Badania  wskazują  na  dwukrotnie 
większe  zagrożenie  wystąpienia  psy-
chozy schizofrenicznej.

Prosimy,  aby  rodzice  zwracali 
szczególną uwagę, czy opisane efekty 
zachowania  po  dopalaczach  nie  wy-
stępują  u  ich  dzieci.  Podobnie,  jak 
znaleziony w mieszkaniu, czy ubraniu 
dziecka susz roślinny, może to być sy-
gnałem, że dziecko zażywa narkotyki. 
Wtedy, aby zapobiec najgorszemu, ko-
nieczna jest właściwa i szybka reakcja.

KSP

W Ursusie

Zmiany budżetowe

We Włochach

Przebudowa ul. Tynkarskiej

Choinka za odpady

Dopalacz to też NARKOTYK
Ostatnio w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotyka-
mi, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiło kilkadziesiąt osób z ostrym 
zatruciem organizmu. Policjanci apelują i ostrzegają, aby nie ku-
pować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy 
dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie 
życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

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

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LECZNICĘ
• szczepienia profilaktyczne • odrobaczanie

• profilaktyka kleszczy • chirurgia 
• ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego 
• leczenie bólu (zwyrodnienia stawów zap.mięśni) 

• laseroterapia
• badania laboratoryjne – krew, mocz, kał, bakteriologia

• rtg, ekg, usg (diagnostyka ciąży) 
• tlenoterapia

•  pomożemy Twojemu pupilowi 
przetrwać Noc Sylwestrową

LECZNICA WETERYNARYJNA S.C. 
M. ONYSZKIEWICZ, J. KUCHARSKI

ul. Uniwersytecka róg Mianowskiego
tel. 22 823 63 63

Czynne: od poniedziałku do piątku 10.00–21.00
 soboty, niedziele, święta 11.00 –14.00



Od blisko roku zamknięta jest kład-
ka  dla  pieszych  nad  torami  kolejki  
radomskiej  łącząca  Ochotę  i  Włochy 
na  wysokości  parku  M.  Kotańskie-
go.   Przez ponad 40 lat dobrze służyła 
mieszkańcom  obu  dzielnic.  Niestety, 
nie  remontowana jest w fatalnym sta-
nie  technicznym,  zagraża  bezpieczeń-
stwu ludzi  i wymaga natychmiastowej 
odbudowy.

Kłopot w tym, że kładka choć leży 
na  terenie  administracyjnym  Ochoty 
jest     własnością  PKP SA,  które  chcą 
ją  zlikwidować.  Okoliczni  mieszkań-
cy, którzy z niej codziennie korzystali, 
udając się do kościoła, na bazar przy ul. 
Mołdawskiej, do pobliskiej przychodni 
na  rehabilitację  i  do  szkół,  czy przed-
szkoli, niedawno przeciw temu głośno 
protestowali.

Odbudowana  kładka  pozwoliłaby 
im bowiem nadal  swobodnie przecho-
dzić  na  drugą  stronę  torów,  unikając 
wszelkich  wypadków  i  zagrożeń    ko-
munikacyjnych.  Tymczasem  niena-
leżycie  zabezpieczony  teren  wokół  
zamkniętej kładki  (spowodowany bra-
kiem  elementów  ekranu)  umożliwia 
chcącym sobie skrócić drogę, przejście 
przez tory kolejowe na przeciwną stro-
nę z narażeniem życia.

Ale to nie wszystko - zły stan tech-
niczny kładki stanowi także zagrożenie 

dla    przejeżdżających  pociągów. Brak 
konserwacji  zużytych  elementów oraz 
silne podmuchy wiatru mogą    spowo-
dować zawalenie się ich na poruszające 
się składy pociągów. 

Przedstawiciele władz obu dzielnic, 
zbulwersowani  takim  stanem  rzeczy, 
po  głośnych  protestach  mieszkańców  
obiecali  podjąć  działania  zmierzające 
do    przywrócenia  kładki.  W  związku 
z tym na listopadowej sesji rada Ocho-
ty  jednogłośnie  przyjęła  stanowisko 
w  sprawie  wystąpienia  do  PKP  SA, 
właściciela  kładki  położonej    nad  to-
rami kolei radomskiej na przedłużeniu 
ul. Sąchockiej na Rakowcu, w  sprawie 
jej  odbudowy. Rada Ochoty uważa  za 
konieczne odbudowanie kładki będącej 
własnością PKP SA. Działania te mają 
na celu polepszenie komunikacji dziel-
nicy   Ochoty – Rakowca i Włoch, za-
pewniające przy  tym bezpieczne prze-
mieszczanie  się  mieszkańców  w  obu 
kierunkach.

Podjęte stanowisko, w którym rada 
Ochoty  zwraca  się  do  zarządu  dziel-
nicy  o  podjęcie  energicznych  działań 
wzywających  PKP  SA  do  współpra-
cy  i  odbudowy kładki  zgodnie  z wolą 
mieszkańców  miało  być  wspierające. 
Bo  jak    się  okazało,  władze  dzielni-
cy  już  wcześniej  zabiegały  o  remont 
kładki. Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz 

powiedziała, że w tej sprawie było już 
wiele  pism i spotkań, jednak odnośnie 
uzgodnień  z  PKP  SA  nie  wszystko 
idzie  łatwo. 

O  podjęciu  działań  zmierzających 
do przywrócenia kładki zapewniali tak-
że  swych mieszkańców obecni na pro-
teście przedstawiciele zarządu Włoch.

Wspólne  starania władz obu dziel-
nic  sprawiły,  że niedawno na Ochocie 
doszło do spotkania i wstępnego poro-
zumienia z przedstawicielami PKP SA  

Jak  poinformował  włochowskich 
radnych  wiceburmistrz  Jerzy  Kowali-
szyn,    kolejarze zdeklarowali się roze-
brać starą kładkę do jesieni przyszłego 
roku.    Zadaniem  samorządowców  bę-
dzie pozyskanie z budżetu miasta nie-
zbędnych  środków na budowę nowej. 
Jest więc nadzieja na uratowanie przej-
ścia  i    przywrócenie  go mieszkańcom 
Włoch i Ochoty.

(PON)

Na Ochocie

Kładka nad torami
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Na Ochocie często dochodzi do wy-
padków i kolizji drogowych, zwłaszcza 
na      głównych  ulicach  i  ruchliwych 
skrzyżowaniach.  Jednym  z  bardziej 
kolizyjnych  jest  to  u  zbiegu  ulic Wa-
welskiej-Grójeckiej  i  Kopińskiej, 
znajdujące  się  w  zachodnim  odcinku 
Trasy Łazienkowskiej  o  statusie  drogi 
głównej  przyspieszonej.  Z  uwagi  na 
brak  bezpiecznego  skrętu  w  lewo,  co 
powoduje  każdego  roku  kilkadziesiąt 
kolizji  i wypadków drogowych, od  lat 
jest  jednym  z  najniebezpieczniejszych 
punktów  dzielnicy.  Z  policyjnych  sta-
tystyk wynika, że od 2014 do kwietnia 
2017 roku na tym skrzyżowaniu doszło 
do 122 tego typu zdarzeń.

W celu podjęcia radykalnych dzia-
łań  na  listopadowej  sesji  rada  Ocho-
ty    przyjęła  jednogłośnie  stanowisko 
w  sprawie  dostosowania  sygnalizacji 
świetlnej  na  tym  skrzyżowaniu  do 

wprowadzenia  wydzielonych  faz  do 
skrętu w lewo.

Kierując się istotnym interesem spo-
łecznym oraz potrzebą poprawy      bez-
pieczeństwa  w  rejonie  newralgicznego 
skrzyżowania ulic: Wawelskiej, Grójec-
kiej i Kopińskiej ochocka rada zwróciła 
się do Rady Warszawy i prezydent m.st. 
Warszawy o podjęcie działań mających 
na celu zabezpieczenie  środków w bu-
dżecie Zarządu Dróg Miejskich na 2018 
rok na przebudowę  sygnalizacji świetl-
nej  na  tym  skrzyżowaniu. Polegać ona 
ma na wydzieleniu faz do skrętu w lewo 
z  ul.  Wawelskiej  w  ul.  Grójecką  oraz 
z  ul.  Kopińskiej  w  ul.  Grójecką.  Jed-
nocześnie  rada  wniosła  o  uwzględnie-
nie  propozycji  dotyczącej  możliwości  
zmiany pasa ruchu, na pas do lewoskrę-
tu do wysokości przejścia dla pieszych.

(PON)

Modernizacja skrzyżowania

Ulice 
profesorów

Rada  Ochoty  pozytywnie  zaopi-
niowała projekty dwóch uchwał Rady 
Warszawy  w  sprawie  nazewnictwa. 
Wynikają  one  z  realizacji  uzgodnień 
z Warszawskim Uniwersytetem   Me-
dycznym,  który  chce  uczcić  swych 
wybranych profesorów poprzez nada-
nie ich imion wewnętrznym ulicom na 
terenie swojego kampusa w rejonie ul. 
Banacha. 

I  tak  zgodnie  z  uchwałą  rektora 
i  senatu WUM  jedna  z  bezimiennych 
dotąd  ulic  (równoległa do al. Żwirki 
i Wigury, biegnąca od ul. Banacha do 
ks.  Trojdena)  nosić  ma  nazwę  Jana 
Nielubowicza.  To  żyjący  w  latach 
1915-2000  chirurg,    profesor Akade-
mii Medycznej w Warszawie, członek 
PAN,  pionier  przeszczepiania  nerek 
w naszym kraju.

Patronem drugiej równoległej ulicy 
ma  być  Stanisław  Biniecki.  To  ży-
jący  w    latach  1907–99  chemik,  far-
maceuta,  lekarz,  profesor  Akademii 
Medycznej  w  Warszawie.  Zajmował 
się  badaniami  w  dziedzinie  chemicz-
nej  technologii  środków  leczniczych. 
Jest twórcą m.in. leku Binazin przeciw 
nadciśnieniu.

(PON)

Szczęśliwych, pogodnych i radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego nowego 2018 roku

wszystkim Mieszkańcom Ochoty 

życzą w imieniu Rady i Zarządu
 Witold Dzięciołowski  Katarzyna Łęgiewicz
 Przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota Burmistrz Dzielnicy Ochota

Zapraszamy Państwa na ochockie imprezy świąteczne:
9 grudnia – otwarcie kiermaszu świątecznego, iluminacja choinki i specjalny koncert  

Kasi Cerekwickiej 
godz. 17, pl. Narutowicza

16 grudnia – Gwiazdka na Zieleniaku, godz. 11 teren targowiska, ul. Grójecka 97
16 grudnia – Sąsiedzka Gwiazdka – otwarcie ochockiego MAL Miejsca Aktywności Lokalnej

godz. 15, ul. Grójecka 109
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Wielu  konsumentów  obawia  się 
spożywania  jaj  z  powodu  zawartego 
w  nich  cholesterolu.  Według  aktual-
nych badań naukowych jest to lęk nie-
uzasadniony.

Z uwagi na cenne składniki od-
żywcze jajo jest doskonałą żywnością 
funkcjonalną, z której nie powinny 
rezygnować nawet osoby z hipercho-
lesterolemią czy wysokim ryzykiem 
zagrożenia chorobami układu serco-
wo-naczyniowego.

Tendencja  do  ograniczania  jaj 
w  diecie  ma  swoje  źródło  w  reko-
mendacji American  Heart Association 
(AHA)  wydanej  w  1972  r.  Uważa-
no  wówczas,  że  cholesterol  zawarty 
w żywności wpływa na  jego podwyż-
szony poziom w osoczu krwi. Aktual-
ne wyniki  badań nie wykazują  jednak 
żadnego związku pomiędzy spożyciem 

jaj  a  stężeniem  cholesterolu  we  krwi. 
Co  więcej,  badania  przeprowadzone 
w USA wykazały krótko- i długotermi-
nowy  negatywny wpływ  kilkudziesię-
cioletniego  ograniczania  spożycia  jaj 
na zdrowie ludzi. 

Jak  to  jest możliwe,  że  jajo,  które 
zawiera  w  sobie  2/3  rekomendowa-
nej dziennej dawki cholesterolu, może 
być spożywane niemal bez ograniczeń? 
Przede  wszystkim  żółtko  poza  chole-
sterolem, którego jest w nim 0,3 proc., 
jest źródłem 10-20 proc.  fosfolipidów, 
które  zmniejszają  jego  odkładanie  się 
w naczyniach krwionośnych. Poza tym 
każdy z nas codziennie produkuje oko-
ło  3  gramów  cholesterolu,  czyli  rów-
nowartość 15  jaj. Wreszcie nie można 
zapominać, że cholesterol jest niezbęd-
ny do normalnego funkcjonowania or-
ganizmu – jest on prekursorem hormo-

nów  płciowych,  kwasów  żółciowych 
i witaminy D, a także składnikiem ścian 
komórkowych  i osocza krwi. Problem 
niedrożności naczyń krwionośnych jest 
więc związany nie tyle z dietą, ile z na-
szym wewnętrznym metabolizmem.

O tym, że na cholesterol należy spoj-
rzeć przychylniejszym okiem, informują 
doświadczenia związane z produkcją jaj 
o  obniżonej  zawartości  tej  substancji. 
Zastosowanie odpowiednich metod ho-
dowli i żywienia kur umożliwia zmniej-
szenie  zawartości  cholesterolu  w  jaju. 
Badania  wykazały  jednak  znacznie 
zmniejszenie wylęgowości  tych  jaj. Na 
tej  podstawie można wysnuć wniosek, 
że cholesterol odgrywa niezwykle istot-
ną rolę w rozwoju zarodka. Poprawiając 
naturę, być może zupełnie niepotrzebnie 
obniżamy  wartość  odżywczą,  prozdro-
wotną i biologiczną jaja.

–  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
warszawiacy tak chętnie włączyli się 
do wirtualnych nasadzeń w aplikacji 
„Milion drzew”. Od marca wskazali 
nam ponad siedem i pół tysiąca miejsc, 
gdzie chcieliby, aby pojawiła się nowa 
zieleń. Teraz przyszedł czas, aby wypeł-
nić nasze zobowiązanie wobec miesz-
kańców. Zgodnie z ich postulatami sa-
dzimy nowe drzewa w miejscach, które 
sami wybrali – mówi Michał Olszew-
ski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

– W pierwszej kolejności, spośród 
wszystkich elektronicznych wniosków, 
wyłoniliśmy te ulice, gdzie zaznaczo-
nych zostało najwięcej „edrzewek”. 
Był to dla nas wyraźny sygnał, że to 
właśnie w tych lokalizacjach miesz-
kańcom zieleni brakuje najbardziej. By 
to poprawić w wielu miejscach oprócz 
drzew zasadzimy także krzewy – mówi 
Marek  Piwowarski,  dyrektor  Zarządu 
Zieleni m.st. Warszawy.

– Bardzo się cieszę, że we wskaza-
nych przez mieszkańców miejscach tak 
szybko pojawią się drzewa. To dowód 
na to, że zielone potrzeby warszawia-
ków są traktowane poważnie, a zasa-
dzenie „Miliona drzew” jest w pełni 
realne  –  mówi Aleksandra  Gajewska, 
radna  i  wiceprzewodnicząca  komisji 
ochrony  środowiska  Rady  m.st.  War-
szawy.

Jesienne  nasadzenia  prowadzo-
ne  będą  we  wszystkich  dzielnicach. 
W sumie w pasach przyulicznych oraz 
w parkach pojawią się 1192 nowe drze-
wa.  Wśród  nich  znajdą  się  zarówno 
popularne  brzozy,  jarzęby,  leszczyny 
czy  lipy,  jak  również  dorodne  dęby, 
klony i platany, ale także mniej licznie 
występujące w stolicy jabłonie, grusze 
czy  wiśnie.  Wszystkie  zasadzone  ro-
śliny  objęte  są  trzyletnią  pielęgnacją 
przez dostawcę.

–  Wszystkie sadzone przez nas 
drzewa były rekomendowane przez 
dendrologów do trudnych warunków 
miejskich. Pamiętając jednak o specy-
fice wielkiego miasta przez pierwsze 
trzy lata nowo posadzonym roślinom 
zapewniliśmy dodatkową pielęgnację, 

nawożenie i podlewanie  –  dodaje  dy-
rektor Piwowarski.

Sadzone  są  już  „dorosłe”  (6-10 
letnie), kilkumetrowe drzewa o obwo-
dach pnia od 12 do nawet 40 centyme-
trów. Wszystko zgodnie z „Programem 
ochrony  środowiska dla m.st. Warsza-
wy  na  lata  2017-2020  z  perspektywą 
do 2023 roku”.

– Dbamy o to by przyjęte przez 
nas „Standardy kształtowania zieleni 
w Warszawie” nie były jedynie kolej-
nym segregatorem na półce w urzę-
dzie. Zawarte tam wytyczne są dla nas 
jasnymi dyspozycjami, jak kształtować 
miasto by było ono zielone – zapewnia 
prezydent Olszewski.

Drzewa pojawią się m.in. przy ulicy 
Filtrowej  (4  klony),  Gierdziejewskie-
go  (6  kasztanowców),  Jana  Kazimie-
rza (7 klonów), Kadetów (18 klonów), 
Kajki  (18  klonów),  Marymonckiej  
(13  lip), Modlińskiej  (11 dębów), Na-
mysłowskiej (6 klonów), Niemcewicza 
(7  klonów),  Nowowiejskiej  (4  jesio-
ny),  Odrowąża  (6  klonów),  Przyczół-
kowej  (13  lip),  Rzymowskiego  (6  lip  
i 22 platany), Sokratesa (14 dębów), Stry-
jeńskich  (2  wiśnie),  Śródziemnomor-
skiej (14 lip), Wałbrzyskiej (13 klonów  
i 3 kasztanowce), Wrocławskiej (2 lipy) 
Zwycięzców (5 jesionów) oraz  na pla-
cu Krasińskich (10 wiśni). 

W  ciągu  najbliższych  trzech  tygo-
dni w stolicy pojawi się również potęż-
na  liczba  nowych  krzewów. W  sumie 
przybędzie  ich  ponad  41  tysięcy.  Sa-
dzone będą one zarówno w ziemi, jaki 
i  specjalnie  do  tego  przeznaczonych 
pojemnikach.

–  Derenie, paprotniki czy ozdob-
ne trawy pojawią się w kilkudziesięciu 
miejscach stolicy. Będą one uzupełnie-
niem istniejących nasadzeń, ale także 
obsadzimy nimi miejsca, gdzie z róż-
nych powodów nie mamy możliwości 
posadzenia drzew – mówi Marek Piwo-
warski, dyrektor ZZW.

Prace przy jesiennych nasadzeniach 
prowadzone będą do 15 grudnia. Koszt 
posadzenia 1192 drzew oraz ich trzylet-
niej pielęgnacji to niespełna 1,1 mln zł.

Cholesterol z jaj już nie straszy

Mamy  właśnie  pełnię  sezonu  na 
katar, kaszel i ból gardła. Organizm nie 
da sobie rady z infekcjami, jeśli zabrak-
nie mu ważnych składników pokarmo-
wych. W zapobieganiu oraz zwalczeniu 
infekcji pomoże nam zdrowa, naturalna 
dieta.  Zdrowa,  czyli  sezonowa,  obfi-
tująca  w  składniki  odżywcze,  oparta 
na  lokalnych,  nisko  przetworzonych 
produktach.  Właściwie  zbilansowana 
dieta  utrzyma  ciało  w  dobrej  kondy-
cji, wzmocni odporność  i pozwoli bez 
przykrych  dolegliwości  przetrwać  zi-
mowe miesiące. Co więc  powinniśmy 
jeść, żeby nie chorować

Kasza jaglana
Nie bez powodu okrzyknięta królową 

wszystkich kasz. Kasza jaglana jest boga-
tym  źródłem wielu  składników  odżyw-
czych, między  innymi witamin  z  grupy 
B, lecytyny, wapnia, potasu oraz żelaza. 
Ma właściwości osuszające i rozgrzewa-
jące. Warto uwzględnić ją w diecie, gdyż 
pozwoli zapobiegać przeziębieniom. Po-
dawana na śniadanie, wzmocni organizm 
oraz da energię na cały dzień.

Kiszonki
Słusznie uważane za naturalne pro-

biotyki, które wspomagają prawidłową 
pracę naszej flory bakteryjnej. Są cen-
nym  źródłem  błonnika  oraz  natural-
nie występujących bakterii fermentacji 
mlekowej. Zawierają witaminy z grupy 
B, a także witaminę A i C, które wspo-
magają  odporność.  W  Polsce  popu-
larne  przede  wszystkim  pod  postacią 
kiszonej kapusty oraz ogórków. Warto 
sięgnąć po ich bardziej oryginalne wer-
sje, takie jak kiszone jabłka czy buraki. 
Niezastąpione  zimą,  kiedy  dostęp  do 
świeżych, lokalnych owoców i warzyw 
jest mocno ograniczony.

Ryby morskie lub… wodorosty
Ryby  morskie  w  porównaniu  ze 

słodkowodnymi  mają  więcej  tłusz-
czu korzystnego dla  naszego  zdrowia. 
Kwasy  omega-3  znajdujące  się  w  ry-
bim  tłuszczu  wzmacniają  system  od-
pornościowy  poprawiając  przepusz-
czalność  błon  komórkowych,  która 
sprzyja  przemieszczaniu  się  przez  nie 
wartościowych  składników.  Ryby  są 
dobrym  źródłem  pełnowartościowego 
białka, witamin z grupy A, D i E oraz 
składników  mineralnych  i  mikroele-
mentów.  Osob,  które  ze  względów 
zdrowotnych  lub  etycznych  nie  zde-
cydują  się  sięgnąć  po  ryby,  powin-
ny  spróbować  wzbogacić  swoją  dietę 
w wodorosty. Oprócz kwasów omega-3 
znajdą w nich  również doskonałe źró-
dło naturalnego jodu.

Czosnek i cebula
Warto wyróżnić  je  spośród  innych 

warzyw, gdyż posiadają unikalne wła-
ściwości  zdrowotne.  Zawarte  w  nich 
związki  siarki  działają  przeciwbakte-
ryjnie  i  przeciwgrzybiczo.  Najlepiej 
spożywać je na surowo, lecz podgrzane 
również nie stracą wszystkich korzyst-
nych właściwości. Czosnek wzmacnia 
odporność  organizmu,  a  także  zapo-
biega  infekcjom  wirusowym  układu 
oddechowego  oraz  wspomaga  ich  le-
czenie. Cebula dodatkowo ma działanie 
przeciwzapalne  i wykrztuśne. Nie  bez 
powodu  chleb  z  masłem  i  czosnkiem 
oraz syrop z cebuli stanowiły podstawę 
apteczki naszych prababek.

Miód
Biblijny Król Salomon radził: „Jedz 

synu  miód,  bo  jest  dobry  i  przedłuży 
dni twego żywota”. Jego słowa nie tra-
cą na aktualności. Złota ciecz słynie ze 
swych  różnorakich  właściwości  zdro-
wotnych. Surowy miód należy do naj-
ważniejszych,  naturalnych  produktów 
wspierających  system  odpornościowy. 
Zabija bakterie oraz  skraca czas  trwa-
nia infekcji górnych dróg oddechowych 
– łagodzi kaszel i ułatwia oddychanie. 
Ma  działanie  przeciwzapalne  i  łago-
dzące.

Imbir
Kłącze imbiru posiada właściwości 

bakteriobójcze,  pobudza  wydzielanie 
soków  trawiennych,  a  także  poprawia 
ukrwienie  skóry,  kończyn  i  mózgu. 
Ma  działanie  przeciwwirusowe,  prze-
ciwgrzybicze  i  przeciwzapalne.  Dzia-
ła  wzmacniająco  na  cały  organizm. 
Może  być  stosowany  zarówno  świeży 
jak  i  suszony.  Aby  zapobiegać  prze-
ziębieniom warto  napić  się  imbirowej 
herbatki  –  starte  kłącze  imbiru  zalać 
gorącą  wodą,  a  gdy  nieco  wystygnie 
dodać miód oraz sok z cytryny. Napój 
ten ma właściwości silnie rozgrzewają-
ce. Warto sięgnąć po niego zwłaszcza, 
kiedy mocno zmarzniemy.

Kurkuma
Od  czasów  starożytnych  kurku-

mie  przypisywano  właściwości  lecz-
nicze.  Dzisiejsze  badania  potwierdza-
ją  wcześniejsze  obserwacje.  Zawarta 
w kurkumie substancja kurkumina jest 
prawdopodobnie najzdrowszą zbadaną 
substancją  na  świecie.  Udowodniono, 
że  niszczy  ona  chorobotwórcze  bak-
terie,  wirusy  oraz  grzyby,  dodatkowo 
chroniąc  organizm  przed  ponownym 
zainfekowaniem. Kurkumę można ku-
pić  w  postaci  kłącza  oraz  w  formie 
suszonej,  sproszkowanej.  Dobra  wia-

domość  jest  taka,  że w procesie goto-
wania nie traci ona swoich leczniczych 
właściwości.

Cynamon
Jest  jedną  z  najbardziej  znanych 

na  świecie  przypraw.  Korzenny  aro-
mat cynamonu jest intensywny i niepo-
wtarzalny, jednoznacznie kojarzony ze 
swymi właściwościami rozgrzewający-
mi.  Cynamon  ma  działanie  antywiru-
sowe  i  przeciwgrzybiczne. Wzmacnia 
system  odpornościowy,  jednocześnie 
walcząc  z  patogenami  powodującymi 
infekcje.

Żurawina
Żurawina  jest  rewelacyjnym  źró-

dłem  witaminy  C,  a  także  witamin 
z  grupy  B,  wapnia,  fosforu,  magne-
zu,  żelaza… Zawiera wiele  substancji 
wspomagających odporność i działają-
cych  przeciwzapalnie.  Podobnie  jak 
buraki,  żurawina  zawiera  naturalny 
konserwant  –  kwas  benzoesowy.  Jego 
obecność nadaje owocom właściwości 
antybakteryjne. Dzięki niemu również, 
przetwory  z  żurawiny  nie  są  podatne 
na  psucie  się.  Nie  ma  więc  żadnego 
uzasadnienia  dla  spożywania  suszonej 
żurawiny wzbogacanej związkami siar-
ki  lub  słodzonej  białym  cukrem.  Jeśli 
naturalne,  suszone  owoce  uważasz  za 
zbyt  kwaśnie,  poszukaj  żurawiny  sło-
dzonej brązowym cukrem.

Migdały
To  jedna  z  najzdrowszych  prze-

kąsek  jaką możemy  chrupać w  długie 
zimowe  wieczory.  Migdały  są  bogate 
w witaminy E i B2. Mają właściwości 
poprawiające nastrój oraz wzmacniają-
ce odporność. Wpływają korzystnie na 
produkcję  białych  krwinek,  odpowie-
dzialnych za zwalczanie wirusów.

Jesteśmy tym co jemy. Nie ma wąt-
pliwości,  że  źle  zbilansowana  dieta 
będzie  zaburzać  prawidłowe  funkcjo-
nowanie  systemu  odpornościowego. 
Jednak  dieta  to  nie  wszystko.  Stres, 
zbyt mało snu czy ciągłe przebywanie 
w  suchych,  ogrzewanych pomieszcze-
niach wystawia  nasze  zdrowie  na  po-
ważną próbę.

A jakie są Wasze sposoby na unik-
nięcie sezonowych infekcji?

Anna Kurowicka
Autorka jest redaktor naczelną Uli-

cy Ekologicznej, z której – za jej zgodą 
–  przedrukowaliśmy  powyższy  tekst. 
Miłośniczka slow life, kuchni roślinnej, 
biegania  oraz  edukacji  leśnej.  Mama 
trójki bosych dzieci. 

Jedzenie, które leczy

Co jeść żeby nie chorować?
Pora szadzenia
Przy warszawskich ulicach rozpoczęły się jesienne nasadzenia. 
Tegoroczne prace mają jednak szczególny charakter. Wynika to 
z faktu, że w ciągu najbliższych trzech tygodni stolica wzbogaci 
się o blisko 1200 dorodnych drzew, a także z racji tego, że miejsca 
do nasadzeń wskazali sami mieszkańcy. Pomogła w tym aplikacja 
„Milion drzew”.



Pusia i Reksio to dwa urocze mło-
de  pieski,  które  z  powodu  wyjazdu 
za  granicę  swoich właścicieli  zostały 
same.  Pusia ma  3  lata,  a Reksio  rok. 
Mogą  zamieszkać  razem  lub  osobno. 
Przebywają  w  domu  tymczasowym 
pod Warszawą. Adopcja  możliwa  po 

podpisaniu  umowy  adopcyjnej  i  ste-
rylizacji. 

Kontakt w sprawie adopcji:
Justyna, tel. 783003754
Agnieszka, tel. 660499807
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– To niewątpliwe wielki sukces 
całego „Palucha”. Wszystkich pra-
cowników, zespołu wolontariuszy, ale 
także warszawiaków, którzy udowod-
nili, że mają naprawdę wielkie serca 
–  mówi  Henryk  Strzelczyk,  dyrektor 
Schroniska  dla  Bezdomnych  Zwierząt 
w Warszawie,  określanego  popularnie 
Schroniskiem  „Na  Paluchu”  i  dodaje 
– To historyczny moment zarówno dla 
psiaków, jak i dla nas. Jeszcze raz dzię-
kuję za wszystkie adopcje.

 – Prężna promocja oraz pomy-
słowa edukacja, ale przede wszystkim 
ogromne zaangażowanie wszystkich 
osób pracujących w schronisku i z nim 
współpracujących – to czynniki, któ-
re leżą u podstaw tego bezpreceden-
sowego sukcesu. Gratuluję wszystkim 
osobom, które się do tego przyczyniły, 
a szczególnie mieszkańcom stolicy, któ-
rzy mają w tym swój bezpośredni udział 
– podsumowuje Aleksandra Gajewska, 
radna  i  wiceprzewodnicząca  komisji 

ochrony  środowiska  Rady  m.st.  War-
szawy

Od  2001  roku  przez  Schronisko 
„Na  Paluchu”  przeszło  aż  50  tysię-
cy zwierząt, które z  różnych przyczyn 
straciły  swój  dom. W najtrudniejszym 
okresie w schronisku przebywało na co 
dzień 2400 czworonogów. Dziś  liczba 
zwierząt  przebywających  w  placówce 
oscyluje  w  okolicach  800.  W  minio-
ny  weekend  padł  prawdziwy  rekord. 
Liczba  psów  mieszkających  w  schro-
nisku spadła poniżej 700 – w niedzielę, 
29 października, było ich jedynie 692. 
W  tym dniu  na  dom oczekiwały  rów-
nież 72 koty.

Dzięki  aktywnym  działaniom  pro-
mocyjnym,  kampaniom  zachęcającym 
do  adopcji,  a  także  edukacji  najmłod-
szych  liczba  czworonogów przebywa-
jących  „Na  Paluchu” w  ciągu  sześciu 
lat zmniejszyła się aż o blisko 70 proc. 
31 październiku 2010 roku w schroni-
sku przebywało 2299 zwierząt, podczas 

gdy teraz jest ich tam 764. Należy za-
znaczyć, że w schronisku w sylwestra, 
31  grudnia  2016  r.,  przebywało  779 
psów i 36 kotów.

Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Warszawie, określone popular-
nie,  jako  Schronisko  „Na  Paluchu”, 
jest  jednostką  budżetową  m.st.  War-
szawy.  Placówka  funkcjonuje  na  te-
renie  blisko  2,5  ha,  który  został  po-
dzielony  na  trzy  części. W  pierwszej 
z nich znajdują się pawilony dla psów, 
kociarnia z kocim szpitalem, zaplecze 
magazynowo-techniczne, budynek ad-
ministracji,  szpital  ogólny  i  zakaźny. 
W sektorze drugim zlokalizowana jest 
geriatria  oraz  rezerwowe  boksy  dla 
psów.  W  trzecim  sektorze  znajdują 
się zespoły boksów dla zwierząt, któ-
re  przez  cały  rok  mogą  przebywać 
w  warunkach  zewnętrznych,  a  także 
wybiegi  spacerowe  wykorzystywane 
do zabawy, socjalizacji i swobodnego 
biegania.

Oryginalne  drezdeńskie  ciasto 
świąteczne  Drezdener  Christstollen  to 
nieodłączny  element  historii  i  kultury 

tego miasta - pierwsza wzmianka o nim 
pochodzi z 1474. Przez drezdeńczyków 
nazywane jest pieszczotliwie „Striezel” 
czyli strucla  i od stuleci związane  jest 
z tym najstarszym niemieckim jarmar-
kiem bożonarodzeniowym - stąd nazy-
wanym  Striezelmarkt,  gdzie  sprzeda-
wano  drezdeńczykom  te  chrystusowe 
chleby  na  Boże  Narodzenie.  Na  ten 
robiony z ciężkiego ciasta drożdżowe-
go wypiek składa się co najmniej 3 kg 

masła  i 6 kg bakalii  - wyłącznie słod-
kich rodzynek sułtańskich lub korync-
kich, z dodatkiem skórki pomarańczo-

wej i cytrynowej na 10 kg mąki! Taka 
strucla posypana grubą warstwą cukru 
pudru nazywana jest „Jezus w pielusz-
ce”, nawiązuje do zbliżającego się Bo-
żego Narodzenia. 

Innym  symbolem  Drezna  jest 
„Pflaumentoffel”,  figurka  zrobiona 
z suszonych śliwek, którą można zjeść, 
przedstawiająca  małych  chłopców, 
w strojach kominiarzy. Pflaumentoffle 
nawiązują do pracy kilkuletnich chłop-

ców,  którzy  na  podstawie  zezwolenia 
elektora  saskiego  z  1653  r.  zajmowali 
się  czyszczeniem  wąskich  kominów 
w mieszczańskich domach. W XIX w. 
dzieci  (zwane Striezelkinder)  sprzeda-
wały  pflaumentoffle  na  bożonarodze-
niowych  jarmarkach w Saksonii  i Ru-
dawach. W kulturze ludowej, podobnie 
jak  kominiarze,  są  one  uważane  za 
symbol  szczęścia.  Kojarzone  są  także 
ze Świętym Mikołajem, który w wielu 
rejonach Europy dostaje się do domów 
przez komin. 

Świątecznych  jarmarków  w  Dreź-
nie  jest  kilka  –  najsłynniejszy  z  nich 
to wspomniany  już Dresdner  Striezel-
markt. W dniu otwarcia  jarmarku kroi 
się świąteczną struclę i częstuje wszyst-
kich  przybyłych  gości.  W  niektórych 
miejscach Drezdener Christstollen pie-
cze się w piecach na oczach gości. 

Inne  jarmarki  bożonarodzeniowe 
rozrzucone są po całym mieście. Każdy 
z  nich  ma  swój  własny,  indywidualny 
charakter. Bożonarodzeniowa Mila roz-
ciąga się wzdłuż Prager Strasse, w po-
łudniowej części miasta, wzdłuż najbar-
dziej znanej ulicy handlowej w Dreźnie.

Znajdziemy  tu  liczne  stoiska  z  re-
gionalnymi specjałami z Drezna i oko-
lic.  Nad  wszystkim  góruje  wysoka 
choinka z mnóstwem ozdób  i  lampek. 
Feeria  świateł  i  grająca  muzyka  za-
chwyca dzieci  i  dorosłych. W środko-
wej części rynku, obok hotelu Pullman, 
zbudowano  Dom  Świętego  Mikołaja. 
Na  jarmarku  przy  Frauenkirche  znaj-
dziemy tradycyjne saksońskie produk-
ty,  takie  jak ceramika,  szkło  i koronki 
z regionu Vogtland, które sprzedawane 
są na Munzgasse. Główną atrakcją tego 
rynku  jest  ośmiometrowa  piramida, 
w której obracają się  ręcznie wykona-
ne  drewniane  figurki  przedstawiające 
Świętą Rodzinę, pastuszków,  zwierzę-
ta,  Trzech  Króli  oraz  inne  postacie 
związane z Bożym Narodzeniem. 

Na  drezdeńskich  Weinachrmark-
tach  turyści  mogą  liczyć  na  szeroki 
asortyment  kulinarnych  przysmaków 
i  tradycyjnych  produktów,  takich  jak 
ceramika  z  Łużyc,  pierniki  z  Pulsnitz 
wypiekane z ciasta z miodem lub kar-
melizowanym cukrem i różnymi przy-
prawami, które w średniowieczu nazy-
wane  były  pieprzem.  Sztuka  ludowa 
regionu  Erzgebirge  to  miniaturowe 
piramidy,  gwiazdy  adwentowe  z  Her-
rnhut,  małe  drewniane  figurki  Räu-
chermänner (palących fajki), anioły ze 
świecami, dziadki do orzechów i inne.

Z  miasteczka  Puslnitz  pochodzą 
słynne korzenne pierniczki, w miejsco-
wości  Herrnhut  narodziły  się  pięk-
ne  gwiazdy  adwentowe.  Do  tradycji 
należy  tu  wspólne  śpiewanie  kolęd 
w kościołach i na placach czy ostatnia 
szychta  w  kopalniach  przed  Wigilią, 
tzw.  Mettenschicht  oraz  świąteczne 
pochody górników w górniczych mia-
steczkach Rudaw.

Region  Rudaw,  kruszconośnych 
gór na granicy z Czechami, znany jest 
nie  tylko  ze  swoich  barwnych  obrzę-
dów  świątecznych,  ale  także  ze  sztu-
ki  snycerstwa  i  wyrobu  drewnianych 
zabawek. W  wielu  z  ponad  1600  za-
chowanych  do  dziś  warsztatów  moż-
na  przyjrzeć  się  pracy  mistrzów  tego 
rękodzieła.  W  Annabergu  miejscowe 
kobiety tworzą piękne koronki klocko-
we. Można też usłyszeć dziecięcy chór 
wędrujący od domu do domu i zwiastu-
jący bożonarodzeniową nowinę.

W  Rudawach  do  ozdób  bożona-
rodzeniowych należą anioły  i  górnicy, 
również  drewniany  dziadek  do  orze-
chów,  świeczniki  i  piramidy.  Podczas 
Wigilii  w  zależności  od  możliwości 

rudawskiej  rodziny  podawane  było  7 
lub 9 potraw: pieczone kiełbaski z ka-
pustą, śledź i  inne ryby z sałatką z  ja-
błek,  sałatka  ziemniaczana  z  kiełbasą, 
kasza gryczana lub jaglana, soczewica 
lub groszek, pieczeń wieprzowa z klu-
skami,  zupa  z  owoców  dzikiej  róży, 
bułka w mleku z siekanymi orzechami, 
suszone śliwki, chleb i sól.

Obok dużych jarmarków w Dreźnie 
czy  Lipsku  wiele  mniejszych  weih-
nachtsmarktów  znajdziemy  w  innych 
saksońskich  miasteczkach.  Görlitz 
zaprasza  na  otoczony  renesansowymi 
kamieniczkami  Obermarkt  do  odwie-
dzenia  jarmarku  “Christkindelmarkt”, 
romantyczne  jarmarki  znajdziemy  też 
w Radebeul, Miśni, Pirnie, Seiffen oraz 
w  najpotężniejszej  saksońskiej  twier-
dzy Köningstein.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Rekord na Paluchu Reksio i Pusia 
szukają domu

Wędrówki z Naszą Gazetą

Saksońskie adwentowe jarmarki
Wielowiekowe tradycje, świąteczna atmosfera w miastach i miasteczkach, pachnące grzanym winem 
i korzennym ciastem adwentowe jarmarki sprawiają, że Saksonia uważana jest za bożonarodzeniową 
krainę. To tutaj jest najstarszy (od 1434 r.) jarmark świąteczny Niemiec czyli „Drezdner Striezelmarkt”, 
na lipskim weihnachtsmarkcie jest największy na świecie adwentowy kalendarz, stąd też pochodzi słynna 
drezdeńska strucla „Dresdner Christstollen”. 

To prawdziwy rekord! W Schronisku „Na Paluchu” w ostatnią niedzielę października przebywały jedy-
nie 692 psy! To ogromny sukces, którego głównymi beneficjentami są warszawskie czworonogi.
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Sobota, 2 grudnia
Chatka świętego Mikołaja  –  Ry-

nek Starego Miasta
Zapraszamy  wszystkich  małych 

i  dużych  na  spotkanie  z  Mikołajem 
w  jego  zimowej  chatce. W  specjalnie 
udekorowanym  domku  odbywać  się 
będą  warsztaty  robienia  świątecznych 
skarpet  na  prezenty  i  dekorowania 
bombek  choinkowych  dedykowanych 
najbliższym.  Warsztaty  poprowadzą 
elfy,  a  przyglądać  im  się  będzie  Mi-
kołaj. 

Zdjęcia  z  Mikołajem  zapewni  fo-
tobudka,  która  na  miejscu  wydrukuje 
niezapomnianą  pamiątkę.  Warsztaty 
potrwają codziennie do 6 grudnia, a od-
bywać się będą w godz.: 12.00-19.00; 

Warszawa, cukiernik, kartka 
i piernik – Krakowskie Przedmieście, 
okolice  kościoła  św. Anny  i  pomnika 
Kopernika

W  warszawskim  stoisku  będzie 
można  ozdobić  lukrem  gotowe,  pysz-
ne  i  pachnące  pierniki,  i  poczuć  się 
jak  cukiernik,  który  obdaruje  bliskich 
smacznym  prezentem  do  powieszenia 
na choince.

Zachęcamy  także  do  wysyłania 
bliskim  bożonarodzeniowych  życzeń. 
W  stoisku  będą  dostępne  cztery  wzo-
ry  pocztówek  ukazujące  Warszawę 
w  świątecznej  odsłonie.  Będzie  także 

możliwość  stworzenia  swojej  autor-
skiej pocztówki.   Na miejscu wszyscy 
chętni  otrzymają  na  kartce  specjalny 
stempelek  i  życzenia  będą  gotowe  do 
wysłania.  Kartki  i  znaczki  będą  udo-
stępnione bezpłatnie.

Stoiska  będą  czynne w weekendy: 
2-3  grudnia  oraz  16-17  grudnia  obok 
kościoła Św. Anny, a  9-10 grudnia przy 
pomniku  Kopernika,  w  godz.  12.00-
19.00.

Niedziela, 3 grudnia
Flashmob świąteczny – plac Zam-

kowy
Warszawa  zaprasza  wszystkich 

przypadkowych  i  nieprzypadkowych 
przechodniów  do  wspólnej  zabawy 
oraz śpiewania kolęd wraz z Orkiestrą 
Nadarzyn oraz solistami – Anną Judyc-
ką i Andrzejem Zagdańskim.  Początek 
godz.11.30

Środa, 6 grudnia, mikołajki
Wesołych Świąt – dzień dobry – 

do widzenia! – metro warszawskie

Po  raz  pierwszy  w  warszawskim 
metrze  pasażerowie  podróżować  będą 
świątecznie  przyozdobionymi  wago-
nami.  Będzie  to  niezwykła  podróż.  
W  wagonach  czekać  będą  aktorzy, 
którzy  przypomną,  że  uśmiech  i  sło-
wa  „Wesołych  Świąt,  dzień  dobry,  do 
widzenia”  wiele  nie  kosztują,  a  dają 
sporo  optymizmu  nie  tylko  podczas 
jazdy  metrem.  Na  pamiątkę  podróżni 
otrzymają warszawski  pierniczek  oraz 
zdjęcie z Mikołajem.

Specjalnym  składem  metra  wraz 
z animatorami będzie można się prze-
jechać  po  I  linii  metra  w  mikołajki, 
6  grudnia  w  godz.  10.00-16.00,  oraz 
w weekendy 9-10 grudnia i 16-17 grud-
nia  oraz  w  środę  i  czwartek,  20-21 
grudnia w godz. 14.00-16.00.

Udekorowany  świątecznie  skład 
metra  będzie  kursował  regularnie wg. 
rozkładu codziennego od 6 grudnia do 
6 stycznia 2018 r.

Sobota, 9 grudnia
Inauguracja świątecznej ilumina-

cji – Trakt Królewski, Podzamcze
Serdecznie  zapraszamy wszystkich 

warszawiaków  na  niezwykły  spacer 
Krakowskim  Przedmieściem,  które  9 
grudnia  przemieni  się  w  prawdziwie 
świąteczną  krainę.  Tuż  po  zapadnię-
ciu  zmroku,  wraz  z  rozbłyśnięciem 

świątecznej  iluminacji,  przy  pomniku 
Kopernika  w  magiczny  klimat  świąt 
wprowadzi  nas  występ  Warszawskie-
go  Chóru  Chłopięcego  oraz  Teatru 
AKT.  Spacerowiczom,  którzy  udadzą 
się  szlakiem  świetlnych  ozdób  aż  do 
placu Zamkowego  będzie  akompanio-
wać świąteczna muzyka Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Mykanowa. Atrakcje 
na Krakowskim Przedmieściu  9  grud-
nia będą  się odbywały od zapadnięcia 
zmroku do godz. 18.00.

W Multimedialnym Parku Fontann 
na  Podzamczu  po  raz  pierwszy  zimą 
zatańczą fontanny – tym razem świetl-
ne. Na iluminację fontann zapraszamy 
w  sobotę,  9  grudnia  i w  niedzielę,  10 
grudnia  o  pełnych  godzinach:  16,  17, 
18, 19, 20, 21. 

Główna  parkowa  fontanna  prze-
mieni  się w mieniącą  się kolorami  tę-
czy animowaną  rzeźbę z 30  tysiącami 
ledowych  punktów.  Na  15-minutowy 
pokaz złożą się motywy filmowe oraz 
wpadające w  ucho  świąteczne  utwory 
w wykonaniu klasycznym i popowym.

„Alkohol  jest  jednym  z  najwięk-
szych zagrożeń dotykających dziś mło-
dych  ludzi.  Często  tworzy  poważne 
problemy  i  zwiększa  ryzyko  wystą-
pienia wielu niebezpiecznych sytuacji: 
wypadków  drogowych,  utonięć,  kon-
fliktów  z  prawem,  niechcianych  kon-
taktów  seksualnych,  zwiększa  praw-
dopodobieństwo,  że  młody  człowiek 
stanie się ofiarą  lub sprawcą przestęp-
stwa” - tak rozpoczęło się szkolenie dla 
sprzedawców  zorganizowane w Urzę-
dzie Dzielnicy Ochota w dniu 22 wrze-
śnia. Zajęcia skierowane były do osób 
na  co  dzień  zajmującymi  się  handlem 
alkoholem.

Problem  picia  alkoholu  przez  nie-
letnich jest coraz większy, co potwier-
dzają badania. Przed 13.  rokiem życia 
alkohol  piło  36  proc.  chłopców  i  24 
proc.  dziewcząt.  Następnie  liczby  te 
dramatycznie  rosną  –  w wieku  15  lat 
piło  już  82  proc.  chłopców  i  80  proc. 
dziewcząt (HBSC 2010).

Wszyscy  wiemy,  że  pijąca  mło-
dzież  (a  tym  bardziej  dzieci,  bo  trud-
no  12-latka  zaliczyć  do  innej  grupy 
wiekowej)  jest  nieświadoma  skutków 
wywoływanych przez alkohol jako śro-
dek  uzależniający. Młodzi  ludzie wie-
rzą w m.in. w  to, że piwo w znacznie 
mniejszym stopniu szkodzi niż alkohol 
wysokoprocentowy – 42 proc. badanej 
młodzieży  uważa,  ze  można  w  ciągu 
dwóch  godzin  wypić  7  puszek  piwa, 
bez  ryzyka  upicia  się.  Z  piciem  wią-
żą  się  zagrożenia,  na  które  narażona 
jest  młodzież.  Najczęstsza  przyczyna 

śmierci  w  przedziale  wiekowym  od 
16  do  24  roku  życia  to  prowadzenie 
samochodu  pod  wpływem  alkoholu. 
Inne  przyczyny  śmierci  to  wypadki, 
samobójstwa  i  zabójstwa  ściśle  zwią-
zane  z  nadużywaniem  alkoholu.  Picie 
przez młodzież  jest związane z proce-
sem  rozwojowym wieku  dojrzewania. 
Dla  wielu  młodych  ludzi  picie  staje 
się  rytuałem  przeprowadzającym  ich 
w dorosłe życie.

Dopiero później nasze dzieci zaczy-
nają sobie zdawać sprawę ze zgubnych 

skutków  picia  alkoholu. Wcześniej  to 
my – dorośli musimy reagować, a tym 
właśnie  jest  m.in.  odmowa  sprzeda-
ży  alkoholu  nieletnim. Ważne  też  aby 
stojąc  obok  nie  patrzeć  obojętnie  na 
kupowanie alkoholu przez nastolatków. 
Reagujmy,  zwracajmy  uwagę  sprze-
dawcom. Przecież to mogłoby być tak-
że nasze dziecko...

Poza aspektami moralnymi jest  też 
w  tym wszystkim druga  strona meda-
lu  (o  czym  dokładnie  dowiedzieli  się 
uczestnicy szkolenia) – prawo.

Sprzedaż alkoholu nieletnim 
jest przestępstwem

Jak  podkreślała  prowadząca  szko-
lenie  Paulina  Grabowska,  sądy  karne 
orzekające  w  takich  sprawach  mogą 
nie  tylko ukarać wysoką grzywną,  ale 
także orzec przepadek napojów alkoho-
lowych, chociażby nie były własnością 

sprawcy.  Sąd może  również,  jako  do-
datkową karę orzec zakaz prowadzenia 
działalności  gospodarczej  polegającej 
na  sprzedaży  lub  podawaniu  napojów 
alkoholowych.  Sprzedając  jedną  bu-
telkę piwa niepełnoletniej dziewczynie 
lub chłopcu nie tylko przyczyniamy się 
do „marnowania” im życia, ale napraw-
dę możemy też wiele stracić...

Warszawa czeka na święta

Mikołaj, pierniki i kolędySprzedaż alkoholu nieletnim  
jest przestępstwem Zbliża się najpiękniejsza pora roku – święta Bożego Narodzenia 

i poprzedzające je mikołajki. Warszawa się do nich przygotowuje 
i zaprasza mieszkańców na wiele atrakcji  już od 2 grudnia.

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

ZGŁOSZENIA:  
rekrutacja@nasza-gazeta.pl



•  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

•  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

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE 
STANDARD od 3-m-ca życia.  
Tel. 501 093 436

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

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69
w grudniu:
•  8 grudnia (piątek) godz. 16.00 – Pole-
sia czar – opowieść o krainie bagien. 
Pawilon  „Pod  Okiem”  ul.  Grójecka 
75. Wstęp wolny

•  8 grudnia (piątek) godz. 20.00 – Grunt 
to Bunt fest – koncert zespołu Krem-
lowskie  Kuranty,  który  będzie  pro-
mować swoją najnowszą płytę „Alo-
nuszka”. Ośrodek Kultury Ochoty ul. 
Grójecka 75. Wstęp 15 zł

•  9  grudnia  (sobota)  godz.  18.00  – 
„Wieczory  Bardów”  –  „Że  Tobie 
się  jeszcze  chce”  –  recital  autorski 
Marka  Majewskiego.  Ośrodek  Kul-
tury  Ochoty  ul.  Grójecka  75.  Bilety 
w przedsprzedaży 20 zł, w dniu kon-
certu 25 zł

•  9 grudnia (sobota) w godz. 178.00 – 
19.00 – „Choinka na placu Narutowi-
cza” – impreza plenerowa, uroczyste 
rozświetlenie choinki przez Włodarzy 
Dzielnicy,  pokaz  laserowy,  jarmark 
świąteczny.  Gwiazdą  spotkania  bę-
dzie Kasia Cerekwicka. Plac Naruto-
wicza. Wstęp wolny

•  10 grudnia  (niedziela) godz. 12.30 – 
Artystyczna Niedziela z Mama i Tatą 
– spektakl „Gdzie jesteś Panie Miko-
łaju” w wykonaniu Teatru 0. Po spek-
taklu zapraszamy na rodzinne warsz-
taty  świąteczne.  Sala  widowiskowa 
ul. radomska 13/21. Wstęp 10 zł

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w grudniu:
•  3  grudnia  (niedziela)  godz.  17.00  – 
Piosenki retro w Kolorowej. Koncert 
piosenek  Anny  German.  Gość  spe-
cjalny  Andrzej  Płonczyński,  akom-
paniator Anny German. Wstęp wolny

•  6 grudnia (środa) godz. 18.00 – „Hej 
kolęda,  kolęda”  –  koncert  kolęd 
w wykonaniu  zespołu  operetkowego 
Belcanto. 

•  8 grudnia (piątek) godz. 18.00 – Play 
Say „Magic Show” – świąteczne spo-
tkanie uczniów szkoły języka angiel-
skiego Play and Say Academy.

•  10 grudnia  (niedziela) godz. 12.30 – 
Poranek muzyczny  dla  dzieci w DK 
„Kolorowa”.  Projekt  Budżetu  party-
cypacyjnego 2017. Wstęp wolny

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

w grudniu:
•  3  grudnia  (niedziela)  godz.  12.30  – 
Niedzielne południe z teatrem – bajka 
dla dzieci „Teoś  i Boże Narodzenie” 
oraz spotkanie ze św. Mikołajem. Ist-
nie je możliwość przekazania prezen-
tu przez św. Mikołaja. Wstęp 10 zł

•  7  grudnia  (czwartek)  godz.  18.00  – 
„Mikołajki  jak  z  bajki”  –  spotkanie 
towarzysko-satyryczne w Klubie Se-
niora „Wesoła Chata”. Wstęp wolny

•  12  grudnia  (wtorek)  godz.  18.00  – 
„Boże Narodzenie – czas przemiany” 
–  przedstawienie  bożonarodzeniowe 
w  wykonaniu  uczniów  Szkoły  Pod-
stawowej nr 11. Wstęp wolny

•  14 grudnia  (czwartek) godz. 18.00 – 
„Podróże Marzeń  –  Indie”  –  relacja 
z  pobytu,  prowadzona  przez Małgo-
rzatę  Jurga,  członka  Klubu  Seniora 
„Wesoła Chata”. Wstęp wolny
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-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

Horoskop
od 3 do 16 grudnia 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Na pewien czas zrezygnuj 
z ryzykownych interesów 
– możesz ponieść straty. 

W pracy możliwe nieporozumienia, 
więc trzymaj się z daleka od nieja-
snych sytuacji. Natomiast w uczuciach 
nadszedł czas, żeby chłodnym okiem 
spojrzeć na swoje sprawy sercowe. Czy 
rzeczywiście jesteś gotowy na wszystko? 
Może czas coś zmienić w relacjach?

RYBY (19 II – 20 III)
W pracy nastaw się na wiele 
nowych znajomości i kontak-
tów, być może także zagra-

nicznych. Warto w nie zainwestować, 
chociaż będą powierzchowne. Dadzą 
Ci cenne doświadczenie. W uczuciach 
czeka Cię wiele emocji, ale też wielka 
niestałość. I, co zaskakujące, nie będzie 
ona dotyczyć innych, ale właśnie Two-
ich uczuć. Zdrowie dobre.

BARAN (19 II – 20 IV)
Powinieneś we wszystkich 
sytuacjach kierować się jed-
nym kryterium: sprawiedli-

wością. Rywalizując z innymi i starając 
się utrzymać swój stan posiadania nie 
przekraczaj pewnych granic – po pro-
stu pilnuj swoich spraw. W sprawach 
sercowych i rodzinnych najważniejsze 
będzie szukanie porozumienia, tylko to 
może uratować sytuację. 

BYK (21 IV – 21 V)
W sprawach zawodowych 
ogrom pracy nie pozwoli 
Ci na lenistwo. Ale jeżeli 

ktoś poprosi Cię o pomoc, nie odma-
wiaj. Wiele zyskasz i możesz liczyć na 
wdzięczność. Także bliscy nie dadzą 
Ci odpocząć. Wystarczą drobne gesty, 
żeby wszystko dobrze się ułożyło. Jeśli 
załatwiasz jakieś sprawy, możesz liczyć 
na przychylność gwiazd.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Najważniejsze jest, żebyś pa-
nował nad emocjami. Unikaj 
konfliktów, nie podejmuj ry-

zyka, nie ulegaj podszeptom ambicji. 
W uczuciach też na nie. Nie będziesz 
miał chęci na bliskość, intymność 
i nowe związki. Zrezygnuj też z przelot-
nych przyjemnostek. Poczekaj na bar-
dziej sprzyjające chwile i rozejrzyj się 
za prawdziwymi przyjaciółmi.

RAK (22 VI – 22 VII)
Udaje Ci się pokonać trud-
ności. Kiedy znajdziesz wła-
ściwe rozwiązanie, od razu 

staraj się wcielić je w życie. Możesz 
sobie pozwolić na rozprężenie dopie-
ro wtedy, kiedy wykonasz zaplanowane 
działania. Optymistyczne prognozy fi-
nansowe. W uczuciach typowo jesienne 
nastroje: przygnębiające wspomnienia, 
przykre podsumowania.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W nadchodzących dniach 
w pracy nie będziesz błysz-
czał. Czekają Cię obowiązki, 

których nie lubisz, ale nie ma ucieczki. 
I lepiej, żebyś to Ty je wykonał. Nie za-
skoczą Cię wtedy niemiłe niespodzianki. 
W uczuciach – słodka stabilizacja. Cho-
ciaż dalsza rodzina może w najbliższych 
dniach być źródłem kłopotów. Zdrowie 
– w normie.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Musisz cierpliwie tłumaczyć 
współpracownikom trud-
ne zagadnienia – tak długo, 

aż zrozumieją. Krzyk nic nie pomoże. 
Wszystkie samotne Panny mogą liczyć 
na nową znajomość i miły zawrót głowy. 
Te, które są w związkach, rzucą się w wir 
porządków lub nawet podejmą decyzję 
o remoncie. W finansach czeka Cię po-
wodzenie – to początek dobrobytu.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Sprawy zawodowe ciągle 
w zastoju, a ty nie masz 
już siły na dalsze zmaganie 

się z losem. W sprawach osobistych 
powinnaś zwrócić się ku przeszłości 
i przeanalizować swoje zachowania. 
Zregeneruj swoje siły – potrzebujesz 
ciszy i odpoczynku. Ucieknij od świata 
i przypomnij sobie, na czym Ci na-
prawdę zależy. W finansach – poważne 
kłopoty. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Ogarnie Cię zwątpienie 
w siebie i innych, a efektem 
tego będą gwałtowne kon-

flikty. Stresy najlepiej będzie Ci odre-
agować wśród najbliższych. Postaraj 
się trzymać nerwy na wodzy. Jeżeli 
skłócisz się i z nimi, będzie Ci bardzo 
trudno przetrwać najbliższy czas. Za-
dbaj o równowagę między sprawnością 
fizyczną i samopoczuciem psychicznym.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Wkroczyłeś na drogę do suk-
cesu. Jesteś jednak nowicju-
szem, więc nie ryzykuj za-

nadto. Nie przeceniaj swoich możliwo-
ści. Ze spokojem, wierząc w swoje siły 
krocz naprzód, wprost do zwycięstwa. 
W uczuciach –  namiętnie i barwnie. 
I dotyczy to stałych związków, nowych 
znajomości, a także osób dotąd samot-
nych. Zdrowie – bez zarzutu.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Otwierają się przed Tobą 
nowe drogi, możliwości 
i okazje. To mogą być bar-

dzo różne sprawy, ale na pewno zmienią 
Twoje życie. Podejmuj wyzwania i snuj 
plany – to idealny czas do takich ak-
tywności. W uczuciach nadeszła pora 
na wypracowanie kompromisu. Nie re-
zygnuj. Zwyżka w dochodach. Zdrowie 
– w porządku.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 24 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1)  zanadrze,7)  naczynie  kuchenne,  8)  nie  ma  rodzeństwa,  9)  przeciwnik  rejenta,  
10)  dawny  urzędnik  ściągający  podatki,  12)  okrągły  opłatek  będący  przedmiotem 
ofiary mszalnej, 14) drzewo sadzone wzdłuż szosy, 16) ostatni przypadek w deklinacji, 
19) kres małżeństwa, 21) baczenie, 22) szybki koń, 23) podium.
Pionowo :
1) zabawka w stroju arlekina, 2) prosty drewniany stołek, 3) spust, 4) okręt, na którym 
według Biblii  schronił  się Noe, 5) dzienniczek studenta, 6) zwierzę okryte wapien-
nym pancerzem z kolcami, 11) nauka o racjonalnym gospodarowaniu, 13) przeciw-
nik w  dyskusji,  15)  heroizm,  17)  papier wartościowy  uprawniający  do  dywidendy,  
18) kłótnia, spór, zatarg, 20) w pamięci komputera. 
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Ośrodek Kultury Ochoty 
u l .  G r ó j e c k a  7 5 ,  0 2 - 0 9 4  Wa r s z a w a   
te l .  +22 822 48 70,  www.oko.com.p l

patronat medialny

3.12.2017 I 19:00   
bilety: 20 zł w przedsprzedaży/ 25 zł w dniu koncertu

KONCERT FINAŁOWY X EDYCJI 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
W O K A L N E G O  Z  U D Z I A Ł E M  

EWY KONSTANCJI 
BUŁHAK   

Koncert poprowadzą  
MONIKA i GRZEGORZ 

WASOWSCY


