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b Warszawiacy się nie boją b Ochota na kota b Zaproszenie na Lubelszczyznę b 

Na terenie działki przy ul. Dzieci 
Warszawy 42, gdzie powstaje nowa 
placówka edukacyjna, odbyło się 
spotkanie prasowe z udziałem zarzą-
du dzielnicy Ursus i przedstawicieli 

mediów. Burmistrz Urszula Kierz-
kowska wraz z zastępcami: Wiesła-
wem Krzemieniem i Kazimierzem 
Sternikiem oraz z przedstawicielami 
generalnego wykonawcy, zaprezen-

towali dziennikarzom aktualny stan 
prac budowlanych realizowanych 
w nowym obiekcie edukacyjnym. 
W skład realizowanej inwestycji wcho-
dzą: szkoła podstawowa dla około 
850 uczniów, dwie sale gimnastyczne 
oraz kompleks boisk zewnętrznych, 
z których jedno zostanie wyposażone 
w bieżnię lekkoatletyczną. Budynek 
szkolny został wyposażony m.in. w od-
nawialne źródło energii – solary, które 
będą przetwarzać energię słoneczną na 
energię cieplną do ogrzewania części 
wody na potrzeby szkoły. W placów-
ce została zamontowana także insta-
lacja do odzyskiwania tzw. wody sza-
rej, która będzie wykorzystywana do 
spłukiwania toalet. Sercem budynku 
jest dwupoziomowy przestrzenny hol 
główny, który otwiera się na central-
ny dziedziniec wewnętrzny. Atrakcją 
dla dzieci będzie dwupoziomowe patio 
– doskonałe miejsce na wspólne spę-
dzanie wolnego czasu i nawiązywanie 
przyjaźni. Prostokątny, duży i dobrze 
doświetlony plac zabaw w całości wy-
kończony jest nawierzchnią bezpiecz-
ną. Świetlica dostępna z holu głównego 
na pierwszym piętrze ma do dyspozy-
cji niezależny plac zabaw, oddzielo-
ny od głównego dziedzińca, również 
wykończony nawierzchnią bezpieczną. 
W czasie spotkania obejrzano również 
teren zewnętrzny placówki, na którym 
dodatkowo powstanie plac zabaw dla 
najmłodszych uczniów. Planowane 
uruchomienie nowego kompleksu na-
stąpi we wrześniu 2018 roku.

W Ursusie

Spotkanie na budowie nowej szkoły

Od dwóch lat mieszkańcy pięciu 
bloków przy ul. 17 Stycznia 39 abcde 
protestują przeciw planom dewelope-
ra, który kupił od wojska dwie dział-
ki i chce na nich wybudować dwa 
budynki pod wynajem z usługami. 
Mieszkańcy boją się dogęszczenia, 
bo już dziś trudno im się tam żyje. 
Sąsiadują z  wojskowym lotniskiem 
i ruchliwą aleją. Mają smród i hałas 
oraz nisko latające samoloty na wy-
ciągnięcie ręki. 

– Jak nas zagrodzą, to się tam 
żywcem ugotujemy. Deweloper ma 
warunki zabudowy i już od kwietnia 
zapowiedział kopanie, a my nic nie 
wiemy – skarżyli się przybyli na 
styczniową sesję mieszkańcy. Prosili 

o pomoc radnych, bo u burmistrza, 
choć nie raz bywali, to podobno nic 
nie wskórali. Nikt z dzielnicy nie 
zainteresował się ich sprawą, nikt 
z urzędu nie był w terenie. W ciemno 
po niewielkich poprawkach projek-
tantów wydano deweloperowi po-
zwolenie na budowę, nie konsultując 
tego z mieszkańcami, ani wspólno-
tami.

Mieszkańcy zaproszeni zostali na 
30 stycznia na posiedzenie komisji 
ładu przestrzennego i ochrony środo-
wiska, której przewodnicząca obieca-
ła zająć się ich sprawą i postarać się 
rozwiązać problem.

(PON)

We Włochach

Mieszkańcy kontra deweloper
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15 stycznia br., 12 dni po gło-
śnej sprawie napaści na 14-letnią 
dziewczynkę na ul. Słupeckiej oraz 
w związku z pojawiającymi się na te-
renie dzielnicy różnymi aktami agresji 
i wandalizmu na tle rasowym i reli-
gijnym zwołano nadzwyczajną sesję 
rady Ochoty.

Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz 
bardzo zaniepokojona faktem pobicia 
rówieśniczki jej córki powiedziała, że 
za to trzeba się wstydzić. Całe zło 
zaczyna się od złych myśli, brzydkich 
słów i napisów obrażających innych 
ludzi. Potem dochodzi do zastrasza-
nia, a nawet bicia. Dlatego postu-
lowała działania naprawcze, mające 
na celu zmienianie ludzkich postaw 
u dzieci i dorosłych, aby nauczyć sza-
cunku dla siebie nawzajem.

Ponieważ miasto przeznacza do-
datkowe środki na doposażenie straży 
miejskiej i policji i na dodatkowe 
patrole uliczne, burmistrz zaapelowa-
ła do policjantów przybyłych z III 
Komendy Rejonowej Policji o to, aby 
zrobili wszystko żeby na Ochocie było 
bezpiecznej oraz żeby jak najszybciej 
znaleźli sprawcę pobicia dziewczynki.

Przedstawiciele policji poinformo-
wali, że śledztwo prowadzone jest pod 
szczególnym nadzorem KSP oraz pro-
kuratury. Zapewnili, że podobnie jak 
i w  niedawnej sprawie wybicia szyb 
w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej, 
szybko uda się znaleźć i ukarać win-
nego.

Uczestniczący w sesji dyrektor 
funkcjonującego od 2015 roku OKM 
przyznał, że na jego meczet były już 
3 ataki. Mimo to chce, aby jego ośro-
dek nadal dobrze działał, był otwar-
ty i współpracował z lokalną spo-
łecznością. Podziękował za pomocne 
zwiększone i widoczne patrole policji 

i straży miejskiej. Zdaniem radnych 
takie dodatkowe i wzmocnione pa-
trole wraz z szerszym monitoringiem 
przydałyby się w całej dzielnicy.

W trakcie gorącej dyskusji mówio-
no o wielokulturowej specyfice Ocho-
ty, gdzie mieszka, pracuje i uczy się 
wielu obcokrajowców. Stwierdzono, że 
zdarzały się nieprzyjemne incydenty 
na tle religijnym związane z islamem. 
Jak dotąd nie dotyczą one innych na-
cji, m.in. licznie obecnych w dzielnicy 
Ukraińców, Ormian, zagranicznych 
studentów ani Wietnamczyków. Dużo 
z tych ostatnich uczy się w ochockich 
szkołach i przyjaźni z polskimi dzieć-
mi. Stąd wniosek, że to nie one, ale 
dorośli mają problem z nietolerancją 
wobec obcokrajowców.

Przypominano o szerzącej się 
w naszym kraju i w mediach oraz 
internecie mowie nienawiści, agresji, 
marszach i rasistowskich hasłach. Wy-
rażano obawę, aby nie doprowadziło 
to tak, jak przed wojną do prześlado-
wań, pogromów i do zabójstw, tak jak 
Gabriela Narutowicza, patrona pobli-
skiego placu.

Zaniepokojenie ochockimi wy-
darzeniami wyraziła też przybyła na 
sesję przewodnicząca Rady Warszawy 
Ewa Malinowska-Grupińska. Dopyty-
wała się o statystyki i skalę nieprzy-
jaznych zachowań wobec obcokra-
jowców. Ale ponieważ nie wszystkie 
zdarzenia są zgłaszane, więc nie wia-
domo, jak pod tym względem wy-
gląda Ochota na tle innych dzielnic. 
Niemniej także jej zdaniem popra-
wę bezpieczeństwa winny zapewnić 
wzmocnione siły służb mundurowych 
i rozszerzenie monitoringu. 

Radni zastanawiali się, jak przed 
agresją bronić dzieci i jak jej zapobie-
gać. Ostatnie zajście na ul. Słupeckiej 

i szerząca się mowa nienawiści nie 
uszła uwadze premiera Morawieckie-
go, który potępił rasizm i zapewnił, że 
zrobi wszystko, aby wszyscy czuli się 
bezpieczniej.

Zdaniem części radnych na Ocho-
cie nie jest źle. Nie ma większych eks-
cesów. A ponieważ w sprawie 14-let-
niej dziewczynki trwa śledztwo, więc 
radzono poczekać, nie siać paniki, 
tylko poznać więcej faktów.

Przy minimalnym kworum 12 
radnych, jednogłośnie postanowio-
no przyjąć stanowisko, w którym 
rada Ochoty potępia brutalną napaść 
o rasistowskim podłożu na 14-letnią 
dziewczynkę powracającą ze szkoły, 
do której doszło 3 stycznia br. na 
ul. Słupeckiej. Taki haniebny incy-
dent, w którym ofiarą pobicia stało się 
dziecko, nie powinien mieć miejsca. 
Dlatego rada domaga się podjęcia zde-
cydowanych działań ze strony policji 
i straży miejskiej mających na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa na terenie 
dzielnicy. To drugie już wydarzenie 
na Ochocie (po niedawnym zdewa-
stowaniu OKM ) świadczy o pilnej 
potrzebie podjęcia działań o charak-
terze edukacyjnym i integracyjnym. 
Sprostać temu mają projekty przeciw-
działające postawom wrogości wobec 
osób o innych poglądach, wyznaniu 
czy pochodzeniu, adresowane nie tyl-
ko do uczniów ochockich szkół, ale 
i do wszystkich mieszkańców.

W myśl zasady – zero tolerancji 
dla rasizmu, uprzedzeń i dyskrymi-
nacji w każdej postaci – opowie-
dziano się za tłumieniem w zarodku 
wszelkich przejawów agresji i uprze-
dzeń począwszy od wulgarnych, ob-
raźliwych wszech obecnych napisów 
w parkach i na budynkach. 

(PON)

17 stycznia br. po trzeciej już prze-
rwie Andrzej Krupiński chciał wzno-
wić rozpoczęte w październiku ub. 
roku obrady XXXI sesji. Niestety za-
brakło kworum, gdyż przybyło zaled-
wie 7 radnych z 21-osobowego składu 
rady Włoch. Kolejną przerwę ogłosił 
więc do 1 lutego.

W sali obecnych było też w roli ob-
serwatorów dwoje niezrzeszonych rad-
nych, którzy nie podpisali listy, bo – jak 
wyjaśnili – są zdezorientowani, gdyż 
równolegle zwoływane są dwie sesje. 
Brali udział, w tej XXXII rozpoczętej 
23 listopada ub. roku pod przewodnic-
twem wiceprzewodniczącej Wiesławy 
Ufnal z udziałem 13 radnych, którzy 
nie godzili się na przerwę. Wtedy mieli 
kworum i udało im się większością 11 
głosów podjąć z dawna postulowaną 
uchwałę o odwołaniu Andrzeja Kru-
pińskiego z funkcji przewodniczącego 
rady. Nie wiadomo jednak czy jest 
ona prawomocna. Na odpowiedź w tej 
sprawie radni oczekują od pani prezy-
dent, która ma w swych kompetencjach 
nadzór nad podejmowanymi przez radę 
dzielnicy uchwałami.

Rozczarowanie mieszkańców
Sytuacja jest patowa, radni po-

dzieleni. I choć pracują w komisjach 

i mają wiele spraw zgłaszanych przez 
mieszkańców do załatwienia, to boj-
kotują obrady rady. 

Kolejna już XXXIII sesja pod 
przewodnictwem W. Ufnal też była 
już dwukrotnie wznawiana i z bra-
ku kworum została przerwana do 31 
stycznia br. 

Przychodzący na sesje ze swymi 
problemami mieszkańcy są mocno 
rozżaleni. Narzekają na zarząd dziel-
nicy i na radnych, którzy są bezkarni. 

– Trzeba ich zdyscyplinować – mó-
wią. Bo choć opłacani są z naszych 
pieniędzy to zajęci są roszadami ka-
drowymi, a nie sprawami swych wy-
borców.

Interwencja  
pani prezydent

Patową sytuację we Włochach 
przerwała prezydent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, wydając 19 stycznia br. 
zarządzenie wstrzymujące uchwałę 
odwołującą Andrzeja Krupińskie-
go z funkcji przewodniczącego rady 
Włoch. Zdaniem pani prezydent (bę-
dącej organem nadzoru) uchwała ta 
nie była zgodna z prawem. A. Kru-
piński nadal więc pozostał pełnią-
cym funkcję przewodniczącego rady 
Włoch.

Projekt stosownej uchwały w spra-
wie unieważnienia odwołania skiero-
wany został pod obrady Rady War-
szawy, podzielającej zdanie pani pre-
zydent.

Wotum zaufania dla 
odwołanego

Tymczasem nie czekając na stwier-
dzenie jej nieważności po wielu pe-
rypetiach na sesji 1 lutego niemalże 
w komplecie zebrała się rada Włoch. 

Po kilku miesiącach oczekiwań na 
forum obrad powrócił też złożony (we 
wrześniu ub. roku) projekt uchwały 
w sprawie odwołania z funkcji prze-
wodniczącego rady Andrzeja Krupiń-
skiego. 

W tajnym głosowaniu za odwo-
łaniem A. Krupińskiego z funkcji 
przewodniczącego rady Włoch było 5 
radnych, przeciw 8, wstrzymało się 4, 
3 głosy oddano nieważne. 

Pozostający na stanowisku Andrzej 
Krupiński – wieloletni, doświadczo-
ny przewodniczący – podziękował za 
zaufanie. Obiecał zapewnić radnym 
dalsze sprawne funkcjonowanie rady 
Włoch.

 (PON)

Mrozy dokuczają nie tylko ludziom, 
mają także zły wpływ na samochody. 
Widok samochodów złączonych prze-
wodami lub samochodu pchanego przez 
grupkę osób staje się coraz częstszy. Jed-
ną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych 
w zimie jest niewłaściwe przygotowanie 
pojazdu do sezonu zimowego oraz brak 
znajomości postępowania na wypadek 
unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia 
podczas podróży.

Aby bezpiecznie podróżować zimą 
sprawdź wcześniej następujące elemen-
ty twojego samochodu: akumulator, 
płyn chłodzący, wycieraczki i płyn do 
spryskiwania szyb, układ zapłonowy, 
oświetlenie pojazdu, światła awaryj-
ne, układ wydechowy, układ ogrze-
wania, hamulce oraz poziom oleju. 
Zimą musisz mieć zimowe opony, ale 
upewnij się, czy mają odpowiedni bieżnik. 
Uniwersalne opony zimowe zazwyczaj 
nadają się do większości warunków zi-
mowych. Jednakże przepisy w niektórych 
krajach wymagają stosowania opon z łań-
cuchami lub opon śniegowych z kolcami.

Jeśli planujesz dłuższą podróż: 
miej przygotowaną skrobaczkę do szyb, 
utrzymuj co najmniej połowę pojemności 
zbiornika paliwa w czasie zimy; starannie 
planuj trasę podróży; słuchaj komunika-
tów radiowych o aktualnych warunkach 
drogowych; podróżuj w ciągu dnia i jeśli 
to możliwe, w towarzystwie przynajmniej 
jednej osoby; w czasie burzy śnieżnej 
staraj się korzystać z komunikacji pu-
blicznej; ubieraj się ciepło, a najlepiej 
noś odzież wielowarstwową, lekko do-
pasowaną; na czas dłuższej podróży 
przygotuj wysokoenergetyczne, suche 
pożywienie oraz kilka butelek wody. 
Pamiętaj by mieć w samochodzie: mi-
gające światło przenośne z zapasowymi 
bateriami; apteczkę pierwszej pomocy 
oraz niezbędne leki; śpiwór lub koc; torby 
plastikowe (do celów sanitarnych); za-

pałki; małą łopatkę – saperkę; podręczne 
narzędzia – szczypce uniwersalne, klucz 
nastawny, śrubokręt itp.; przewody do 
rozruchu silnika; łańcuchy lub siatki na 
opony.

Jeśli utknąłeś w drodze: pozostań 
w samochodzie; nie szukaj sam pomocy, 
chyba, że pomoc jest widoczna w od-
ległości 100 m; umocuj na antenie lub 
dachu samochodu jaskrawą część ubra-
nia (najlepiej koloru czerwonego) tak, 
aby widoczna była dla ratowników; użyj 
wszelkich dostępnych środków do popra-
wienia izolacji samochodu; uruchamiaj 
silnik co godzinę na 10 minut. W czasie 
pracy silnika włącz ogrzewanie oraz ze-
wnętrzne światła samochodu; zachowaj 
ostrożność z uwagi na trujące działa-
nie tlenku węgla w spalinach; utrzymuj 
rurę wydechową wolną od śniegu oraz 
dla wentylacji lekko uchyl okna; zwra-
caj uwagę na oznaki odmrożeń lub wy-
chłodzenia organizmu; wykonuj lekkie 
ćwiczenia dla utrzymania krążenia krwi; 
od czasu do czasu klaskaj w dłonie, wy-
konuj wymachy ramionami; staraj się nie 
przebywać w jednej pozycji zbyt długo; 
jeśli w samochodzie jest więcej niż jedna 
osoba, należy spać kolejno, na zmianę; 
unikaj zbędnego lub nadmiernego wysił-
ku. Zimne otoczenie powoduje dodatko-
we obciążenie dla serca.

Bądź przygotowany na wystąpienie 
śnieżyc, zawiei i zamieci!

W czasie intensywnych opadów 
pozostań w domu. Jeżeli musisz wyjść 
na zewnątrz ubierz się w ciepłą odzież 
wielowarstwową i powiadom kogokol-
wiek o docelowym miejscu podróży 
oraz o przewidywanym czasie dotarcia 
na miejsce przeznaczenia. Zachowaj 
ostrożność poruszając się po zaśnieżo-
nym i oblodzonym terenie, zwróć uwa-
gę na zwisające sople, zwały śniegu na 
dachach budynków, itp.

ew/kz/ na podst. mat. KGP

Policja ostrzega

Nie daj się zaskoczyć!
Mróz, opady śniegu, zaspy i śliska nawierzchnia, to tylko niektóre 
utrudnienia, z jakimi spotykają się kierowcy poruszający się po 
drogach zimą. Brak świadomości takich zagrożeń lub beztroska 
kierowców często doprowadza do niepotrzebnych kłopotów, a nawet 
nieszczęść na drodze. Policjanci podpowiadają jak przygotować się 
do podróżowania zimą.

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

We Włochach

Przepychanki i roszady

Ochota przeciw agresji
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W imieniu Zarządu Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy umowę podpisali bur-
mistrz Urszula Kierzkowska i zastępca 
burmistrza Wiesław Krzemień, w obec-
ności zastępcy burmistrza Kazimierza 
Sternika. 

W imieniu wykonawcy, firmy 
VELO PROJEKT Sp. z o.o., umo-
wę podpisał Konrad Muraszkiewicz, 
prezes zarządu. Wartość zamówienia 

wynosi 269 862,00 zł 
brutto. Termin zakończe-
nia inwestycji to koniec 
czerwca 2018 r.

– Dzięki tej inwesty-
cji Ursus wzbogaci się 
o dwa ogólnodostępne, 
nowoczesne tory rowe-
rowe, co uczyni dziel-
nicę jeszcze bardziej 
atrakcyjną, nie tylko dla 
młodzieży – powiedzia-
ła po podpisaniu umo-
wy burmistrz Urszula 
Kierzkowska. – To ko-
lejna oczekiwana przez 
mieszkańców inwesty-
cja, realizowana łącz-
nie jako dwa zwycięskie 
projekty budżetu party-
cypacyjnego – dodała.

W Ursusie

Dwa tory rowerowe 
W dniu 16 stycznia 2018 r. w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy odbyło się oficjalne podpisanie umowy na wykonanie dwóch 
torów rowerowych, zlokalizowanych przy ul. Gierdziejewskiego i ul. 
Chmiela w Warszawie.

We Włochach

Nie chcą ulicy KOR-u

Na Ochocie
Wybory do rady 
seniorów

Od 28 lutego do 21 marca br. na 
Ochocie trwać będzie nabór kandy-
datów do rady seniorów. Zgodnie z 
niedawno wprowadzonymi uchwałą 
rady Ochoty zmianami w jej statucie 
skład ochockiej rady seniorów ma 
być powiększony z 9 do 11 osób. 
Wchodzić do niej mają: jeden przed-
stawiciel dzielnicowej komisji dialo-
gu społecznego, jeden przedstawiciel 
rady dzielnicy, jeden przedstawiciel 
zarządu dzielnicy oraz ośmiu przed-
stawicieli mieszkańców, których ma 
być o dwu więcej niż uprzednio.

Na wybory czasu niewiele. Dla-
tego też w osiedlach pojawiły się 
plakaty mówiące o tym, że każdy 
mieszkaniec Ochoty, który ukończył 
60. rok życia i chce działać na rzecz 
osób starszych w naszej dzielnicy, 
może zgłosić swoją kandydaturę do 
ochockiej rady seniorów.

W związku z wyborami dla za-
interesowanych zaplanowano cztery 
spotkania informacyjne. Pierwsze z 
nich odbyło się 7 lutego w WSP im. 
J. Korczaka. 

Kolejne spotkania, które prowa-
dzić będzie Magdalena Kęder, prze-
wodnicząca rady seniorów zaplano-
wano na następujące terminy:
•  15 lutego o godz. 14 w urzędzie dziel-

nicy przy ul. Grójeckiej 17a sala 121;

•  19 lutego o godz. 16 w Klubie 
Osiedlowym Surma przy ul. Biało-
brzeskiej 17;

•  22 lutego o godz. 15 w Miejscu 
Aktywności Lokalnej przy ul. Gró-
jeckiej 109.

Zgodnie z harmonogramem wy-
borów po naborze kandydatów od-
bywać się będą spotkania wyborcze, 
a na początku kwietnia ogłoszona 
zostanie ostateczna lista kandydatów. 
Głosowanie zaplanowano na 11-18 
kwietnia.

(PON)

Parki bez rtęci
Kierując się interesem społecznym 

oraz wypełniając zalecenia unijnej 
dyrektywy z 2011 roku dotyczącej 
ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym w 
ub. roku wycofane zostały z obiegu 
rtęciowe źródła światła, mające zasto-
sowanie w starych oprawach oświe-
tleniowych.

Tymczasem we wszystkich ochoc-
kich parkach są one nadal w użyciu.

Dlatego też rada Ochoty w przy-
jętym na styczniowej sesji stanowi-
sku zobowiązała zarząd dzielnicy do 
zabezpieczenia niezbędnych środków 
finansowych i niezwłocznego podję-
cia stosownych działań mających na 
celu wyeliminowanie ze wszystkich 
ochockich parków starych opraw 

oświetleniowych, w których stosowa-
ne są rtęciowe źródła światła. 

Jak podkreślono, biorąc pod uwa-
gę brak dostępności tych źródeł świa-
tła, wymiana taka jest bardzo wskaza-
na, gdyż w przeciwnym razie wszelkie 
awarie spowodowane ich przepale-
niem skutkować będą niemożnością 
ich usunięcia. W konsekwencji w par-
kach zapanuje ciemność, co zagrozi 
bezpieczeństwu.

(PON)

Ścieżka 
Kapuścińskiego

W czerwcu 2010 roku z inicjatywy 
m.in. Ochoty i Biblioteki Narodowej 
w rejonie Pola Mokotowskiego (w 
parku J. Piłsudskiego) otwarta została 
ścieżka dydaktyczna nazywana Ścież-
ką Ryszarda Kapuścińskiego. Ponie-
waż w części wybudowana została 
w miejscu odcinka biegnącej tam ul. 
Leszowej w celu uporządkowania i 
usankcjonowania istniejącego stanu 
Rada Ochoty pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały Rady Warsza-
wy, mówiący o zniesieniu nazwy ul. 
Leszowej na odcinku zajętym pod 
ścieżkę.

Całej zaś ścieżce (stanowiącej 
obiekt miejski) promującej postać 
i twórczość pisarza postanowiono 
prawnie nadać nazwę Ścieżka Ry-
szarda Kapuścińskiego.

(PON)

Sportowe dzieje Ursusa

Już niedługo ukaże się kolejna publikacja przybliżająca historię Ursusa. Tym 
razem miłośnicy sportu będą mogli zapoznać się z dziejami dyscypliny. W książce 
Roberta Gawkowskiego i Jacka Wiśniewskiego będzie można przeczytać m.in.: 
o początkach powstania klubu RKS Ursus, jego lokalnym rywalu, późniejszych 
sukcesach piłkarzy w ówczesnej pierwszej lidze. 
Był taki dzień w historii piłki nożnej w Ursusie, kiedy to wszystkie trzy drużyny 
piłki nożnej uzyskały ten sam wysoki wynik. Poniżej prezentujemy szczegóły tej 
ciekawostki: 
Sezon 1967/68 był na długie lata ostatnim występem piłkarzy na czwartym poziomie 
rozgrywek – ponownie zagrają na nim dopiero w sezonie 1999/2000. 
Przed jego rozpoczęciem kierownik sekcji piłki nożnej, Jerzy Sikorski, zapowiadał: 
„Będziemy walczyć o czołową lokatę w lidze. Wcale nie kryjemy się z tym, że chcieli-
byśmy awansować do III ligi” („Trybuna Mazowiecka”, nr 184, 3 sierpnia 1967 r.). 
(…) Ursus był liderem rozgrywek, ale po dwóch porażkach (ze „Skrą” Warszawa 0:1 
i rezerwami „Polonii” 1:2) spadł na 5. miejsce w tabeli. Jednak do końca jesieni nie 
poniósł już żadnej porażki, więc do rundy rewanżowej przystępował z pozycji lidera. 
W 14. kolejce doszło do meczu na szczycie z „Wisłą” w Płocku. Przegrana 0:2 (0:1) 
sprawiła, że płocczanie zrównali się punktami z Ursusem. Po pięciu kolejnych me-
czach bez porażki udało się utrzymać pozycję lidera. Ale kolejna przegrana w Płocku, 
tym razem z „Masovią” 0:1 (0:1) sprawiła, że dzięki lepszemu bilansowi bramek na 
pierwsze miejsce awansowały rezerwy warszawskiej „Gwardii”.
Nie na długo, bo już w następnej kolejce – dokładnie 19 maja 1968 r. – piłkarze Ursusa 
zmierzyli się na własnym boisku z „Jednością” Żabieniec, gromiąc rywali 8:1 (2:0). 
(…) Co ciekawe, grające w klasie B rezerwy Ursusa w identycznym stosunku pokona-
ły „Skrę” Słomczyn. Mało tego, również juniorzy, występujący w klasie A, pokonali 
swoich kolegów z „Jedności” Żabieniec 8:1! Ta data na stałe powinna się zapisać 
w historii klubu, bo nieczęsto się zdarza, by wszystkie zespoły biorące udział w roz-
grywkach uzyskiwały jednakowy – i do tego rzadko spotykany – wynik w jednym dniu.
To tylko jedna z wielu ciekawostek, swoistych sportowych smaczków, które będzie 
można przeczytać w publikacji. Dlatego dla naszych czytelników ogłaszamy KON-
KURS. 
Wystarczy odpowiedzieć na dwa pytania: 
1) W którym roku powstał na Woli RKS Ursus? 
2) Jak nazywał się jego przedwojenny lokalny rywal, znany m.in. z sekcji bok-
serskiej?
Odpowiedzi prosimy przesłać do dnia 9 marca br. na adres: Urząd Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 nr 1 pok. 334, 02-495 Warszawa z dopiskiem 
„KONKURS” lub drogą elektroniczną na adres ursus.konkursy@um.warszawa.pl. 
Wśród wszystkich prawidłowych odpowiedzi zostanie rozlosowanych 10 egzem-
plarzy książki „Sportowe dzieje Ursusa”. 

Wielu mieszkańców zdekomuni-
zowanej ul. 17 Stycznia jest prze-
ciwna zmianie nazwy ich ulicy na 
KOR, z którym miejsce to nie ma nic 
wspólnego. Niektórzy z nich piszą 
petycje do władz miasta, wojewody 
i IPN, szukają wsparcia w  dzielnicy. 
Oburzeni są, że postąpiono wbrew 
ich woli i bez konsultacji. Większość 
z nich to ludzie starzy, przyzwyczaje-

ni do swej nazwy. Data 17 Stycznia 
przypomina im o wyzwoleniu Warsza-
wy. Wbrew historykom IPN uważają 
ją za ważną datę w historii miasta. 
Nawiązuje bowiem ona do operacji 
warszawskiej 17-18 stycznia 1945 
roku. Wtedy to całkowitego wyzwole-
nia stolicy i oczyszczenia z wycofują-
cych się wojsk niemieckich dokonała 
1 Armia WP.

Zmiana nazwy ulicy 17 Stycznia 
będzie uciążliwa i kosztowna, gdyż pod 
tym adresem oprócz domów mieszkal-
nych znajduje się wiele firm, instytucji, 
hotele. 

Pierwsze efekty tego zamieszania 
już są odczuwalne, bo nie wszyscy 
wiedzą o nowym adresie.

(PON)
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Były lata, gdy w warszawskim 
schronisku dla bezdomnych zwierząt 
przebywało prawie 2500 psów i 150 
kotów. Dziś liczba ich spadła o prawie 
70 proc. i jest jedynie 700 psów i 38 
kotów. Wszystko przez to, że zwierzę-
ta wyszły do ludzi, prowadzane są na 
miejskie festyny, m.in. na Agrykoli, 
czy pokazy mody. Są fotogeniczne, 
więc „wpadają” w obiektyw fotoama-
torom i wolontariuszom. Dzięki takiej 
promocji i edukacji podwoiła się liczba 
adopcji, która stała się modna. 

Związany ze schroniskiem od 15 lat 
dyrektor Henryk Strzelczyk przyznał, 
że chciałby doczekać, aby bezdomnych 
zwierząt nie było tu wcale. Wtedy np. 
obiekt ten mógłby nadal im służyć np. 
jako hotel. W ostatnich latach placów-
ka przy ul. Przy Skraju wiele zyskała. 
Oprócz poprawy warunków bytowania 
zwierząt, m.in. dzięki sąsiadom z lot-
niska powstał dla nich park. Z 70 do 
270 wzrosła też liczba wolontariuszy 
wspomagających tutejszych pracowni-
ków i lekarzy weterynarii. Są niczym 
terapeuci. Z sercem sprawują opiekę i 
wiele czasu poświęcają na wyprowa-
dzanie psów.

W czasie styczniowej gali dziękując 
wszystkim za pomoc H. Strzelczyk nie 
ukrywał, że te sukcesy nie byłyby moż-
liwe bez wsparcia, jakiego udzielają 
jego placówce władze miasta, warsza-
wiacy, przedsiębiorcy i ludzie różnych 
branż.

Wyrazem szczególnej wdzięcz-
ności stało się wręczenie najbardziej 
zasłużonym w ub. roku laureatom 

11statuetek „Przyjaciel Schroniska na 
Paluchu”.

W gronie wyróżnionych znaleźli 
się przedstawiciele Portów Lotniczych, 
Carrefour Polska, TVP 3 Warszawa, 
firmy Dolina Noteci, Federacji Kic-
boxingu DSF Kicboxing Challenge 
oraz magazynów Dog & Sport, 4Łapy, 
Kocie Sprawy. Byli wśród nich tak-
że znani miłośnicy zwierząt: Dorota 
Sumińska, która chciałaby, aby każde 
zwierzę znalazło ciepły dom, chary-
tatywnie prowadzący imprezę Maciej 
Orłoś, a także Kasia Moś, głosząca 

„Przywiąż psa do siebie, nie do budy”. 
Jej występ oraz laserowe pokazy zespo-
łu MultiVisual uświetniły uroczystość.

Na galę w Okęckiej Sali Widowisko-
wej oprócz grona szacownych gości z 
wiceprezydentem Warszawy Michałem 
Olszewskim na czele, licznie przybyli 
pracownicy schroniska i wolontariusze 
ze swymi czworonożnymi podopieczny-
mi. Wszystkie psy, m.in. Amigo, Bunia, 
Orion, Zuza, Maniuś, godnie się prezen-
towały i zapraszały: Przyjdź na Palucha, 
pokochaj, adoptuj! Także staruszka.

 (PON)

Chcesz pomóc psom ze schroniska? 
Wesprzyj akcję Adoptuj Warszawiaka! 
•  wpadnij do Parku Szczęśliwickiego 

24 lutego między 13:00 a 15:00, spo-
tkasz tam wolontariuszy z psami; 

• z rób sobie selfie z jednym z naszych 
psiaków;

•  wstaw zdjęcie na social media i od-
bierz upominek; 

• pomóż nam szerzyć ideę adopcji!

O Akcji Adoptuj 
Warszawiaka

Rusza 4. edycja akcji Adoptuj War-
szawiaka. Po raz kolejny nasze psy po-
jawią się w charakterystycznych miej-
scach Warszawy, podczas wydarzeń 
kulturalnych, imprez czy weekendowe-
go leniuchowania na plaży. Wspólnie 
z warszawiakami będziemy szukać im 
nowych, kochających domów.

Po co to wszystko?
•  aby docierać do osób, które nigdy nie 

pojawiłyby się w schronisku; 
•  aby obalać mity na temat zwierząt ze 

schroniska; 

•  aby lepiej poznawać nasze psy – 
sprawdzać, jak radzą sobie w mieście, 
jak podróżują samochodem, jak czują 
się w tłumie; 

•  aby szukać dla nich najlepszych do-
mów na świecie.

Za nami już trzy edycje akcji, dzięki 
której setki psów zalazło domy. Zachę-
camy wszystkich do udziału, bądźcie 
z nami na wydarzeniu facebookowym 
i w realu 

Podczas „Adoptuj Warszawiaka” 
fotografujemy i filmujemy nasze psy. 
Z najlepszych ujęć powstają plakaty, 
ulotki oraz billboardy promujące schro-
nisko. 

Chcesz nam pomóc? 
Znasz ciekawe miejsca w Warsza-

wie, gdzie moglibyśmy pojawić się 
z naszymi psami? 

A może chcesz podzielić się swo-
im talentem i fotografować nasze psy 
w miejskiej scenerii? 

Napisz do nas! 
Na zgłoszenia i pomysły czekamy 

pod adresem 
promocja@paluch.org.pl

Każda osoba odbierająca psa 
z „Palucha” otrzyma specjalny porad-
nik poadopcyjny – książeczkę, w któ-
rej znajdzie praktyczne wskazówki. 
Książeczka powstała dzięki współ-
pracy pracowników i wolontariuszy 
z „Palucha”. W publikacji zostały 
poruszone najważniejsze zagadnienia 
dotyczące opieki nad psem. Adop-
tujący będzie mógł dowiedzieć się 
m.in. jak powinny wyglądać pierw-
sze dni zwierzaka w nowym domu, 

jak uczyć psa czystości, spokojnego 
zostawania samemu w mieszkaniu, 
przychodzenia na zawołanie, grzecz-
nego chodzenia na smyczy czy mi-
jania się z innymi psami. Osobny 
rozdział poświęcony został „sygna-
łom uspokajanym”, czyli sposobom, 
na jakie psy próbują komunikować 
się z innymi czworonogami i z ludź-
mi. Poradnik porusza także kwestię 
budowania relacji psa z dzieckiem, 
porady weterynaryjne i żywieniowe. 

Reno jest pięknym psem w typie 
owczarka niemieckiego, o pięknie wy-
różniających się oczach, którymi tęsk-
nie wpatruje się w ludzi docierających 
w najdalsze zakamarki schroniska i mi-
jających jego boks. Ogromny z niego 
łasuch, uwielbia dostawać smakołyki 
i zrobi dla nich bardzo wiele. Równie 
mocno pragnie kontaktu z człowie-

kiem, lubi być drapany po brzuchu, 
który chętnie nadstawia. Reno nie lubi 
zostawać sam, unika jak może momen-
tu powrotu do boksu, trzeba nie lada 
sprytu żeby zająć go zabawką lub przy-
smakiem i opuścić boks bez niego :)

W sprawie adopcji Reno prosimy 
o kontakt z wolontariuszami Justyna 
783 003 754 Bożenka 531 377 477.

 „Ochota na kota”, czyli 
kolejne szanse na adopcję

– Dla osób, które twierdziły, że do 
schroniska mają „za daleko” urucho-
miliśmy wirtualną wycieczkę. Teraz 
idziemy o krok dalej. Jeszcze bardziej 
przybliżamy „Paluch” mieszkańcom 

i to dosłownie. Już wkrótce udostęp-
nimy im filię jednostki, która działać 
będzie pod nazwą „Ochota na kota” 
– mówi Michał Olszewski, wiceprezy-
dent m.st. Warszawy.

– Ten pomysł od razu nam się spodo-
bał. Wierzę, że otwierając punkt przy 

ul. Grójeckiej, jednocześnie otwieramy 
kotom, ale też pozostałym zwierzętom 
z „Palucha” drzwi do serc warszawia-
ków. Ochota to kocia dzielnica, nie wy-
obrażam sobie, że to miejsce mogłoby 
powstać gdzie indziej – mówi Katarzyna 
Łęgiewicz, burmistrz dzielnicy Ochota.

W pawilonie handlowym przy ul. 
Grójeckiej 79 (w pobliżu skrzyżowania 
z ul. Banacha i ul. Bitwy Warszawskiej 
1920), już za około cztery miesiące 
rozpocznie działanie filia stołecznego 
Schroniska „Na Paluchu”. W punkcie 
„Ochota na kota” zamieszka około 20 

kocurów i kotek, które będą ambasado-
rami idei adopcji.

– Koty, które tu trafią niewątpliwie 
zyskają szansę na szybszą adopcję, 
jednakże będą też miały swoje zada-
nie. Chcemy, aby sygnalizowały war-
szawiakom, że w naszym schronisku 
na nowe domy wciąż czekają dziesiątki 
ich towarzyszy. Z pomocą naszej filii 
jeszcze mocniej postawimy na edu-
kację i promocję – uzupełnia dyrek-
tor Schroniska „Na Paluchu”, Henryk 
Strzelczyk.

– Po raz kolejny zwierzęta z „Pa-
lucha” zbliżają się do warszawiaków. 
Wcześniej były to akcje promocyjne 
w plenerze, a teraz koty będą miały 
swoje stałe miejsce na Ochocie. W ten 
sposób nieustannie będą przypominać, 
że wszystkie „zwierzaki warszawiaki” 
zasługują na szczęśliwy dom – mówi 
Aleksandra Gajewska, radna i wice-
przewodnicząca komisji ochrony śro-
dowiska Rady Warszawy.

– Sama jestem wolontariuszką „Na 
Paluchu” dlatego z tym większą rado-
ścią przyjęłam informację, że to właśnie 
na Ochocie powstanie tak wyjątkowy 
punkt adopcyjny. Liczę, że dzięki niemu 
mieszkańcy, nie tylko naszej dzielni-
cy, jeszcze bardziej zwrócą uwagę na 
problem bezdomności zwierząt – mówi 
Dorota Stegienka, radna Ochoty.

Większa część ochockiego domu 
kota zostanie przeszklona, tak by 
odwiedzający to miejsce mogli swo-
bodnie przyglądać się podopiecznym 
schroniska. 

W punkcie działać będzie również 
punkt adopcyjno-informacyjny, gdzie 
warszawiacy będą mogli uzyskać 
wszystkie informacje związane z przy-
garnięciem zwierząt z „Palucha”.

We Włochach

Mniej zwierząt „Na Paluchu” 
Adoptuj Warszawiaka! 

Poradnik poadopcyjny

Reno szuka domu

Nowe wyzwania przed schroniskiem

Ochota na kota 
„Ochota na kota” – pod taką nazwą już niedługo zacznie funkcjono-
wać filia stołecznego Schroniska „Na Paluchu” przy ul. Grójeckiej 
79, w której zamieszka 20 kotów.
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Stowarzyszenie Dziennikarzy Po-
dróżników Globtroter na pierwsze 
w br. spotkanie zaprosiło przedstawi-
cieli Lubelskiej Regionalnej Organiza-
cji Turystycznej, aby przedstawili Lu-
belszczyznę i jej atrakcje turystyczne. 

A wiadomo, że pod tym względem 
region ten należy do najciekawszych 
w kraju. I chociaż chyba przez wszyst-
kich uczestników wieczoru przynaj-
mniej w jakimś stopniu znany, bo trud-
no sobie wyobrazić, aby dziennikarze 

turystyczni nigdy nie byli w Lublinie, 
Kazimierzu Dolnym czy Zamościu, 
to wartych poznania miejsc i atrakcji 
jest tam o wiele więcej. Przedstawiła 
je, w bardzo ciekawej, przygotowanej 

przez siebie multimedialnej prezentacji, 
wiceprezes i dyrektor biura Lubelskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
Dorota Lachowska.

Przypominając nie tylko najbardziej 
popularne miejscowości i miejsca re-
gionu, ale także inne atrakcyjne, mało 
znane, lub pod innymi nazwami. Ile 
osób, poza może uczestnikami słyn-
nych aukcji koni arabskich w Jano-
wie Podlaskim wie np., że stadnina ta 
znajduje się w miejscowości Wygoda? 
Czy byli w Parchatce, Celejowie, Su-
lowie, Batorzu, Bobliwiu, Justynówce 
czy Jacni?  A to tylko przykłady miej-
scowości, które z różnych powodów 
warto tam odwiedzić. Lub o licznych 
imprezach kulturalnych – także trans-
granicznych, plenerach artystycznych, 
sportowych, nie mówiąc już o smacz-
nych potrawach regionalnych?

Prezentację rozpoczęła informacja, 
że po zakończeniu remontu linii kolejo-
wej, Lublin „zbliży się” do Warszawy, 
gdyż w 2020 roku podróż na tej tra-

sie trwać będzie zaledwie 1,5 godziny. 
Stolica województwa ma też lotnisko, 
z którego jednak samoloty nie latają do 
stolicy kraju. Zaś 350-tysięczny Lublin 
jest największym miastem i ośrodkiem 
akademickim, w którym co 10. miesz-
kaniec jest studentem, po wschodniej 
stronie Wisły. Przy czym od stuleci 
wielokulturowym, z niezwykłym kli-
matem i licznymi atrakcjami. 

Takimi jak kaplica Trójcy Świę-
tej na lubelskim zamku, z rusko-bi-

zantyjskimi freskami o tematyce bi-
blijnej z czasów Władysława Jagiełły, 
Donżonem, Bramą Krakowską, Wieżą 
Trynitarską, kompleksem klasztornym 
dominikanów, archikatedrą i paro-

ma innymi. Zaś poza miastem dużym 
skansenem – Muzeum Wsi Lubelskiej. 
W Lublinie organizowane są też różne 
wydarzenia kulturalne, m.in. Carnaval 
Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, 
festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultury 
czy Europejski Festiwal Smaku. Miasto 
ma różnorodną i bogatą bazę noclego-
wa i gastronomiczną, a także specjalną 
ofertę dla rodzin z dziećmi. Dorota La-
chowska wspomniała też o Lubelskiej 
Karcie Turystycznej.

Prezentację atrakcji turystycznych 
Lubelszczyzny prelegentka podzieliła 
na główne ich działy. W kulturowej 
mówiła nie tylko o stolicy wojewódz-
twa, ale również o wyjątkowym, rene-
sansowym, wpisanym na Listę Dzie-
dzictwa UNESCO Zamościu. O takich 
tamtejszych zabytkach jak Rynek Wiel-
ki oraz cały zespół ulic i uliczek dooko-
ła niego. A także innych zamojskich 
zabytkach, ale i licznych inwestycjach 
związanych z uatrakcyjnieniem go-
ściom pobytu w tym mieście. Podobnie 

o Kazimierzu Dolnym i tamtejszych 
imprezach kulturalnych. 

Krócej o Krainie Lessowych Wą-
wozów, uzdrowisku Nałęczów, Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce, stad-
ninie koło Janowa Podlaskiego, a także 
o bogatej ofercie lubelskich gospo-
darstw agroturystycznych. Wśród in-
nych tematów znalazła się bardzo waż-
na na historycznej i turystycznej ma-
pie regionu kultura żydowska. Z taką 
ocalałą z Holokaustu spuścizną, jak 
jesziwa Chachmej z niedawno powsta-
łym 4* hotelem Ilan w dawnej szkole 
rabinackiej, z mykwą, prowadzonym 
przez gminę żydowską oraz o Ośrodku 
Brama Grodzka – Teatr NN. 

O  innych miastach, o synagogach 
w Zamościu, Szczebrzeszynie i Wło-
dawie. No i Państwowym Muzeum 
na Majdanku oraz muzeach w byłych 
niemieckich obozach zagłady naszych 
przedwojennych żydowskich współo-
bywateli w Bełżcu i Sobiborze. Bar-
dzo ciekawe okazały się też informacje 
o turystycznej marce wielokulturowy 
nurt Bugu i jej partnerach: Fundacji 
Latająca Ryba – Land Art Festiwal, 
Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie, 
Zamku w Janowie Podlaskim, Uroczy-
sku Zaborek, Monasterze św. Onufrego 
w Jabłecznej, Sanktuarium MB Ko-
deńskiej w Kodniu i cerkwi św. Nikity 
Męczennika w Kostomłotach.

W prezentacji znalazło się miejsce 
również dla pozostałych rodzajów tu-
rystyki. Najobszerniej przedstawiona 
została przyrodnicza, ale Lubelszczy-
zna to przecież transgraniczna kraina 
jezior, bagien i lasów, czyli Polesie 
lubelskie i tamtejszy Park Narodowy. 
A także Roztocze z Roztoczańskim PN 
i tamtejszą bogatą ofertą edukacyjną 
oraz urokliwymi miasteczkami, m.in. 
Zwierzyńcem, Krasnobrodem, Szcze-
brzeszynem, Józefowem, Suścem 
i Tomaszowem Lubelskim. Turystyka 
aktywna to kolarstwo, z najdłuższym 
w Polsce, blisko 2000 km, Wschodnim 
Szlakiem Rowerowym Green Velo, 
przebiegającym na Lubelszczyźnie od 
Szumów Tanwi do Janowa Podlaskie-
go. A także spływy kajakowe po Bugu, 
Wiśle, Wieprzu i Tanwi. 

Sporym zaskoczeniem dla wielu 
uczestników spotkania okazała się na-
tomiast informacja o licznych stokach 

narciarskich zarówno w stolicy woje-
wództwa, jak i kilkunastu innych miej-
scowościach. Przykładami turystyki 
transgranicznej są: Polesie, rzeka Bug 

oraz Centralny Szlak Rowerowy Roz-
tocza, który rozciąga się aż po  Lwów, 
a miasta: Lublin, Zamość i leżący na 
Ukrainie Lwów zwiedzane są kom-
pleksowo. 

Obecnie polscy turyści mogą też 
zwiedzać bez wiz białoruski Brześć 
oraz – przypomnę, chociaż to już nie 
Lubelszczyzna – Grodno i białoruską 
część Puszczy Białowieskiej. A przy-
latując do Mińska samolotem, przez 
5 dni także inne miejsca na Białorusi. 
W ramach turystyki  transgranicznej 
organizowane są też Europejskie Dni 
Dobrosąsiedztwa. Lubelszczyzna ofe-
ruje gościom również wiele ciekawych 
produktów i wyrobów oraz regionalną 
kuchnię. Najbardziej znane są piero-

gi lubelskie, które mają nawet swoje 
doroczne święto w ramach Ogólno-
polskiego Festynu „W Krainie Piero-
gów”  w Bychawie. No i gryczaki z Fe-

stiwalem Kaszy „Gryczaki”. A to prze-
cież nie jedyne tamtejsze przysmaki. 
Przypomnę znakomite lubelskie miody 
pitne oraz niezłe piwa. 

Prezentację Lubelszczyzny zakoń-
czyła informacja o tamtejszej turystyce 
medycznej. Klastrze Medycyny Lu-
belskiej, ośrodkach Spa & Wellness 
w Lublinie i na Zamku w Janowie Pod-
laskim. I, oczywiście, o dwu uzdrowi-
skach. Szeroko znanym w Nałęczowie 
i nieco mniej w Krasnobrodzie. 

Więcej na temat Lubelszczyzny i jej 
atrakcji turystycznych znaleźć można 
na: www.lubelskietravel.pl; www.lu-
blintravel.pl i www.lrot.pl.

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą

Zaproszenie na Lubelszczyznę 

Kazimierz Dolny, rynek i kościół

Nałęcżów – Park zdrojowy

Pałac w Kozłówce od strony parku

Panorama Lublina

Brama Krakowska w Lublinie
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– Nie ma zgody na podgrzewanie at-
mosfery strachu wobec uchodźców oraz 
akceptację aktów agresji, także wobec 
cudzoziemców mieszkających już w sto-
licy. Naszym obowiązkiem nie jest sta-
wianie murów, tylko budowanie mostów. 
Mamy nadzieję, że kampania wzbudzi 
większą empatię i chęć włączenia się 
w pomoc najbardziej potrzebującym – 

mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent stolicy.

O tym jaka duża jest skala nienawi-
ści wobec uchodźców mogą świadczyć 
zarejestrowane w 2017 roku w stolicy 
zdarzenia, oto kilka z nich:
–  wolska policja zatrzymała grupę męż-

czyzn, którzy pobili obywatela Mali;
–  trzech mężczyzn zaczepiało i groziło 

Hindusce w autobusie linii N44; 
–  przez kilka miesięcy nieznani sprawcy 

demolowali kawiarnię pewnego Irań-
czyka i wysyłali listy z pogróżkami; 

–  na Mokotowie para Ukraińców została 
pobita, a następnie spryskana gazem 
łzawiącym przez przechodzącego 
obok mężczyznę; 

–  Etiopczyk Salomonem Demissie 
został zaatakowany przed blokiem, 
w którym mieszka na warszawskich 
Bielanach; 

–  23-letni student z Indii został pobity 
w autobusie w Wawrze; 

–  mężczyzna greckiego pochodzenia 
został zaatakowany w autobusie linii 
109.

Kształtowanie pozytywnych postaw 
wobec uchodźców oraz zwiększenie 
wiedzy warszawiaków i warszawianek 
na temat uchodźctwa, to główne cele 
kampanii. W oparciu o cztery hasła, bo-
haterowie – mieszkańcy Warszawy – 
przekonują, że nie boją się uchodźców. 
Co jest niezwykle ważne, z uwagi na ro-
snącą nieufność i obawę Polaków przed 
napływem uchodźców do naszego kraju. 

W kampanii biorą udział: Halina, 
uczestniczka Powstania Warszawskie-
go, dwukrotnie odznaczona Krzyżem 
Walecznych, dziś jednoznacznie wypo-

wiada się „Warszawiacy się nie boją po-
magać uchodźcom”, Rafał, motorniczy 
warszawskich tramwajów, który pod-
czas swojej pracy pomagał zaatakowa-
nym imigrantom, Marta i Piotr, młodzi 
warszawscy przedsiębiorcy pracujący 
na co dzień we własnej stolarni, których 
córeczki chodzą z dziećmi imigrancki-
mi do przedszkola, Natan, który ucząc 

się w Akademii Sztuk Pięknych, na co 
dzień obcuje z wieloma cudzoziemcami. 
– Wszyscy jesteśmy ludźmi, powinniśmy 
sobie pomagać. Nie możemy się godzić 
z falą nienawiści, która jest skierowana 
w stronę osób, które zostały zmuszone do 
porzucenia swojego domu i muszą szu-
kać szczęścia w zupełnie nowym otocze-
niu.  Nie możemy być tchórzami i uda-
wać, że nie widzimy tego co się dzieje 
– odpowiedziała pani Marta na pytanie, 
dlaczego zdecydowała się zostać boha-
terką spotu promującego kampanię.

Wspólne powiedzenie przez boha-
terów kampanii słów „Nie boję się” 
ma być wyrazem powszechnej odwagi 
i opowiedzeniem się za wartościami so-
lidarności i humanitaryzmu. Kampania 
jest odpowiedzią na narastającą falę nie-
ufności wobec cudzoziemców w War-
szawie, szczególnie wobec uchodźców, 
przejawiająca się wzrostem aktów 
agresji. Założenia do kampanii zostały 
wypracowane z warszawskimi organiza-
cjami pozarządowymi zajmującymi się 
pracą na rzecz uchodźców. 

– Kampania będzie prowadzona 
w Warszawie do 4 marca br., z wy-
korzystaniem 30-sekundowego spotu 
prezentowanego na monitorach w ko-
munikacji miejskiej oraz grafik prezen-
towanych na nośnikach zewnętrznych. 
Wydrukowane plakaty trafią także do 
ponad 900 warszawskich szkół, instytu-
cji kultury i ośrodków sportu. Chcemy, 
aby ta kampania była widoczna i stała 
się przyczynkiem do rozmowy o sytuacji 
uchodźców w naszym społeczeństwie – 
mówi Karolina Malczyk, wicedyrektor 
Centrum Komunikacji Społecznej.

W ramach kampanii została uru-
chomiona strona internetowa, któ-
ra zawiera podstawowe informacje 
o uchodźcach i cudzoziemcach w War-
szawie oraz wsparciu miasta. Jej waż-
nym elementem jest baza kontaktowa 
organizacji pozarządowych lub miej-
skich udzielających wsparcia uchodź-
com. Na stronie znajdują się scenariu-

sze lekcji oraz informacje, które mogą 
być pomocne dla nauczycieli, którzy 
chcą w szkołach prowadzić lekcje doty-
czące wielokulturowości, uchodźctwa 
i migracji. 

Warszawa stawia na 
edukację wielokulturową
Warto przypomnieć, że w warszaw-

skich szkołach od 11 lat realizujemy 
projekty z zakresu edukacji międzykul-
turowej, powiązanej z zagadnieniami 
uchodźców. 

W ramach zadania „Młodzi oby-
watele Warszawy” realizowane są pro-
gramy wychowawcze mające na celu 
przeciwdziałanie powstawaniu konflik-
tów w różnych środowiskach, kształto-
wanie postawy tolerancji oraz otwarto-
ści na ludzi pochodzących z różnych 
środowisk. 

W ramach zadania „Młodzi war-
szawiacy innym mieszkańcom” reali-
zujemy działania mające na celu inte-
grację dzieci cudzoziemskich, dzieci 
uchodźców i z mniejszości narodo-
wych. W ciągu 11 lat na projekty roz-
wijające postawy otwartości, poszano-
wania demokracji, przeciwdziałające 
ksenofobii, rasizmowi, nietolerancji 
i budujące przestrzeń dialogu Warsza-
wa przeznaczyła 2,3 mln zł. W tym 
roku szkolnych przeznaczymy na ten 
cel 600 tys. zł. 

Na stronie Biura Edukacji dostęp-
ne są scenariusze lekcji poświęcone 
akceptacji różnorodności w społeczno-
ści lokalnej. Scenariusze mogą służyć 
również nauczycielom z innych miast 
Polski. 

Działania solidarnościowe 
Warszawa i jej mieszkańcy nie po-

zostali obojętni na międzynarodowy 
apel o pomoc i włączyli się aktywnie 
w finansowe wsparcie dla Aleppo, 
gdzie tysiące ludzi pozostaje bez dachu 
nad głową. Mieszkańcy stolicy wsparli 
zbiórkę pieniędzy do puszek podczas 
spektakli, koncertów charytatywnych 
czy wydarzeń sportowych organizowa-
nych przez stołeczne instytucje kultury. 
Również instytucje wyraziły solidar-
ność z ofiarami wojny domowej w Sy-
rii przekazując dochody z wybranych 
wydarzeń. Do tej pory udało się zebrać 
blisko milion złotych. Środki te zostaną 
przeznaczone m.in. na pomoc żywno-
ściową dla rodzin, rozbudowę szkół, 
budowę bibliotek,  stypendia dla stu-
dentów. Warszawa pomagała również 
wcześniej innych uczniom i szkołom ze 
świata, których dotknęły wojny. Takim 
przykładem było przyjęcie w lutym 
2009 roku grupy 120 dzieci z Gruzji, 
z terenów na które najechały wojska 
rosyjskie. Dzieci te miały zapewniony 
3-tygodniowy pobyt wypoczynkowo-
-rehabilitacyjny w Mielnie nad Bałty-
kiem .

Warszawa w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat (2008-2018) wsparła uczniów 
pokrzywdzonych przez wojny (Gruzja 
– Syria – Ukraina).

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

W mieście funkcjonuje Komi-
sja Dialogu Społecznego ds. Cudzo-
ziemców tworzona przez ponad 30 
organizacji pozarządowych oraz m.st. 
Warszawę. Jest to gremium inicjatyw-
no-doradcze współpracujące ze sobą 
w celu wypracowywania rozwiązań 
służących wsparciu i integracji cudzo-
ziemców mieszkających w Warsza-
wie. Miasto poprzez udzielenie dotacji 
wspiera organizacje pozarządowe, któ-
re pomagają m.in. w zakresie: porad 
i informacji prawnych dotyczących 
obowiązujących regulacji instytucjo-
nalnych, poradnictwa psychologiczne-
go i pedagogicznego, diagnozowania 
problemów, podejmowania działań 
profilaktycznych, wsparcia rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej, poradnictwa 
międzykulturowego i integracyjnego, 
zawodowego, mediacji międzykulturo-
wych, jak i podnoszenia znajomości 
języka polskiego.

Centrum Wielokulturowe 
w Warszawie 

Pod koniec 2014 roku powstało 
Centrum Wielokulturowe, stanowiące 
platformę współpracy między organi-
zacjami, m.st. Warszawą oraz innymi 
instytucjami zaangażowanymi w ten 
projekt jako partnerzy. Nad koncepcją 
i najważniejszymi zadaniami centrum 
wspólnie pracowali przedstawiciele 
urzędu oraz 30 organizacji pozarządo-
wych, w wyniku czego powstał plan 
priorytetowych działań. Główne obszary 
realizowanych działań to: aktywizacja, 
informacja, kultura i edukacja. Przez 
3 lata zorganizowano tu blisko 1000 
inicjatyw.

Dzieci uchodźców 
i imigrantów w naszych 

szkołach
Liczba uczniów cudzoziemskich 

w szkołach prowadzonych przez war-
szawski samorząd  w ostatnich latach 
sukcesywnie rośnie (wzrost o około 500 
– 600 uczniów rocznie z 1074 w roku 
2012 do 3437 w roku 2017). Do tego 
dochodzą uczniowie cudzoziemscy 
w szkołach niepublicznych. Główną 
grupę stanowią Ukraińcy.

W Warszawskim Centrum Innowacji 
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zo-
stał uruchomiony punkt kontaktowy oraz 
zespół ds. nauczania dzieci cudzoziem-
skich i reemigrantów w warszawskich 
szkołach. Celem punktu i zespołu jest 
pomoc nauczycielom i dyrektorom szkół, 
w których uczą się dzieci cudzoziemskie, 
w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak 
też reemigrujące dzieci polskie. 

Na terenie m.st. Warszawy reali-
zatorem zadania dotyczącego Integra-
cji cudzoziemców jest Warszawskie 
Centrum Pomocy Rodzinie. Celem 
udzielanej przez WCPR pomocy jest 
zapewnienie wsparcia w początkowym 
okresie adaptacji uchodźców i osób ob-
jętych ochroną uzupełniającą do warun-
ków życia w Polsce oraz rozpoczęcia 
samodzielnego życia. Podstawową rolą 
WCPR w realizacji tego zadania jest 
rozpoznanie bieżącej sytuacji cudzo-
ziemca, określenie jego potrzeb oraz za-
pewnienie adekwatnej pomocy. Narzę-
dziem temu służącym jest indywidualny 
program integracji, który jest pisem-
ną umową między osobą korzystająca 
z pomocy, a centrum pomocy rodzinie. 
Umowa ta określa wzajemne zobowią-
zania oraz sposób współdziałania. Czas 
trwania programu integracyjnego nie 
może przekraczać 12 miesięcy. Jego 
celem jest zapewnienie wsparcia w po-
czątkowym okresie adaptacji uchodź-
ców i osób objętych ochroną.

* * *Jeszcze w połowie 2014 roku, kiedy 
Polacy po raz pierwszy usłyszeli o po-
trzebie udzielenia pomocy uchodźcom, 
zdecydowana większość z nich zareago-
wała pozytywnie. W sondażu CBOS, aż 
72 proc. osób zadeklarowało poparcie 
dla przyjmowania uchodźców z krajów 
objętych konfliktami zbrojnymi. W lu-
tym 2016 zaledwie 39 proc. zgłaszało 
chęć pomocy, a w 2017 r. już tylko 
27 proc.. Niechęć Polaków wobec „in-
nych” utożsamiana jest dziś przede 
wszystkim z muzułmańskimi uchodźca-
mi. 73 proc. osób badanych przez CBOS 
była nieprzyjaźnie nastawiona wobec 
muzułmanów. Większości islam kojarzył 
się z religią i terroryzmem. Ponad 50 
proc. badanych przyznało się do tego, że 
są islamofobami i boją się terroryzmu. 
Warto podkreślić fakt, że muzułmanie 
stanowią bardzo niewielki procent pol-
skiego społeczeństwa (szacunkowo od 
5000 do 10000), a 78 proc. badanych 
wskazało, że nie zna żadnego muzułma-
nina. Niewiedza powoduje również, że 
często mylone są pojęcia „uchodźca” 
z „imigrantem”, co sprzyja przemiesz-
czeniu negatywnych uczuć z uchodźców 
na inne grupy cudzoziemców przebywa-
jących w Polsce. 

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
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rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Nie odrzucaj póki nie poznasz

Warszawiacy się nie boją
Rozpoczęła się kampania społeczna „Warszawiacy się nie boją”. Jest ona odpowiedzią na narastającą 
falę nieufności wobec cudzoziemców w Polsce, szczególnie wobec uchodźców, która przejawia się wzro-
stem aktów agresji.
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•  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

•  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 „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
w marcu: 
•  2 marca (piątek) godz. 19.00 – sala 

widowiskowa – Monodram „Belfer” 
w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka. 
Bilety 40 i 50 zł

•  3 marca (sobota) godz. 17.00 – ga-
leria „Ad-Hoc” – Wernisaż wystawy 
malarstwa Marleny Sztamborskiej pt. 
„Kobieta”. Wstęp wolny

•  9 marca (piątek) godz. 19.00 – sala 
widowiskowa – Koncert śpiewającej 
rodziny Kaczmarek pt. „Bez dwóch 
zdań Kaczmarki dla Pań”. Bilety 60 
i 65 zł

•  14 marca (środa) godz. 18.00 – sala 
kameralna – Występ kabaretu „Pół 
serio” w programie wielkanocnym. 
Wstęp wolny

•  16 marca (piątek) godz. 19.00 – sala 
kameralna – „Salonik Sztuk Arsus” 
– koncert zespołu Swing Motion pt. 
„Sing a Swing”. Wstęp wolny

•  17 i 18 marca (sobota, niedziela) 
godz. 12.30 – sala widowiskowa – 
Bajka dla dzieci (3-8 lat) pt. Kot 
w butach” w wykonaniu artystów Te-
atru „Jumaja”. Bilety 10 zł

•  21 marca środa) godz. 17.00 – sala 
kameralna – Wieczór poezji twórców, 
którzy odeszli i nie tylko. Prowa-
dzenie Anna Rykowska i Zbigniew 
Kurzyński. Wstęp wolny

Dom Kultury „Włochy”
ul. B. Chrobrego 27

tel. 22 863 73 23
w lutym:
•  24 lutego (sobota) godz. 19.30 – 

Spektakl Teatru Hybrydy UW „Łysa 
śpiewaczka” w reżyserii Pawła Lesz-
kowicza. Wstęp wolny

•  25 lutego (niedziela) godz. 12.30 – 
Baju Baj czyli spektakl teatralny dla 
dzieci. Teatr Urwis „Król Zwierząt”. 
Bilety 8 zł

•  25 lutego (niedziela) godz. 17.00 – 
Slajdowisko – Cykl spotkań podróż-
niczych. Anna i Marcin Szymczak 
„Tybet”. Wstęp wolny

w marcu:
•  10 marca (sobota) godz. 18.00 – 

Spektakl pt. „Audycja” komedia 
pomyłek w wykonaniu Teatru Ecce 
Homo z Kielc. Wstęp wolny

•  18 marca (niedziela) godz. 18.00 – 
„Muzyczne co nieco” – recital Julity 
Kożuszek „Agnieszka i nie tylko”. 
Piosenki Agnieszki Osieckiej i Jana 
Jakuba Należytego. Wstęp wolny 

Artystyczny Dom Animacji
Filia Domu Kultury „Włochy”

ul. ks. J. Chrościckiego 14
tel. 22 863 79 81

w marcu:
•  4 marca (niedziela) godz. 12.30 – 

„Zwierzątka z polany” – spektakl dla 
dzieci. Bilet 8 zł

•  9 marca (piątek) godz. 19.00 – „Cu-
downy chłopak” – USA 2017 z Julią 
Roberts. Bilet 10 zł

•  11 marca (niedziela) godz. 10.00 
i 12.30 – „Fernando” – USA 2017. 
Bilet 10 zł

•  13 marca (wtorek) godz. 19.00 – Dys-
kusyjny Klub Filmowy – „Podwójne 
życie Weroniki” w reżyserii Krzysz-
tofa Kieślowskiego. Wstęp wolny

•  16 marca (piątek) godz. 19.00 – 
„Czwarta władza” – USA 2017 w re-
żyserii S. Spielberga. Bilet 10 zł
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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

Horoskop
od 23 lutego do 10 marca 2018 r

WODNIK (21 I – 19 II)
Przez jakiś czas powinieneś 
skupić swoją uwagę na spra-
wach sercowych. Jeżeli teraz 

nie zajmiesz się problemami w związku, 
ryzykujesz jego rozpad. Przy okazji kil-
ka chwil poświęć również innym bliskim 
– zdaje się, że ostatnio nieco przesadzi-
łeś. Przy gwałtownych zmianach tempe-
ratury uważaj na swoje zdrowie – może 
Cię dopaść grypa. 

RYBY (20 II – 20 III)
Jeśli jesteś aktywna zawodo-
wo, możesz się spodziewać 
sporych sukcesów. Nie tylko 

docenią Cię przełożeni, ale także wyra-
żą to w materialnej postaci. To nie roz-
wiąże całkiem Twoich kłopotów finan-
sowych, ale będzie dobrym początkiem. 
Spożytkowując wynikający z tego dobry 
nastrój, zadbaj o zdrowie: korzystne 
będą długie i dieta. 
 
BARAN (21 III – 20 IV)

W pracy zmiany – trudno 
powiedzieć, czy korzystne. 
Ważniejsze wydają się dla 

Ciebie sprawy domowe i rodzinne. Mę-
czące napięcie spowodowałeś Ty sam. 
Dążąc do osiągnięcia swoich celów, 
stałeś się dla bliskich domowym ter-
rorystą. Nie wymagaj tyle od innych, 
oni również, tak jak Ty, mają prawo do 
błędów. Więcej luzu poprawi atmosferę.

BYK (21 IV – 20 V)
Męczy Cię ciągły brak czasu 
i gonitwa spraw, które już 
dawno powinny być zakoń-

czone. Może dobrze by było skorzystać 
z rad życzliwych osób i zrezygnować 
z części obowiązków? Doba nie jest 
z gumy, Twoje siły również. Może nie 
wszystko musisz robić sam? Czy to brak 
zaufania? Możliwe nieporozumienia 
z finansami w tle. 

BLIŹNIĘTA (21 V – 21 VI)
Przed Tobą dobre tygodnie 
w sprawach zawodowych. 
Możesz liczyć na sukces, do-

cenienie i poprawę wizerunku. Postaraj 
się zachować ten stan. Twój organizm 
nie może się już doczekać wiosny i do-
bitnie Ci to pokaże. Może nie obyć 
się bez wizyty u lekarza, ale postaraj 
się też uzupełnić braki witamin. Kiedy 
dojdziesz do siebie, zadbaj o kondycję. 

RAK (22 VI – 22 VII)
Najwyższy czas zająć się 
codziennymi sprawami. 
Nagromadziło się sporo za-

ległości, które mogą uprzykrzyć życie 
i spowodować konflikty z najbliższymi. 
Spokojny czas w pracy pomoże Ci upo-
rać się z tym, co najważniejsze. Tylko 
nic już nie odkładaj na później. Zdrowie 
w normie. Niestety czekają Cię jakieś 
problemy z dalszą rodziną. 
 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Niestety rozwiały się już 
perspektywy poprawy stanu 
materialnego, na które bar-

dzo liczyłeś. Nie załamuj się. Nie czekaj 
na dary losu. Teraz powinieneś zawal-
czyć o swoje. Zarycz jak lew i ruszaj 
do ataku. To akurat świetnie potrafisz, 
prawda? Przezwyciężenie kryzysu przy-
niesie rezultaty. Pociechą będą ciekawe 
spotkania towarzyskie. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Zawsze liczysz tylko na sie-
bie. Teraz bliscy i przyjaciele 
sprawią Ci miłą niespodzian-

kę i staną za Tobą murem. Razem osią-
gniecie więcej niż Ty sama przez cały 
ostatni rok. Jedynym zagrożeniem może 
dla Ciebie być lekceważenie dolegliwo-
ści zdrowotnych. Może dasz się przeko-
nać i czule zajmiesz się sobą i swoim 
zdrowiem?

WAGA (23 IX – 23 X)
Cieszysz się ostatnio sporym 
powodzeniem, ale tak nie bę-
dzie wiecznie. Wypadałoby 

dać też coś od siebie, dla równowagi. 
Inaczej jakaś przykra wiadomość wy-
rwie Cię nagle z nieświadomości. To 
dobry czas, żeby zastanowić się nieco 
nad sobą, popracować nad słabościami 
i wadami. Warto włożyć w to trochę 
wysiłku. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Powinieneś zrobić wszystko, 
żeby nie ulegać emocjom 
w sprawach zawodowych. 

Tylko zachowanie dystansu pozwoli Ci 
przetrwać bez strat i uniknąć kompli-
kacji na przyszłość. Natomiast w uczu-
ciach możesz sobie na to pozwolić. 
Czeka Cię niespodzianka. Może nawet 
spotkasz kogoś, z kim będziesz chciał 
być do końca życia?

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Przed Tobą nawał pracy 
i obowiązków. Żeby im po-
dołać powinieneś starannie 

zaplanować czas i uwzględnić w nim 
swój odpoczynek. Może w najbliższy 
weekend? Ze wszystkim, jak zwykle, 
poradzisz sobie świetnie. Finanse – 
w normie. Zdrowie – możliwe drobne 
niedomagania. Przydałoby Ci się wię-
cej ruchu na świeżym powietrzu. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Najbliższe dni będziesz mu-
siał poświęcić na załago-
dzenie konfliktu wśród naj-

bliższych. Niestety, Ty sam przyłożyłeś 
rękę do tej sytuacji. Sensowne będzie 
przyznanie racji innym. Korzystny czas 
w finansach – wykorzystaj to i rozpocz-
nij coś nowego. Zbieraj siły, bo przełom 
zimy i wiosny może być ciężki dla Two-
jego organizmu. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 11 utworzą rozwiązanie.
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Poziomo: 
1) zbrojne ramię organizacji; 7) zapuszczany lub golony; 8) północny „czubek” Pol-
ski; 9) nie lubisz szarej, wymień na złotą; 10) Andriej A. (1896 – 1948), radziecki 
działacz partyjny i państwowy, generał; 12) zniechęcenie; 14) sztaluga; 16) bogini 
miłości i wojny; 19) żywiołowy podziw; 21) miasto w Niemczech, w Meklemburgii;  
22) jedwabna tkanina o wypukłym wzorze; 23) sadzonka.

Pionowo: 
1) dogrywka; 2) kawaleria; 3) ma złą reputację; 4) sąsiad Ormianina; 5) gwarowo 
o dorożce; 6) żartownisia; 11) pocztowy stempel; 13) utwór literacki naśladujący inne 
dzieło; 15) region w środkowych Włoszech, kolebka państwa rzymskiego; 17) war-
szawska ulica ze Złotą Kaczką; 18) pod nią trafiają pechowcy; 20) glon na galaretę.




