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Hej kolęda, kolęda! 
W pierwszą niedzielę grudnia na placu Narutowicza burmistrz Katarzyna 

Łęgiewicz wraz z radnymi zapaliła lampki na dzielnicowej choince. Uroczystości 
towarzyszył koncert zespołu Pectus, pokaz laserowy oraz kiermasz świąteczny.

Dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych mieszkańców cieszyła się 
również świecąca ramka, w której każdy mógł sobie zrobić zdjęcie na tle ochoc-
kiej choinki.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
niosących miłość, radość i nadzieję

oraz
Szczęśliwego Nowego Roku 2017

pełnego wiary i optymizmu
życzą 

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy

27 grudnia Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP 
ul. Sosnkowskiego 34 godzina 18.30;

28 grudnia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
ul. Zagłoby 37 godzina 19.00;

29 grudnia Kościół Świętej Rodziny 
ul. Zapustna 43 godzina 19.00; 

29 grudnia Kościół Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
ul. Wojciechowskiego 32 godzina 19.00.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski 
oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska 

zapraszają na bożonarodzeniowe koncerty kolęd:

URSUS_kartka swiateczna 3.indd   1 14.12.2016   15:03

I Oddział ZUS w Warszawie przypomina, że zmianie uległa 
lokalizacja Inspektoratu Warszawa-Ochota.

Od 22 czerwca 2015 r. Sala Obsługi Klientów znajduje się przy
ul. E. Orzeszkowej 14, 02-374 Warszawa.

Informujemy, że od 01.04.2017 r. korespondencja wysyłana 
na poprzedni adres: ul. 1 Sierpnia 21, 

nie będzie już dostarczana do Inspektoratu Warszawa-Ochota.

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2017 Roku

wszystkim Czytelnikom, Reklamodawcom i Sympatykom
życzy Redakcja
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25 listopada mieszkająca na Ocho-
cie Antonina Machnacka obchodziła 
setne urodziny. Z tej okazji odwiedziła 
ją burmistrz Ochoty Katarzyna Łęgie-
wicz, która złożyła dostojnej jubilatce 
serdeczne życzenia dwustu lat życia 
oraz przekazała kwiaty i upominki.

Pani Antonina urodziła się w Skar-
czynie. Jako młoda kobieta trafiła 
do obozu koncentracyjnego. Jest człon-
kinią ochockiego Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych. Jej pasją jest szycie i pisanie 
wierszy.

W dniu urodzin otrzymała Odzna-
kę dla Zasłużonych Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych.

zienki, podłogi i trwają prace wykoń-
czeniowe, kosmetyczne, malowanie. 
Tam też przeniesione zostaną nieba-
wem niektóre stare sale dydaktyczne.

W modernizowanej szkole przy 
ul. Solipskiej jeszcze w tym roku 
wprowadzony zostanie wykonawca, 
którego zadaniem będzie wyburzenie 
małego budynku.

(PON)

We Włochach

Rady 
młodzieży 
i seniorów

Na ostatniej sesji rada Włoch 
zgodnie z wnioskiem młodzieżo-
wej rady dzielnicy podjęła uchwałę 
wprowadzającą zmiany w jej statucie. 
W celu usprawnienia działalności po-
stanowiono, że okres kadencji liczony 
od dnia pierwszego posiedzenia (roz-
poczęty w dniu 16 grudnia 2015 roku) 
trwać będzie nie rok, ale 2 lata.

Podjęto także uchwałę w sprawie 
utworzenia Rady Seniorów Włoch, 
organu, którego celem jest wspie-
ranie aktywności i reprezentowanie 
seniorów zamieszkałych na terenie 
dzielnicy. A istotnym obszarem jej 
działań będzie zapobieganie i prze-
łamywanie marginalizacji osób star-
szych.

Do zadań rady seniorów należeć 
ma: pełnienie roli konsultacyjnej, 
doradczej i inicjatywnej dla władz 
dzielnicy w sprawach dotyczących 
włochowskich seniorów; współpra-
ca z Warszawską Radą Seniorów; 
monitorowanie polityki senioralnej 
na poziomie dzielnicy; współtworze-
nie warunków aktywnego uczestnic-
twa seniorów w życiu społecznym 
oraz wspieranie i pobudzanie środo-
wisk senioralnych na rzecz podejmo-
wania wspólnych inicjatyw lokalnych; 
przyjmowanie zgłoszeń o problemach 
i oczekiwaniach seniorów.

Zgodnie z nadanym statutem ka-
dencja rady seniorów trwać ma 3 lata 
od dnia wyboru. W jej skład wcho-
dzić ma nie więcej niż 15 osób. 
Członkiem rady może zostać osoba 
zamieszkała na terenie dzielnicy, któ-
ra ukończyła 60 lat i której kandyda-
turę zgłoszono.

(PON)

W Ursusie

Półmetek 
na słodko

Na sesji rady Ursusa 8 grudnia za-
rząd dzielnicy świętował swój półme-
tek. Burmistrz Urszula Kierzkowska 
w przypadającą drugą rocznicę wybo-
ru dziękowała radnym za dotychcza-
sową dobrą współpracę i zgłaszane 
postulaty motywujące do lepszej pra-
cy. Zachęcała zarazem do kontynu-
owania realizacji wspólnych działań 
dla dzielnicy i mieszkańców. Półme-
tek uczczono na słodko, był tort.

(PON)

We Włochach

Rozbudowa 
szkół

Burmistrz Michał Wąsowicz za-
pewnił, że jest widoczny postęp 
w inwestycjach oświatowych. I tak 
w rozbudowywanej Szkole Podstawo-
wej nr 94 przy ul. Cietrzewia jeszcze 
w tym roku ma być zamknięta ku-
batura wznoszonej nowej 2-kondy-
gnacyjnej sali sportowej i położony 
dach. Natomiast okna zostaną tam 
wstawione na początku przyszłego 
roku. Za to w łączniku, usytuowanym 
na miejscu dawnej hali, gotowe są ła-

Życzymy 200 lat!

Bazarek, zieleń i plac miejski 
złożą się na

Centrum Lokalne Mołdawska
Tu na razie jest klepisko, ale będzie… Po zakończonych 
właśnie konsultacjach społecznych już wiadomo! 
Przedstawiciele społeczności Rakowca z pomocą 
ekspertów stworzyli koncepcję przyszłego centrum 
lokalnego na Ochocie.

W efekcie miesięcznej, intensywnej pracy, wielu godzin dyskusji 
i poszukiwania wspólnych rozwiązań przyszłe centrum lokalne 
podzielono na trzy strefy: handlową – targowisko pozostanie 
w tym samym miejscu, będzie uporządkowane i oświetlone, re-
kreacyjną – na tyłach bazarku powstanie ogród, z zachowaniem 
rosnących tu starych drzew owocowych i nowymi nasadzeniami. 
Trzecia strefa to niewielki plac miejski u zbiegu ulic Mołdawskiej 
i Racławickiej. Skrzyżowanie tych ulic zostanie zastąpione rondem, 
co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników, będzie także ścieżka 
rowerowa. Przy Mołdawskiej stworzymy miejsce, o którym miesz-
kańcy Rakowca będą mogli powiedzieć: to jest „nasz ryneczek”, 
bliski, przyjazny, ładny, funkcjonalny. „Nasz” – to ważne i w peł-
ni uzasadnione, ponieważ ta przestrzeń została zaprojektowana 
wspólnie, w konsultacjach wzięło udział ponad 400 osób!

Serdecznie dziękujemy za udział 
i twórczy wkład w tworzenie 

koncepcji centrum

Witold Dzięciołowski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota

KatarzynaŁęgiewicz
Burmistrz Dzielnicy Ochota

Pełnych spokoju i radości 
Świąt Bożego Narodzenia, 

dobrego wypoczynku w gronie rodziny i bliskich, 
optymizmu, energii i nadziei na 2017 rok

życzą mieszkańcom Ochoty

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

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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Tradycja chrześcijańska od same-
go początku wskazywała na te groty, 
jako na miejsce narodzin Zbawiciela, 
a pielgrzymki do Betlejem zaczęły się 
już w połowie I wieku. Żeby temu 
zapobiec, cesarz Hadrian zamknął 
w 185 roku groty i zbudował nad nimi 
świątynię Adonisa. Po edykcie medio-
lańskim (313 rok), wprowadzającym 
chrześcijaństwo jako religię państwo-
wą, do Palestyny przybyła Helena, mat-
ka cesarza Konstantyna, która na miej-
scu zburzonej świątyni pogańskiej 
ufundowała wspaniałą, pięcionawową 
bazylikę Bożego Narodzenia, która 

szczęśliwie przetrwała do naszych cza-
sów.

Według tradycji, w 614 roku, pod-
czas niszczycielskiego najazdu Persów, 
kiedy zniszczeniu uległa większość 
kościołów Ziemi Świętej, bazylika 
w Betlejem ocalała, gdyż przedstawieni 
na mozaice Trzej Królowie ubrani byli 
w perskie szaty. Najeźdźcy nie bardzo 
wiedząc, o co chodzi, na wszelki wypa-
dek oszczędzili świątynię.

Do wnętrza bazyliki prowadziły 
niegdyś trzy bramy, przez które muzuł-
manie, którzy zajęli te ziemie, wjeżdża-
li konno ciesząc się ze sprofanowania 

świątyni. Zamurowano je więc pozo-
stawiając jedynie wąską i niską furtkę, 
przez którą wchodzi się pojedynczo 
zgiętym w pół.

Przez mały przedsionek wchodzi-
my do środka. Ogromne wnętrze dzie-
lą na pięć naw cztery rzędy kolumn 
z czerwonego kamienia. Większością 
świątyni zarządzają ortodoksyjni Gre-
cy, częścią Ormianie, zaś z lewej strony 
do bazyliki przylega klasztor Francisz-
kanów oraz katolicki kościół św. Ka-
tarzyny.

Za ikonostasem schodzi się 
po 15 stopniach w dół do Groty Na-
rodzenia. Ma ona kształt prostokąta. 
W miejscu narodzenia Jezusa, pod oł-
tarzem, na posadzce z białego mar-
muru błyszczy czternastoramienna 
srebrna gwiazda z łacińskim napisem 
– Tu z dziewicy Maryi narodził się 
Zbawiciel. Pielgrzymi klę-
kają, całują gwiazdę, doty-
kają ją przyniesionymi krzy-
żykami i różańcami. Obok 
po trzech stopniach schodzi 
się do Kaplicy Żłóbka, wspar-
tej na trzech kolumnach z zie-
lonego marmuru.

Naprzeciwko miejsca, 
gdzie stał żłóbek jest te-
raz ołtarz Trzech Mędrców 
ze Wschodu, którzy przybyli 
do Betlejem prowadzeni przez gwiaz-
dę; -Zobaczyli Dziecię przy Matce 
Jego, Maryi; upadli na twarz i złożyli 
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby 
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło 
i mirrę (Ewangelia wg św. Mateusza).

W podziemiach bazyliki są jeszcze 
inne groty – m.in. grota poświęcona 

Młodziankom, czyli małym 
chłopcom do lat trzech, któ-
rych wszystkich Herod kazał 
zgładzić, aby wśród nich zabić 
Jezusa. Inna grota była celą 
św. Hieronima, mnicha który 
przetłumaczył Pismo Święte 
na łacinę i tu zmarł w 420 
roku. Pomnik św. Hieronima 
stoi na dziedzińcu klasztoru 
Franciszkanów. Jest też grota z ołta-
rzem św. Józefa, w której otrzymał on 
rozkaz Boży: – Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozo-
stań tam, aż ci dam znać, bo Herod bę-
dzie szukał Dziecięcia, aby je zgładzić 
(Ewangelia wg św. Mateusza).

W sąsiedztwie bazyliki jest klasztor 
ormiański, monastyr grecko-ortodok-
syjny oraz katolicki klasztor francisz-
kanów z kościołem św. Katarzyny. Wo-

kół pełno wież kościelnych i dzwonów, 
bowiem według pięknej legendy, gdy 
w Betlejem rozdzwonią się dzwony, 
zlatują się tu Aniołowie, żeby posłu-
chać ich głosów.

Aniołowie odwiedzają też zapew-
ne Grotę Mleczną, gdzie w drodze 
do Egiptu zatrzymała się Święta Ro-

dzina uciekająca przed siepaczami 
Heroda. Podczas karmienia Dzieciątka 
na podłogę jaskini spadła kropla mleka 
i zabarwiła jej ściany na biało. Sprosz-
kowany wapień jest ponoć niezwykle 
skuteczny na problemy z zajściem 
w ciążę. Opiekujący się Mleczną Grotą 
franciszkanie oferują niewielką torebkę 
tego specyfiku z odpowiednią modli-
twą za jedyne 2 dolary.

Jego skuteczność poświadcza eks-
pozycja wydanych przez lekarzy certy-
fikatów. Na ścianach niewielkiego po-
koju i w wielkich kartonach, zebrało się 
ich już blisko dwa tysiące. Nie udało 
mi się tylko dopytać miejscowego za-
konnika, czy aby na pewno samo spo-
życie sproszkowanej skały i modlitwa 
wystarczą, aby doczekać się potomka?

W Wigilię z leżącego pomiędzy 
Betlejem a Jerozolimą Pola Pasterzy 
wyrusza uroczysta procesja prowadzo-
na przez łacińskiego patriarchę Je-
rozolimy. Orszak przechodzi wśród 
przybranych lampionami gajów oliw-
nych docierając do Bazyliki Naro-
dzenia. O zmierzchu rozpoczyna się 
uroczysta Pasterka celebrowana przez 
patriarchę i transmitowana przez radio 
na cały świat.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Miejsce narodzenia Pana: Betlejem
Jezus narodził się w Betlejem, gdzie Święta Rodzina udała się na spis 
zarządzony przez cesarza Tyberiusza, jako że Judea była wówczas 
prowincją cesarstwa rzymskiego. Urodził się w grocie, jakich peł-
no jest w okolicy tego miasta. Do dziś arabscy pasterze chronią się 
w nich ze swoimi owcami i kozami.
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INwestycje w DzIelNIcy UrsUs  
m.st. warszawy w latach 2015–2016

Szanowni Państwo, 
Z końcem roku mija połowa kadencji samorządowej 2014–2018. Pragniemy przedstawić Państwu pod-

sumowanie wybranych działań inwestycyjnych prowadzonych w tym czasie przez Radę i Zarząd Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy; pokazać jak bardzo, również dzięki mieszkańcom i m.in. projektom realizowanym 
w ramach budżetu partycypacyjnego, zmieniła się nasza dzielnica.

Priorytetem tej kadencji są bez wątpienia inwestycje. Dzięki nim Ursus staje się nowoczesnym 
miejscem z  dobrą infrastrukturą. W  kadencji 2014–2018 dzielnica wyda na nie rekordową kwotę ok. 
170  mln  zł. Do tej pory zrealizowaliśmy 34 spośród 51 zaplanowanych projektów. Najwięcej środków 
wydaliśmy na inwestycje związane z oświatą. Dążymy do tego, aby ursuskie placówki oświatowe speł-
niały najwyższe standardy. Realizacja w  nadchodzących latach inwestycji, które już przygotowaliśmy 
i zabezpieczyliśmy na nie środki sprawi, że szkoły w Ursusie będą przestronne, przyjazne i doskonale 
wyposażone.

W rezultacie tak ambitnych planów, w 2017 roku Ursus przeznaczy na inwestycje blisko 71 mln zł, dzięki czemu stanie się liderem 
spośród warszawskich dzielnic, w przeliczeniu budżetu inwestycyjnego na mieszkańca – ponad 1 200 zł na osobę.

Na początku kadencji deklarowaliśmy, jako Zarząd Dzielnicy, że podstawową zasadą, jaką będziemy kierować się w naszych działaniach 
będzie zasada zrównoważonego rozwoju Ursusa. Z  tego powodu nie mogło zabraknąć także inwestycji związanych z  rozwojem sieci 
dróg, rozbudową terenów zielonych czy budownictwem komunalnym. W pierwszej kolejności skupiamy się na podstawowych kwestiach, 
które ułatwiają mieszkańcom codzienne funkcjonowanie – wygodny dojazd do pracy, dostęp do placówek oświatowych i opiekuńczych, 
nieustanne rozbudowywanie terenów rekreacyjnych i sportowych oraz poszerzaniu oferty kulturalnej. Dzięki temu w Ursusie jest coraz 
więcej miejsc, gdzie można wypocząć, spędzić czas z rodzinną i przyjaciółmi.

Zdajemy sobie sprawę, że mimo tak dużego tempa realizowanych zadań, cały czas stoją przed nami kolejne wyzwania. Ursus, jak każda 
dzielnica ma swoje problemy, aby je rozwiązać i im zapobiegać już teraz przygotowujemy inwestycje na następne lata. Z dużą determi-
nacją Zarząd Dzielnicy zabiega w Urzędzie m.st. Warszawy o zapewnienie dodatkowych 140 mln zł. Te środki pozwolą nam wybudować 
kolejny kompleks szkolny w rejonie Skoroszy, gdzie brakuje placówek oświatowych, rozbudować cztery dzielnicowe przedszkola, dzięki 
czemu wszystkie ursuskie przedszkolaki znajdą miejsce w publicznych placówkach na terenie własnej dzielnicy, wybudować nowoczesne 
Centrum Edukacyjno-Kulturalne oraz wybudować nową szkołę podstawową na terenach po byłych zakładach, gdzie obecnie już budują 
się osiedla mieszkaniowe.

O stanie realizacji tych zamierzeń będziemy Państwa informować. Jednak nie tylko inwestycje zaplanowane przez Urząd Dzielnicy 
zmieniają Ursus. Dzięki Państwa pomysłom zgłaszanym w budżecie partycypacyjnym czy inicjatywie lokalnej, które często są odważne 
i nowatorskie, Ursus staje się coraz ciekawszym miejscem do życia. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i zapraszam do dalszej aktywności 
oraz wspólnej realizacji Państwa pomysłów w naszej dzielnicy.

Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

W ramach porozumienia z Biurem Pomocy i Spraw Społecznych m.st. 
Warszawy, dzielnica wybuduje nowy żłobek przy ul. Henryka Pobożnego 
dla 150 dzieci. Inwestycja będzie realizowana we współpracy z Zespołem 
Żłobków m.st. Warszawy, przyszłym zarządcą obiektu. 
realizacja: 2016–2018
Koszt inwestycji: 6 mln zł

Budowa żłobka

Nowe oświetlenie uliczne budowane jest w ulicach: Hassa na odcinku: 
Tomcia Palucha – Skoroszewska, Posag 7 Panien na odcinku: Szamoty – 
Gierdziejewskiego, Henryka Brodatego, Magnackiej, płk. Stanisława Dąbka. 
czas realizacji: grudzień 2016 r.
Koszt inwestycji: ok. 600 tys. zł

Budowa oświetlenia ulicznego
Wszystkie placówki oświatowe w Ursusie uzyskają jeszcze w tym roku 
nowoczesny system monitoringu wizyjnego, obejmujący montaż i insta-
lację lokalnych systemów cyfrowych. Szesnaście placówek, trzy szkoły 
podstawowe, cztery gimnazja i dziewięć przedszkoli, zostanie wyposa-
żonych łącznie w 150 kamer wewnętrznych oraz 68 kamer zewnętrznych 
na terenach przyszkolnych.
realizacja: 2016 r.
Koszt inwestycji: 259 tys. zł

Modernizacja monitoringu wizyjnego  
w placówkach oświatowych

Budynek szkoły przy ul. Konińskiej 2 powiększył się o nowe skrzydło dy-
daktyczne – 15 sal lekcyjnych wraz z zapleczem, gdzie udostępniono ok. 
400 nowych miejsc dla uczniów. W ramach inwestycji powstała pierwsza 
w dzielnicy, pełnowymiarowa, nowoczesna hala sportowa z trybunami. 
realizacja: 2014–2016
Koszt inwestycji: 13,28 mln zł

Nowe skrzydło szkoły i hala sportowa
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W czerwcu 2016 roku zakończyła się budowa nowej pętli autobusowej 
Ursus – Niedźwiadek. W ramach inwestycji wybudowano m.in. zatoki przy-
stankowe i perony dla oczekujących pasażerów o dł. 195 m, ciągi chodni-
kowe, siedem wiat przystankowych oraz budynek dyspozytorni. Ponadto 
wykonano oświetlenie obiektu – 13 latarni oraz instalację elektryczną.
realizacja: 2015–2016
Koszt inwestycji: ok. 2,5 mln zł

Pętla autobusowa w ul. Orląt Lwowskich
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Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa 
– Katowice zakłada wybudowanie dróg dojazdowych do istniejącego 
wiaduktu kolejowego, który usytuowany jest równolegle do Południowej 
Obwodnicy Warszawy. Będą one przebiegać od ulicy Orląt Lwowskich 
do ul. Witosa i dalej do ul. Piastowskiej. Obecnie trwają prace projektowe. 
W wyniku realizacji zadania dzielnica zyska trzeci przejazd nad torami 
kolejowymi, na wysokości Osiedla Niedźwiadek, co znacznie ułatwi ko-
munikację wewnątrz dzielnicy.
Inwestycja realizowana w latach: 2016–2018
Koszt inwestycji: ok. 10 mln zł

Trzeci przejazd przez tory
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Budynek przedszkola zostanie powiększony o dwukondygnacyjne skrzy-
dło o powierzchni 440 m kw. Inwestycja przewiduje 75 nowych miejsc 
dla przedszkolaków, modernizację istniejącej części budynku oraz dopo-
sażenie placu zabaw.
realizacja: 2015–2018 r.
Koszt inwestycji: 7,65 mln zł

Rozbudowa Przedszkola przy ul. Balbinki 1
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Dzięki gruntownej modernizacji, w  odzyskanym przez Urząd Dzielnicy 
budynku powstanie 4 oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci. 
realizacja: 2016–2017
Koszt inwestycji: 2,12 mln zł

Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola  
przy ul. Wojciechowskiego 13
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Budowa sześciooddziałowego przedszkola w Parku Achera zakończyła 
się kilka miesięcy przed terminem, co umożliwiło 126 najmłodszym 
mieszkańcom dzielnicy, mimo  nie zakwalifikowania się  do przedszkola 
podczas rekrutacji na rok 2016/2017, rozpoczęcie edukacji przedszkolnej 
w publicznej placówce jeszcze w 2016 roku. Budynek ma dwie kondygna-
cje, ciekawy wystrój, salę gimnastyczną oraz m.in. nowoczesne zaplecze 
kuchenne. Placówka przewidziana jest docelowo na sześć oddziałów, 
czyli 150 dzieci. 
realizacja: 2014–2016
Koszt inwestycji: 5,33 mln zł

Przedszkole w Parku Achera
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Inwestycja obejmuje budowę dwukondygnacyjnego, sześciooddziało-
wego przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W obiekcie oprócz 
sal edukacyjnych znajdzie się także m.in. sala gimnastyczna i sala zajęć 
integracji sensorycznej, własny blok żywienia. Na terenie ogrodu przy 
budynku powstaną trzy wydzielone place zabaw, osobno dla każdej gru-
py wiekowej oraz obszerne tarasy przylegające do sal zlokalizowanych 
w parterze budynku.
realizacja: 2016–2019
Koszt inwestycji: 6,58 mln zł

Budowa przedszkola, ul. Hennela
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Na terenie szkolnym, w  sąsiedztwie budynku, w  który teraz mieści się 
gimnazjum, liceum oraz technikum powstanie nowa szkoła podstawowa 
dla 850 uczniów. Inwestycja zakłada wybudowanie 3 boisk oraz dwóch 
sal gimnastycznych. Nowy budynek zostanie wyposażony m.in. w odna-
wialne źródło energii – solary, które będą przetwarzać energię słoneczną 
na energię cieplną do ogrzewania wody na potrzeby szkoły.
realizacja: 2015–2018
Koszt inwestycji: 34 mln zł

Kompleks szkolny, ul. Dzieci Warszawy 42
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W obecnej kadencji zrealizujemy 
długo oczekiwaną inwestycję – Eko 
Park w  Ursusie. Będzie to pierwszy 
park ekologiczny w Warszawie. Miej-
skie tereny zielone pełnią podwójna 
rolę, przyczyniają się do poprawy 
powietrza, którym oddychamy i sta-
nowią enklawę dla mieszkańców, 
gdzie można odpocząć i  spędzić 
czas na powietrzu. Kolejne ważne 
projekty z  zakresu ochrony śro-
dowiska dotyczą gospodarki wód 

opadowych. Przebudowa kanału Konotopa i  przebudowa rowu 
U1 z  budową kolektora deszczowego sprawią, że uporamy się 
z  lokalnymi podtopieniami domostw, które występują w Ursusie 
po gwałtownych opadach deszczu.

W Ursusie rozwija się budownictwo deweloperskie, a co za tym 
idzie osiedlają się nowi mieszkańcy. Zazwyczaj są to młode rodzi-
ny z dziećmi, których pierwszą potrzebą jest dostęp do żłobków, 
przedszkoli i szkół. Dzięki nieustannej analizie i długoterminowe-
mu planowaniu, mimo rosnącej liczby mieszkańców dzielnica jest 
przygotowana na przyjęcie najmłodszych mieszkańców Ursusa 
do placówek oświatowych i wychowawczych. Tylko we wrześniu 
2016 roku przygotowaliśmy ok. pół tysiąca nowych miejsc w dziel-
nicowych przedszkolach i szkołach.

Wiesław Krzemień
Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Poprzez realizację inwestycji 
na tak dużą skalę mamy możli-
wość rozwiązywania wielu pro-
blemów i wyzwań społecznych 
w dzielnicy Ursus. Dzięki budowie 
dwóch budynków znacznie po-
prawi się standard dzielnicowych 
mieszkań socjalnych i komunal-
nych. Obecnie ze względu na małą 
ilość dostępnych lokali, na przy-
znanie mieszkania czeka się kilka 
lat, a oczekujący to osoby i rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które pilnie potrzebują 
pomocy.

We współpracy z mieszkańcami i architektami tworzymy 
Centrum Lokalne „Niedźwiadek”, gdzie powstanie funkcjonalna, 
otwarta i przyjazna przestrzeń, w której mieszkańcy codziennie 
spędzają czas, załatwiają sprawy, robią zakupy. Realizacja tego 
zadania będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców północnej 
części dzielnicy, m.in. zmodernizujemy Park Hassów, plac zabaw 
„Hasanka”, powstaną nowe miejsca parkingowe i zostanie utwo-
rzone miejsce do uprawiania sportów miejskich, dedykowane 
głównie młodzieży, która sama zadecyduje o tym, jaki będzie 
miało ostateczny kształt. W przyszłym roku przeprowadzimy kon-
sultacje w tej sprawie, na które już teraz serdecznie zapraszam.

Kazimierz Sternik
Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Zakres prac modernizacji szatni sportowej na ternie OSiR Ursus obejmo-
wał: docieplenie dachu, zamontowano instalacje kanalizacji sanitarnej, 
wentylacji mechanicznej, instalację oświetleniową i elektryczną. Wykona-
no ściany działowe, sanitariaty oraz przeprowadzono prace wykończenio-
we w pomieszczeniach. W szatni zamontowano 48 szafek dla zawodników.
realizacja: 2015
Koszt inwestycji: 302 909 zł

Modernizacja szatni sportowej

Projekt zrealizowany w ramach warszawskiej Inicjatywy Lokalnej – formy 
współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami, polegającej na wspól-
nej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W ra-
mach współpracy Urzędu Dzielnicy Ursus z mieszkańcami zmodernizo-
wano część trybuny sportowej na boisku głównym Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Sosnkowskiego 3, dzięki czemu powstało 140  nowych 
miejsc siedzących.
realizacja: 2015 r.
Koszt inwestycji: 61 433, wkład pracy mieszkańców 16 000 zł

Modernizacja trybuny

Nowy wygląd zyskał teren w trójkącie ulic: Wojciechowskiego, Orląt 
Lwowskich i Zagłoby, na którym znajduje się miejsce pamięci Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego. W wyniku przeprowadzonej modernizacji 
utworzono skwer zieleni z alejkami, ławkami oraz nową szatą roślinną. 
realizacja: 2016–2017
Koszt inwestycji: ok. 285 866 zł

Skwer przy ul. Wojciechowskiego
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Na terenie Parku Hassów, pływalni „Albatros”, targowiska „Centrum Han-
dlowego – Spółka Kupców Ursus” oraz placu zabaw „Hasanka” realizo-
wany jest pilotażowy projekt utworzenia Centrum Lokalnego „Niedź-
wiadek”. Zakłada on przeprowadzenie na ww. terenie inwestycji i zmian 
architektonicznych wypracowanych w procesie konsultacji wspólnie 
z mieszkańcami i architektami.
realizacja: 2017–2019
Koszt inwestycji: 5–7 mln zł

Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
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W Ursusie powstaną dwa budynki komunalne: przy ul. Zagłoby oraz 
przy ul. Orląt Lwowskich. Łącznie powiększą dzielnicowy zasób lokalowy 
o 180 mieszkań komunalnych. Pierwszy budynek będzie gotowy w 2018, 
drugi rok później.
Inwestycja realizowana w latach: 2016–2019
Koszt inwestycji: 22,65 mln zł

Budynki komunalne
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WIZUALIZACJA

Urząd Miasta St. Warszawy
Dzielnica Ursus
ul. Plac Czerwca 1976r. Nr 1
02-495 Warszawa

Studium wykonalnościETAP:

INWESTOR:

AUTORZY:

branża:

data: skala:

ARCHITEKTURA

Woźnicki, Zdanowicz

ZABUDOWA MIESZKANIOWA
WIELORODZINNA

Z WIELOSTANOWISKOWYM GARAŻEM,
PRZEDSZKOLEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ I ZJAZDEM

dla działek o nr 1/29 obręb 2-09-06
przy ul. Orląt Lwowskich w Warszawie
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Nowy park w Ursusie powstanie na obszarze 5 ha, wzdłuż ul. Gierdziejew-
skiego. Na jego terenie utworzone zostaną ekologiczne ścieżki edukacyjne 
oraz pierwszy w dzielnicy wybieg dla psów. Obiekt będzie miał charakter 
otwarty, m.in. dzięki wyznaczeniu polan piknikowych, miejsc do rozpalenia 
grilla czy utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. W parku 
zostaną zastosowane rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak niecki re-
tencyjne, zbierające wodę opadową z ulic, która po oczyszczeniu utworzy 
środowisko dla roślin zalewowych. Elementy małej architektury zostaną 
wykonane z materiałów recyklingowych, a do oświetlenia parku zostaną 
wykorzystane latarnie z panelami solarnymi.
Inwestycja realizowana w 2016–2019
Koszt inwestycji: ok. 10 mln zł

Eko park

Przy ul. Rakuszanki powstał pierwszy w Warszawie Plac Zabaw dla Do-
rosłych. Na jego terenie znajdują się cztery urządzenia zabawowe przy-
stosowane do rozmiaru osób dorosłych. Na tej samej działce dzielnica 
realizuje drugi projekt budżetu partycypacyjnego – plenerowy Fitness 
Park. Dzięki temu na terenie o łącznej powierzchni ok. 4 tys. mkw powsta-
je nowatorska przestrzeń rekreacyjna, wzbogacona o 39 nowych drzew, 
które posadzono w ramach programu „Milion drzew dla Warszawy”.
realizacja: 2016 r.
Koszt inwestycji: 277 044,44 zł

Plac Zabaw dla Dorosłych
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Trwają prace związane z realizacją kolejnego etapu międzygminnej inwe-
stycji przebudowy rowu wodnego U1 – budowa zbiornika retencyjnego 
w dolinie rzeki Raszynki w Regułach wraz z kanałem przerzutowym. Wy-
konanie tego zadania zapewni ochronę przeciwpowodziową i możliwość 
prawidłowego zagospodarowania wód opadowych na terenie Piastowa, 
Pruszkowa, Michałowic oraz warszawskich dzielnic – Ursusa i Włoch. 
W 2017 roku będzie realizowany ostatni, III etap inwestycji – przebudo-
wa rowu U-1 od ul. Ogrodowej w Michałowicach do ul. Sosnkowskiego 
w Ursusie.
realizacja: 2004–2017
Koszt inwestycji: 13 005 884 zł

Budowa kolektora deszczowego
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Przedsięwzięcie polega na przebudowie kanału Konotopa wraz z jego 
częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy 
do ulicy Magnackiej. Długość odcinka objętego pracami wynosi 379, 5 m. 
Inwestycja ma na celu uporządkowanie i przebudowę kanału, który pełni 
rolę odbiornika wód deszczowych z terenu Ursusa. 
realizacja: 2014–2016
Koszt inwestycji: 1 280 541 zł

Przebudowa kanału Konotopa
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W ramach realizacji projektu Budżetu Partycypacyjnego na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ursusie powstała ogólnodostępna ścianka 
treningowa do tenisa. Przed ścianką wykonano kort o nawierzchni akry-
lowej w kolorze zielonym.
realizacja: 2016 r.
Koszt inwestycji: 110 700 zł 

Ścianka do tenisa
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W budynku hali sportowej na ternie OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3 
przeprowadzono modernizację hali sportowej. Zakres prac obejmował 
m.in.: naprawę i izolację ścian fundamentowych, termomodernizację 
ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej oraz in-
stalacji centralnego ogrzewania. W wyniku prowadzonych prac budynek 
zyskał także nową elewację.
realizacja: 2016 r.
wartość inwestycji: ok. 1 mln zł

Termomodernizacja hali oraz zaplecza 
sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Ursusie
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Inwestycja zakłada gruntowną przebudowę ul. Zaczarowanej Dorożki, 
która zyska nową jezdnie, chodniki oświetlenie i odwodnienie. W ramach 
inwestycji powstanie kolektor deszczowy i zbiornik retencyjny o po-
jemności 480 metrów sześciennych. Tym samym zostanie zrealizowany 
pierwszy etap budowy odwodnienia dla Osiedla Gołąbki.
realizacja: 2014–2017
Koszt inwestycji: 3,3 mln zł

Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki
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Zgodnie z wieloletnią tradycją Ma-
zowieckiego Teatru Muzycznego imienia 
Jana Kiepury w Warszawie, Nowy Rok 
zostanie przywitany w wyjątkowym sty-
lu. Od jedenastu lat Teatr jest organiza-
torem i pomysłodawcą Koncertu Nowo-
rocznego. Będzie to już 12. edycja tego 
niezwykłego wydarzenia. Publiczność 
usłyszy największe arcydzieła opery, 
operetki i utwory musicalowe zarówno 
polskie, jak i światowe. 12. Koncert 
Noworoczny „Opera, Operetka, Musi-
cal” odbędzie się 1 stycznia 2017 roku 
o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej 
Filharmonii Narodowej w Warszawie.  

Dbając o tradycję tego projektu i ma-
jąc na względzie oczekiwania wiernych 
widzów, Mazowiecki Teatr Muzyczny 
imienia Jana Kiepury w Warszawie przy-
gotował na tę okazję niezwykły program. 
Zaproszenie do koncertu przyjęli znako-
mici soliści, znani nie tylko z polskich 

scen operowych i musicalowych, ale tak-
że z licznych występów zagranicznych, 
festiwali  i konkursów: Edyta Piasecka 
(sopran), Marcelina Beucher (sopran), 
Krystian Krzeszowiak (tenor), Wojciech 
Sokolnicki (tenor) – zwycięzca tegorocz-
nej III Bitwy Tenorów na Róże, Marcin 
Bronikowski (baryton), oraz Szymon 
Kobyliński (bas) zwycięzca tegorocznego 
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokal-
nego Impressio Art. Wydarzeniem wieczo-
ru będzie pojedynek wirtuozów skrzypiec 
– Anny Wandtke i Bogdana Kierejszy.

Solistom towarzyszyć będzie Orkie-
stra Mazowieckiego Teatru Muzycznego 
imienia Jana Kiepury w Warszawie pod 
dyrekcją maestro Piotra Sułkowskiego, 
który jednocześnie obejmie kierownictwo 
muzyczne koncertu. Pojawią się także 
goście specjalni: maestro Jerzy Mak-
symiuk oraz wybitny pianista Daniel 
Wnukowski.

Opera, Operetka, Musical

W ostatnich latach, w związku 
ze zdecydowanie szybszym i bardziej 
chaotycznym sposobem funkcjonowa-
nia społeczeństwa, brakiem stabilizacji 
zawodowej i finansowej rodzin, a tak-
że rozluźnieniem więzi międzyludzkich 
nastąpił wzrost liczby konfliktów ro-
dzinnych i rozwodów.

Do niedawna skonfliktowani ludzie 
nie mieli możliwości zwrócenia się 
do bezstronnych i kompetentnych osób 
z prośbą o towarzyszenie im w nara-
stającej często przez lata sytuacji kon-
fliktu. Praktyka mediacyjna pokazuje 
wyraźnie, że stworzenie bezpiecznej 
przestrzeni i fachowa pomoc doświad-
czonych mediatorów umożliwia skon-
fliktowanym i skupionym na przeżywa-
niu poczucia krzywdy stronom otwo-
rzenie się na emocje, uczucia i potrzeby 
drugiego człowieka. Mediacja zakłada 
bowiem, że konflikt jest zjawiskiem 
naturalnym, występującym w każdym 
związku i relacji międzyludzkiej.

Konflikt może być twórczy
Konflikt może być także siłą twór-

czą, dającą możliwość rozwoju i głęb-
szego, bardziej świadomego porozu-
mienia. Podkreślenie tego faktu wy-
daje się bardzo istotne, gdyż wiele 
osób krępuje się ujawnienia sytuacji 
konfliktowej, mylnie sądząc, że nie 
należy poszukiwać fachowej pomocy 
poza związkiem. Tymczasem mediacja 
to spotkania z profesjonalnie przygo-
towaną parą mediatorów, ludzi tole-
rancyjnych, dyskretnych i otwartych, 
szanujących wolność wyznawania oso-
bistych wartości. Ludzi bezstronnych 
i nie oceniających postaw moralnych 
uczestników.

Mediacja jest procesem, który poza 
oczywistym celem, jakim jest wypra-
cowanie satysfakcjonującego obie stro-
ny konfliktu porozumienia, umożliwia 
także odnoszenie innych, nie mniej 
istotnych korzyści. Spotkanie media-
cyjne uczy strony konfliktu wyrażania 
własnych uczuć, emocji oraz potrzeb. 
Podczas spotkań wspólnych strony 
przyswajają zasady uważnego słucha-
nia swojego rozmówcy, wsłuchiwania 
się w jego potrzeby, emocje, obawy 
i oczekiwania. Dzięki temu mediacja 
umożliwia zrozumienie odmiennego 

punktu widzenia, pokazuje konstruk-
tywny sposób rozwiązywania konflik-
tów, kieruje myśli uczestników media-
cji ku przyszłości i rozwiązaniu sporu. 
Osoby, które uczestniczą w sesjach me-
diacyjnych, uczą się brania odpowie-
dzialności za podejmowane przez sie-
bie decyzje, jak również za losy swoich 
najbliższych. Wypracowane wspólnie 
porozumienia pozwalają na polepsze-
nie relacji, zachowanie wzajemnego 
szacunku i poszanowanie granic.

Uczestnicy dowiadują się, że miarą 
dobrego związku nie jest brak konflik-
tów, tylko to, jak te konflikty rozwią-
zujemy. Po każdym dobrze rozwią-
zanym konflikcie wzrasta wzajemne 
zaufanie. Jest nawet takie poczucie, że 
jeśli się pokłóciliśmy, a nawet powie-
dzieliśmy sobie coś przykrego i mał-
żonek jest niezadowolony, to wiemy, 
że jemu to minie – za chwilę czy jutro, 
że o tym porozmawiamy, wyjaśnimy 
i będzie znowu dobrze. Nie ma takiego 
poczucia, że dno się urwało, lecimy 
w dół i nie wiadomo, co będzie.

W każdej relacji międzyludzkiej, 
kiedy mamy bliski kontakt z drugim 
człowiekiem i występuje zależność 
między nami, wcześniej czy później 
pojawią się odmienne pomysły, po-
glądy czy widzenie jakiejś rzeczywi-
stości. Ludzie uważają, że trzeba uda-
wać, że nie ma konfliktów, bo konflikt 
to okropne słowo. Nie, ono nie jest 
okropne pod warunkiem, że wiemy, iż 
ten drugi człowiek nie jest moim śmier-
telnym wrogiem, tylko ma inne potrze-
by, inne widzenie świata. A to, że się 
różnimy, ubogaca nas, a nie oznacza, 
że powinniśmy się zwalczać. W języku 
chińskim słowo konflikt zapisywane 
jest dwoma znakami, z których jeden 
oznacza „niebezpieczeństwo”, a drugi 
„ukryte możliwości”.

Dotarcie do potrzeb
Celem mediacji jest uświadomienie 

sobie przez jej uczestników przeży-
wanych w relacji emocji i nazwanie 
niezaspokojonych potrzeb, które są 
źródłem frustracji. Dotarcie do potrzeb 
jest zazwyczaj kluczowym i trudnym 
momentem, gdyż większość ludzi za-
przecza ich istnieniu. Uświadomienie 
i wypowiedzenie potrzeb jest jednak 

momentem przełomowym, ponieważ 
umożliwia stronom zrozumienie sie-
bie i motywów działań partnera. Me-
diacja umożliwia poszukiwanie przez 
strony nowych, akceptowalnych obu-
stronnie rozwiązań. Często uczestnicy 
mówią o tym, że boją się kompromisu, 
bo to oznacza, że będą musieli z cze-
goś zrezygnować. Dlatego w media-
cji najczęściej poszukuje się trzeciej 
drogi. Rozwiązania, które spowoduje 
zadowolenie obu stron. Przykładowo, 
jeśli tematem sporu jest to czy jechać 
na wakacje w góry czy nad morze, 
rozwiązaniem kompromisowym są wa-
kacje w Łodzi. A tak zwaną trzecią 
drogą mogą być na przykład wakacje 
w Chorwacji czy Portugalii, gdzie góry 
i morze występują razem...

Dobrowolność mediacji
Mediacja jest procesem dobrowol-

nym. Każda ze stron bez żadnych kon-
sekwencji może odstąpić od mediacji. 
Jednak osoby biorące udział w media-
cji szybko dostrzegają, że sesja me-
diacyjna jest miejscem, gdzie emocje 
i potrzeby mogą zostać ujawnione 
w bezpiecznej, pełnej zrozumienia 
i szacunku atmosferze, a mediacja daje 
szansę na utrzymanie lub wznowienie 
zakłóconej relacji w dawnym lub nowo 
wypracowanym przez strony kształcie.

Dla kogo mediacje
W drodze mediacji możliwe jest 

rozwiązywanie wszystkich sporów, 
w których strony dobrowolnie chcą po-
szukiwać porozumienia. Mediacja jest 
pomocna w rozwiązywaniu konfliktów 
rodzinnych, konfliktów związanych 
z rozwodem, sytuacji konfliktowych 
z udziałem dzieci, sporów i nieporozu-
mień sąsiedzkich, lokalnych, w społecz-
nościach i wspólnotach, ale także w spo-
rach biznesowych czy pracowniczych.

Beata i Bogdan Janowscy
mediatorzy

Fundacja Międzypokoleniowa 
Akademia Rozwoju

Ośrodek Mediacji i Dialogu Kancelarii 
Prawniczej PATRIMONIUM

ul. Elektoralna 17/17, Warszawa
www.miedzypokoleniowa.pl

www.patrimonium.com.pl

Nasz prawnik radzi

Konflikt to ukryte możliwości 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



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

•  AUTO-SKUP. Kupujemy wszystkie 
auta z roczników 1998-2016 
w każdym stanie. Dojeżdżamy 
na miejsce. Płacimy gotówką. 
Telefon 533-730-695

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 

odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

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

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

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

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

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69

w grudniu:
•  19 grudnia (poniedziałek) godz. 19.00 

– „Raduj się świecie” – Koncert wi-
gilijny przygotowany przez słuchaczy 
Studia Wokalnego im. J. Wasowskie-
go na który złożą się kolędy, pasto-
rałki oraz piosenki świąteczne polskie 
i zagraniczne w interpretacji młodych 
wokalistów z towarzyszeniem zespo-
łu pod kierownictwem Grzegorza Ka-
rasia. Wstęp wolny

Okęcka Sala Widowiskowa
Domu Kultury „Włochy”

ul. 1 Sierpnia 36a
Tel. 22 868 02 01

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

Spektakl „Łojdrydy” w wykonaniu 
Teatru pijana Sypialnia. Wstęp wolny

•  17 grudnia (sobota) godz. 18.00 – 
Koncert „Joy to the world”. Kolędy, 
piosenki świąteczne na jazzowo i roz-
rywkowo w wykonaniu Shannon Co-
rey i Michała Sołtana. Wstęp wolny

•  18 grudnia (niedziela) godz. 18.00 
– Spektakl taneczny „Warszawa i ja, 
czyli tańczący z historią”. Multipoko-
leniowy projekt taneczny dla senio-
rów i młodzieży. Wstęp wolny
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ZA MINI-
-informator

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

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

• STRAŻ MIEJSKA % 986

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

Ogłoszenia drobne
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 2) kręci się w oku; 3) po niej toczy się koło pociągu; 5) procenty 
od kredytu; 6) sadzawka; 9) światła albo słomy; 11) świadectwo urodzenia; 
12) fan sportu; 13) biesiada; 15) krzywizna; 16) konstrukcja ograniczająca 
z boku wnętrze budynku; 17) kolejka; 18) jednostka mocy.

Pionowo: 1) krótka broń sieczna; 3) czarna w kominie; 4) lasso Tatara; 
7) w niej pasta; 8) syn rejenta, kochanek Klary z komedii A. Fredry „Zemsta”; 
9) odgłos kół pociągu; 10) do puszczania; 12) złe samopoczucie po wypiciu 
alkoholu; 14) angielskie piwo.

Horoskop
od 17 grudnia 2016 r. do 27 stycznia 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Nie daj sobie zakłócić świą-
tecznych przygotowań. Sta-
raj się panować nad sobą. 

Święta przebiegną sympatycznie. Wolny 
czas po nich przeznacz na zrobienie 
bilansu mijającego roku i przygotowa-
nia do powitania nowego. W styczniu 
– uważaj, abyś nie powiedział o jedno 
słowo za dużo. Umiar wskazany jest 
również w dogadzaniu swemu podnie-
bieniu.

RYBY (19 II – 20 III)
Nie szalej z zakupami. Tra-
dycja ma swoje wymagania, 
ale nigdzie nie jest napisa-

ne, że ma jej towarzyszyć marnotraw-
stwo. Przy świątecznym stole staraj się 
unikać poruszania drażliwych tematów. 
W styczniu – pamiętaj, że praca którą 
się lubi i sprawnie wykonuje, jest czło-
wiekowi niezbędna do szczęścia. Los 
będzie Ci sprzyjał.

BARAN (19 II – 20 IV)
Nie zostawiaj na ostatnią 
godzinę najtrudniejszych 
prac. Część świątecznych 

potraw przygotuj wcześniej – w wigilię 
rano będziesz miał trochę czasu dla 
siebie. Po świętach postaraj się zała-
twić jakąś starą sprawę, by nie wejść 
w nowy rok z bagażem trosk. Na po-
czątku roku unikaj podejmowania waż-
nych decyzji i rozstrzygania sporów.

BYK (21 IV – 21 V)
Byki mają na głowie przed 
świętami taką masę spraw, 
że może zdarzyć się, że do-

piero w Wigilię będą mogły pomyśleć 
o jakichś przygotowaniach. A może 
w tym planie da się cos zmienić, wy-
ręczyć się kimś? Przecież nie wszystko 
musi być na Twojej głowie. W święta 
staraj się przede wszystkim odpocząć, 
a później – zwyczajnie bądź sobą.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Przy masie świątecznych 
przygotowań, może się jed-
nak zdarzyć, że w ostatniej 

chwili zostaniesz poproszony o po-
moc i niezręcznie będzie Ci odmówić. 
Przy świątecznym stole nie przesadzaj, 
bo jakoś trzeba będzie zmieścić się 
w sylwestrową kreację. Początek nowe-
go roku – raczej bez większych sukce-
sów, już wkrótce będzie lepiej.

RAK (22 VI – 22 VII)
Święta upłyną Ci przyjem-
nie, rodzinnie i radośnie. 
Będziesz miał jeszcze jeden 

powód do radości – tuż przed święta-
mi otrzymasz zastrzyk sporej gotówki. 
Jeśli nie zaplanowałeś jeszcze, gdzie 
spędzisz sylwestra, to może pomyśl 
o krótkim wyjeździe. Początek stycznia 
upłynie Ci pod znakiem wytężonej pra-
cy. Później – nieco odpoczynku.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W te święta otoczenie i naj-
bliżsi dadzą Ci wiele do-
wodów uznania, szacunku. 

Tuż po świętach spodziewaj się ważnej 
wiadomości, która w jakiś sposób usta-
wi Cię na cały przyszły rok. To będą 
naprawdę szczęśliwe dni. Nie zepsują 
ich nawet przykrości, które w stycz-
niu, zamiast wdzięczności, spotkają Cię 
ze strony pewnych osób.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Nagły przypływ energii po-
zwoli Ci uporać się nie tylko 
ze wszystkimi obowiązka-

mi, ale też poczuć smak prawdziwego 
szczęścia. Wreszcie odnajdziesz swoje 
miejsce w tym całym chaosie i zechcesz 
przywitać nowy rok w sposób niekon-
wencjonalny, ale przyjemny. Nowy 
rok przyniesie Ci poprawę finansów 
i drgnienia serca.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Czekają Cię radosne dni. 
Jednak nim zaczniesz świę-
tować, pozałatwiaj wszyst-

kie sprawy finansowe, bo jak Ci wiado-
mo, nieuregulowanie ich przed wigilią 
może źle wróżyć. Kupując gwiazdkowe 
prezenty postaraj się nie wyczyścić kon-
ta do zera. W styczniu wykorzystaj swo-
ją wyobraźnię i pozbądź się nadmiaru 
obowiązków.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Masz ochotę uciec od tych 
wszystkich przygotowań, ale 
niestety, nie da się. Możesz 

włączyć w nie najbliższych, a także 
ograniczyć odrobinę tradycyjne menu. 
Postaraj się też odpocząć, bo po świę-
tach czeka Cię prawdziwy młyn obo-
wiązków i emocji. W początkach nowe-
go roku upewnij wybrankę swego serca 
o swoich uczuciach.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Bądź bardziej powściągliwy 
w planowaniu świątecznego 
menu i listy zaproszonych 

gości, bo możesz nie zdążyć ze wszyst-
kim i doprowadzić się do stanu totalne-
go przemęczenia. A przecież święta są 
po to, by odpocząć. Tuż przed sylwe-
strem bardzo sympatyczna informacja. 
Nowy rok rozpocznij od wybaczenia 
swoim wrogom.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Spróbuj tak wszystko zor-
ganizować, abyś usiadł 
przy świątecznym stole 

w stanie pozwalającym odróżnić kar-
pia od barszczu. Spotkanie z bliskimi 
pozwoli wyjaśnić wiele spraw. Przed 
nowym rokiem uda Ci się załatwić rów-
nież wszystkie formalności. W styczniu 
popracuj nad swoim wizerunkiem i po-
każ swoją solidność i rzetelność.
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Bohaterów Warszawy 21 
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*WEGAŃSKA
*BEZ GLUTENOWA
*TRADYCYJNA
*GRECKA
*HISZPAŃSKA
mamy również
*bio kosmetyki 
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