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Wszystkim mieszkańcom
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

serdeczne życzenia 
przepełnionych miłością i radością

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiego dobrodziejstwa

w Nowym Roku 2019
 

składają
Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy

Szczęśliwych, pogodnych i zdrowych  
Świąt Bożego Narodzenia 

i pomyślnego Nowego 2019 Roku

życzą wszystkim Mieszkańcom Ochoty

Sylwia Anna Mróz
Przewodnicząca Rady

Dzielnicy Ochota

Katarzyna Łęgiewicz
Burmistrz

Dzielnicy Ochota

Niechaj nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia

będą radosne, zdrowe i miłe,
a Nowy Rok przyniesie 

spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów!

Tego życzy Redakcja

b  Nowe władze w dzielnicach  b  Prezydent i jego drużyna  b  Tradycje Świąt Bożego Narodzenia  b
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Jak co roku, w czasie gdy w na-
szym kraju następuje gwałtowne 
ochłodzenie i temperatury na zewnątrz 
spadają blisko zera lub poniżej, po-
licjanci zwracają się do wszystkich 
z apelem o to, aby nie byli obojętni na 
czyjąś krzywdę. Chodzi tu oczywiście 
o osoby, które mogą cierpieć z po-
wodu zimna. Należy pamiętać, że na 
wychłodzenie organizmu szczególnie 
narażeni są bezdomni, osoby starsze 
i osoby nietrzeźwe przebywające na 
dworze. Jeśli widzimy takiego czło-
wieka, nie wahajmy się zadzwonić 
na numer alarmowy, aby powiadomić 
o tym funkcjonariuszy. Każde takie 
zgłoszenie jest natychmiast spraw-
dzane.

W Mazowieckim Urzędzie Wo-
jewódzkim uruchomiona została ca-
łodobowa bezpłatna infolinia 987, 
pod którą pracownicy Wojewódz-
kiego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego udzielają informacji nt. 
możliwych form wsparcia dla osób 
bezdomnych poprzez wskazanie naj-
bliższych schronisk, jadłodajni oraz 
punktów pomocy medycznej na tere-
nie Warszawy oraz woj. mazowiec-
kiego. Zimową porą na wychłodzenie 
organizmu szczególnie narażone są 

także osoby starsze, samotne, które 
z różnych przyczyn nie mogą poradzić 
sobie z codziennymi czynnościami, 
jak chociażby z napaleniem w piecu, 
aby ogrzać mieszkanie. Jeśli znamy 
kogoś starszego, żyjącego samotnie 
nie wstydźmy się sprawdzić i zapyta, 
czy potrzebuje naszej pomocy. 

Policjanci jak co roku, codzien-
nie współpracują w tym zakresie ze 
strażą miejską, Strażą Ochrony Kolei, 
Strażą Graniczną, ośrodkami pomocy 
społecznej. Jednak, aby dotrzeć do 
wszystkich osób potrzebujących po-
mocy, potrzebna jest reakcja nie tylko 
służb, ale każdego człowieka. Dlatego 
funkcjonariusze podkreślają, jak waż-
ne jest zaangażowanie i informowanie 
ośrodków pomocy społecznej o oso-
bach bezradnych, samotnych i bez-
domnych potrzebujących pomocy.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każ-
dego z nas jest reagowanie na cudzą 
krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec 
tych, którzy zwłaszcza teraz mogą po-
trzebować naszej pomocy. Wystarczy 
tylko jeden telefon pod numer 112 lub 
997 lub 986, by uchronić kogoś od 
wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

KRP III

Na Ochocie zwycięstwo Koalicji Obywatel-
skiej z wynikiem 33,91 procent głosów i 10 
mandatów. Drugie miejsce zajęło Prawo 
i Sprawiedliwość z wynikiem 21,49 procent 
i 6 mandatów. Na trzecim miejscu znala-
zła się Ochocka Wspólnota Samorządowa 
z wynikiem 16,59 procent i 4 mandaty. 
Komitet Ochocianie otrzymał 15,18 procent 
i 3 mandaty.

Ewa Kasprzak-Szymańska  (KO) – 1991 
głosów

Cecylia Aleksandrowicz (KO) – 1878 głosów
Lech Barycki  (KO) – 1658 głosów
Tomasz Cwyl  (KO) – 1040 głosów
Piotr Krasnodębski  (KO) – 899 głosów
Sylwia Mróz (KO) – 940 głosów
Anna Chojnacka (KO) – 554 głosy
Agata Solecka (KO) – 362 głosy
Jan Pluta (KO) – 359 głosów
Tomasz Fazan (KO) – 289 głosów
Jan Kasprzyk (PIS) – 1891 głosy
Seweryn Portas (PIS) – 953 głosy
Łukasz Kwaśniewski (PIS) – 878 głosów

Krzysztof Wojciechowski (PIS) – 582 głosy
Agata Nowacka (PIS) – 552 głosy
Małgorzata Żuk (PIS) – 462 głosy
Dorota Stegienka (OWS) – 827 głosów
Cezary Król (OWS) – 791 głosów
Krzysztof Kruk (OWS) – 777 głosów
Barbara Laszczkowska (OWS) – 622 głosy
Łukasz Gawryś (Ochocianie) – 1383 głosy
Aleksander Kopiński (Ochocianie) – 878 
głosy
Daniel Zalewski (Ochocianie) – 483 głosy

Wybory do rady Włoch wygrała Koalicja 
Obywatelska z wynikiem 33,07 procent, 
co przekłada się na 9 mandatów. Drugie 
miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość 
z wynikiem 24,9 procent i otrzymało 5 
mandatów. Na trzecim miejscu Kocham 
Włochy z wynikiem 21,91 procent i 4 man-
daty oraz Wspólnota Mieszkańców Dzielni-
cy Włochy, która otrzymała 14,33 procent 
i 3 mandaty
Sylwia Ciekańska (KO) – 885 głosów

Dominik Wymysłowski (KO) – 770 głosów
Mariusz Czapla (KO) – 711 głosów
Mahbub Olesiejuk (KO) – 517 głosów
Mateusz Załęski (KO) – 400 głosów
Rafał Trojan (KO) – 354 głosy
Halina Berłowska (KO) – 311 głosów
Sławomir Sosnowski (KO) – 308 głosów
Magdalena Bauer (KO) –  305 głosów
Adam Siek (PIS) – 683 głosy
Christian Młynarek (PIS) – 577 głosów
Andrzej Krupiński (PIS) – 481 głosów

Łukasz Jarosz (PIS) – 375 głosów
Radosław Sosnowski (PIS) – 296 głosów
Michał Wąsowicz (KW) – 715 głosów
Konrad Walerzak (KW) – 474 głosy
Michał Hausman (KW) – 426 głosów
Tomasz Pisarek (KW) – 279 głosów
Sebastian Piliński (WM) – 981 głosów
Magdalena Kaźmirowicz-Młot (WM) – 277 
głosów
Katarzyna Siedlecka (WM) – 204 głosy

Wybory do rady dzielnicy w Ursusie wygra-
ła Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,63 
procent i 8 mandatów. Drugie miejsce za-
jęło lokalne Stowarzyszenie Obywatelskie 
z wynikiem 31,23 procent i też zdobyło 8 
mandatów. Prawo i Sprawiedliwość uzyska-
ło wynik 27,46 procent i siedem mandatów.
Dariusz Pastor (KO) – 1108 głosów
Aneta Wachnicka (KO) – 1016 głosów
Kazimierz Markowski (KO) – 871 głosów

Dawid Kacprzyk (KO) – 664 głosy
Rafał Jakaczyński (KO) – 586 głosów
Teresa Jaguścik (KO) – 529 głosów
Maria Miszkiewicz (KO) – 491 głosów
Lesiak Jacek (KO) – 151 głosów
Wiesław Krzemień (S0)- 1251 głosów 
Paweł Dilis (SO) – 786 głosów
Kazimierz Sternik (SO) – 677 głosów
Wanda Kopcińska (SO) – 552 głosy
Adam Chmielewski (SO) – 451 głosów

Anna Lewandowska (SO) – 440 głosów
Anna Kałużna (SO) – 407 głosów
Piotr Adamus (SO) – 250 głosów
Dariusz Grylak (PIS) – 1018 głosów
Grzegorz Puchalski (PIS) – 694 głosy
Stanisław Jasiński (PIS) – 668 głosów
Łukasz Nejman (PIS) – 581 głosów
Marek Mucha (PIS) – 564 głosy
Urszula Bodych (PIS) – 485 głosów
Michał Osiński (PIS) – 262 głosy

Aleksandra Gajewska (KO) – 32 568 gło-
sów
Mariusz Frankowski (KO) – 19 123 głosy
Magdalena Roguska (KO) – 19 054 głosy
Jarosław Szostakowski (KO) – 17 849 gło-
sów
Sławomir Potapowicz (N) – 16 201 głosów
Piotr Mazurek (KO) – 15 938 głosy
Ewa Dorota Malinowska-Grupińska (KO) 
- 15 072 glosy
Marek Szolc (N) – 12 311 głosów
Dorota Łoboda (KO) – 10 362 głosy
Tomasz Sybilski (IP) - 9 119 głosów
Małgorzata Zakrzewska (KO) – 8 758 gło-
sów
Joanna Staniszkis (N) - 8 168 głosy
Anna Nehrebecka-Byczewska (KO) – 7 940 
głosów
Iwona Wujastyk (KO) – 7 075 głosów
Maria Łukaszewicz (KO) – 7 006 głosów
Dorota Lutomirska (KO) – 6 399 głosów
Agnieszka Wyrwał (N) – 6 325 głosów
Dariusz Dziekanowski (KO) – 6 034 głosy

Renata Niewitecka (N) – 5 906 głosów
Ewa Janczar (KO) – 5 619 głosów
Paweł  Lech (KO) – 5 577 głosów
Aleksandra Śniegocka-Goździk (N) – 5 197 
głosów
Agnieszka Borowska (KO) - 5 196 głosów
Tadeusz Ross (KO) – 4 819 głosów
Mariusz Budziszewski (KO) – 4 659 glosy
Joanna Wiśniewska-Najgebauer (KO) – 
4 608 głosów
Paweł Sawicki (N) – 4 316 głosów
Agata Diduszko-Zyglewska (IP) – 4 036 
głosów
Agnieszka Jaczewska-Golińska (N) - 3 929 
głosów
Beata Michalec (KO) – 3 616 głosów
Justyna Zając ((KO) – 3 616 głosów
Joanna Dymowska (KO) – 3 482 głosy
Anna Auksel-Sekutowicz (N) – 2 949 głosy
Tomasz Żyłka (N) – 2 921 głosów
Gabriela Szustek (KO) – 2 878 głosy
Maciej Wyszyński (KO) – 2 763 głosów
Kacper Pietrusiński (KO) – 2 741 głosów

Jarosław Henryk Kaczyński (N) – 2 341 
głosów
Piotr Żbikowski (KO) – 1 596 głosów
Cezary Jurkiewicz (PiS) – 16 219 głosów
Sebastian Kaleta (PiS) – 14 205 głosów
Błażej Poboży (PiS) – 12 586 głosów
Dariusz Figura (PiS) – 12 000 głosów
Jacek Cieślikowski (PiS) – 11 320 głosów
Andrzej Kropiwnicki (PiS) – 10 532 głosy
Michał Szpondrowski (PiS) – 9 146 głosów
Jacek Ozdoba (PiS) – 8 628 głosy
Olga Semeniuk (PiS) – 8 013 głosów
Alicja Żebrowska (PiS) – 6 582 głosy
Patryk Górski (PiS) – 5 618 głosów
Maciej Binkowski (PiS) – 5 006 głosów
Dariusz Lasocki (PiS) – 4 354 glosy
Piotr Mazurek (PiS) – 4 284 głosy
Filip Frąckowiak (PiS) – 4 019 głosów
Monika Sobczak (PiS) – 3 885 głosy
Tomasz Herbich (PiS) – 3 375 głosy
Wiktor Klimiuk (PiS) – 3 300 głosów
Oliwer Kubicki (PiS) – 2 514 głosów
Monika Jaruzelska (SLD) – 8 494 głosy

Wybory do Sejmiku Województwa War-
szawskiego wygrało PiS, zdobywając 34,04 
procent głosów. Nie wystarczy to jednak, 
by przejąć władzę na Mazowszu. Partia Ja-
rosława Kaczyńskiego będzie miała w sej-
miku 24 na 51 radnych.

Kudelski Wojciech Józef (PiS) – 54 857 
głosów
Romanowski Rafał (PiS) – 46 831 głosów
Bittel Andrzej (PiS) – 42 714 głosów
Kowalski Jakub Piotr (PiS) – 37 772 głosów
Kołodziejski Witold Czesław – (PiS) – 
37 487 głosów
Fogiel Radosław Aleksander (PiS) – 36 940 
głosów
Prószyński Michał  (PiS) – 34 767 głosów
Zdzikot Tomasz Władysław (PiS) – 27 598 
głosów
Grabowski Marcin (PiS) – 23 896 głosów
Lubiak Katarzyna (PiS) – 23 050 głosów
Figurska Dominika Małgorzata (PiS) – 
22 101 głosów
Zabłocki Wojciech Jakub  (PiS) – 20 554 
głosów
Górska Agnieszka Beata (PiS) – 19 314 
głosów
Bala Joanna (PiS) – 17 817 głosów
Żochowski Krzysztof Jan (PiS) – 16 738 
głosów

Grodzki Michał (PiS) – 15 251 głosów
Olszewski Damian Dariusz (PiS) – 14 040 
głosów
Gołębiowski Łukasz (PiS) – 13 783 głosów
Milewski Mirosław Marian (PiS) – 12 478 
głosów
Czapliński Artur Tomasz (PiS) – 12 053 
głosów
Góras Michał Tadeusz (PiS) – 11 146 gło-
sów
Górski Maciej (PiS) – 10 490 głosów
Traczyk Stefan (PiS) – 9 709 głosów
Rakowski Ludwik Jerzy (KO) – 60 920 
głosów
Kucharski Tomasz Antoni (KO) – 58 452 
głosów
Podsędek Marcin (KO) – 41 078 głosów
Wiśniakowski Bartosz (KO) – 40 724 gło-
sów
Rajkowski Rafał Piotr (KO) - 29 861 gło-
sów
Bornowska Katarzyna Anna (KO) – 29 737 
głosów
Kierzkowska Urszula Anna (KO) – 26 409 
głosów 
Lanc Elżbieta (KO) – 25 818 głosów
Paprocka- Ślusarska Wioletta (KO) – 
23 470 głosów
Lasek Maciej Grzegorz (KO) – 20 401 gło-
sów 

Strzałkowski Krzysztof Grzegorz (KO) – 
19 493 głosów
Cichocka Helena (KO) – 16 525 głosów
Ziątek Izabela (KO) – 16 025 głosów
Zakrzewska Jadwiga Teresa (KO)  - 13 746 
głosów
Skolimowski Krzysztof Piotr (KO) – 12 752 
głosów
Białecka Ewa (KO) – 12 673 głosów
Kandyba Piotr (KO)- 11 322 głosów
Raboszuk Wiesław Mariusz (KO) – 8 938 
głosów
Śmietanka Tomasz Józef (KO) – 8 828 gło-
sów
Struzik Adam Krzysztof (PSL) – 76 971 
głosów
Orzełowska Janina Ewa (PSL) – 26 189 
głosów
Żelazowska Bożena Jadwiga (PSL) – 
15 515 głosów
Augustyniak Mirosław Jan (PSL) – 15 414 
głosów
Orliński Mirosław Adam (PSL) – 13 173 
głosów
Przybytniak Leszek Janusz (PSL) – 10 170 
głosów
Obermeyer Paweł Jerzy (PSL) – 9 161 gło-
sów
Wojnarowski Konrad (PSL) – 6 775 głosów
Rytel Konrad (BS) – 13 453 głosów

Policja przypomina:

Nie przechodź obojętnie!
Gdy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, nie zapominajmy, 
że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy 
obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, kiedy ktoś jest nara-
żony na wychłodzenie organizmu. Jeden telefon pod numer 997 lub 
112 może uratować komuś życie. Listę placówek pomocowych można 
sprawdzić dzwoniąc pod numer całodobowej bezpłatnej infolinii 987, 
działającej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Rada dzielnicy Ochota

Rada dzielnicy Włochy

Rada dzielnicy Ursus

Rada m.st. Warszawy

Sejmik Województwa Mazowieckiego

Wyniki wyborów samorządowych 2018

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku 
publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), zwanej dalej zril, zawiadamiam, 
że w dniu 14.08.2018 r. została wydana decyzja Nr 32/II/2018 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy lotniska użytku publicznego na 
wniosek Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 
1, 00-906 Warszawa dla inwestycji pn.: „Budowa budynku Terminalu 
towarowego CARGO 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr 
ew.: 11/17, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 20/9, 20/10 obręb ew. 2-06-17, 
dz. nr ew.: 1/12, 3/13, 3/14, 3/17, 3/18, 4, 5/2, 6/2, 8/5 w obręb ew. 2-06-
20, jednostka ewid. 146517_8, Dzielnica Włochy adres obiektu: Lotnisko im. 
Fryderyka Chopina m.st. Warszawa, ul. Wirażowa, jednostka ewid. 146517_8, 
Dzielnica Włochy.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub 
użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni 
w drodze zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 

w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji 
i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2096),  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia. 

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godz. pon. 13-16, śr. 8-12 i piąt. 8-12).

WI-II.7820.3.6.2015.KZ(MP)
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Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. 
Warszawy, przedstawił w ratuszu 
swoich współpracowników. 
– Przyszedł czas, aby zaprezentować 
swoją drużynę, moje współpracownicz-
ki i współpracowników, z którymi będą 
realizował swój program i program Ko-
alicji Obywatelskiej – powiedział pod-
czas konferencji prasowej Rafał Trza-
skowski, Prezydent m.st. Warszawy. 

Paweł Rabiej  – zastępca prezydenta 
m.st. Warszawy
Absolwent filologii polskiej, studiów 
dziennikarstwa i psychologii przy-
wództwa. Współzałożyciel partii No-
woczesna, członek jej zarządu (2015-
2017) i rzecznik. Członek Komisji We-
ryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji (2017-
2018). W latach 2008-2015 prowadził 
ośrodek dialogu i analiz Thinktank, 
był członkiem rady Centrum Stosun-
ków Międzynarodowych. Był dzien-
nikarzem i wydawcą (radiowa Trójka, 
Gazeta Bankowa, Businessman, Ha-
rvard Business Review, Thinktank Ma-
gazine).

Renata Kaznowska – zastępczyni 
prezydent m.st. Warszawy
Absolwentka Uniwersytetu Warszaw-
skiego na kierunku administracja, po-
dyplomowego Studium Unii Europej-
skiej przy Szkole Głównej Handlowej, 
podyplomowego Studium Funduszy 
Strukturalnych UE na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, absolwentka Wyższej 
Szkoły Menadżerskiej na kierunku 
Executive Master of Business Admi-
nistration (EMBA. W administracji sa-
morządowej miasta stołecznego War-
szawy pracuje od 1994 roku. W latach 
2003-15 była dyrektorem jednostki 
budżetowej miasta - Zarządu Terenów 
Publicznych. W latach 2015-16 preze-
sem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki 
sp. z o.o. W 2016r. została powołana na 
stanowisko zastępcy prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy. Odznaczona 
Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Srebrnym Medalem „Zasłużone-
mu dla Wojsk Inżynieryjnych” Wojska 
Polskiego oraz Honorową Złotą Od-
znaką Towarzystwa Przyjaciół Warsza-

wy za pracę społeczną i zasługi dla 
Warszawy.

Michał Olszewski – zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pracował w Urzę-
dzie Komitetu Integracji Europejskiej, 
w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go. W 2007 r. rozpoczął pracę w Urzę-
dzie Miasta Stołecznego Warszawy. 
W 2011 r. został powołany na stanowi-
sko zastępcy prezydenta miasta stołecz-
nego Warszawy. Przewodzi warszaw-
skiej Radzie ds. Polityki Innowacji oraz 
jest członkiem jej odpowiednika na po-
ziomie województwa. Prowadził także 
działalność naukową i dydaktyczną na 
uczelniach publicznych i prywatnych. 
Za swój wkład w rozwój samorządno-
ści został odznaczony przez Prezydenta 
RP Złotym Krzyżem Zasługi (2015) 
oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Samorządu Terytorialnego przez Mini-
stra Administracji i Cyfryzacji (2015).

Robert Soszyński – zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy
Ukończył Wydział Fizyki Technicz-
nej i Matematyki Stosowanej na Po-
litechnice Warszawskiej (1990 r.) Jest 
doktorem nauk politycznych Akade-
mii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora (2014 r.) Ukończył także 
studia podyplomowe z zarządzania 
w administracji publicznej (2007 r.) 
oraz studia MBA (2011 .). Ma do-
świadczenie w kierowaniu dużymi ze-
społami ludzkimi, skutecznej realizacji 
dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, 
nadzorem nad realizacjami inwestycji 
infrastrukturalnych (w tym drogowych, 
kubaturowych i innych).

Mirosław Czekaj – skarbnik m.st. 
Warszawy
Doktor nauk ekonomicznych, absol-
went Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu. Biegły rewident. W la-
tach 2004-2006 wiceprezes Banku Go-
spodarstwa Krajowego odpowiedzial-
ny za działalność komercyjną banku 
i nadzór nad oddziałami. Wcześniej 
odpowiedzialny za finanse w sektorze 

publicznym oraz przedsiębiorstwach. 
W styczniu 2007r. wybrany przez Radę 
Warszawy na funkcję Skarbnika Mia-
sta. Autor i współautor publikacji z za-
kresu finansów.
Marcin Wojdat – sekretarz m.st. 
Warszawa
Socjolog, absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego. Przedstawiciel Prezy-
denta m.st. Warszawy w Warszawskiej 
Radzie Działalności Pożytku Publicz-
nego. Jako sekretarz m.st. Warszawy 
wykonuje zadania w zakresie zapew-
nienia sprawnego działania urzędu, 
w szczególności w zakresie koordyna-
cji działań oraz przepływu informacji 
pomiędzy komórkami organizacyjnymi 
Urzędu.

Justyna Glusman – dyrektorka ko-
ordynatorka ds. zrównoważonego 
rozwoju i zieleni.
Absolwentka SGH i London School 
of Economics, gdzie obroniła doktorat 
w dziedzinie nauk ekonomicznych. Po-
siada doświadczenie pracy w instytu-
cjach samorządu terytorialnego i admi-
nistracji publicznej, a także w sektorze 
prywatnym. Od ponad 10 lat działa 
w stowarzyszeniu Ochocianie na rzecz 
„miasta w ludzkiej skali”, dobrej prze-
strzeni publicznej i budowania praw-
dziwej wspólnoty samorządowej. W ra-
mach działalności społecznej od wielu 
lat zajmowała się sprawami ochrony 
środowiska i zieleni – m.in. pełniła 
funkcję przewodniczącej Komisji 
Dialogu Społecznego ds. Środowiska 
Przyrodniczego przy Biurze Ochrony 
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Aldona Machnowska-Góra – dy-
rektorka koordynatorka ds. kultury 
i komunikacji społecznej
Absolwentka filologii Uniwersytetu 
Warszawskiego współtwórczyni pro-
gramu dla Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego, działaczka społeczna i anima-
torka kultury, producentka spektakli 
i festiwali teatralnych, od 2016 r. wi-
cedyrektorka Teatru Studio w Warsza-
wie współautorka „Programu Rozwoju 
Kultury Warszawa 2020. Miasto kul-
tury i obywateli, przyjętego w 2012 r. 
uchwałą Rady Miasta jako oficjalna 
polityka kulturalna Warszawy. 

Prezydent Warszawy 
i jego drużyna

22 listopada br., tuż po zaprzysię-
żeniu na prezydenta Warszawy Rafała 
Trzaskowskiego, ponownie wybrana 
na przewodniczącą Rady Warszawy 
Ewa Malinowska-Grupińska pojawiła 
się na drugiej sesji rady Ochoty, aby 
uczestniczyć w wyborach burmistrza 
dzielnicy. Kandydatka była tylko jedna, 
zaproponowana przez KO, kierująca 
dzielnicą w ubiegłej kadencji Katarzy-
na Łęgiewicz. 

W tajnym głosowaniu w 23-oso-
bowej radzie otrzymała 13 głosów 
poparcia. Przeciwnego zdania było 10 
radnych, w tym 6 z PiS i 4 byłych 
koalicjantów z Ochockiej Wspólnoty 
Samorządowej. Wybrana ponownie 
burmistrz K. Łęgiewicz  na swych 
zastępców zaproponowała dwie panie, 
będące przedstawicielkami nowo za-
wiązanej w dzielnicy koalicji. Są to 
radna Ewa Kacprzak-Szymańska z No-
woczesnej, prawniczka, nowo wybrana 
do rady Ochoty z KO oraz Maria Śro-

doń, z zawodu socjolog, założyciel-
ka i przedstawicielka Stowarzyszenia 
Ochocianie. To właśnie ono zdobyło 
w dzielnicy 3 mandaty i zaproszone 
zostało do współrządzenia. W tajnym 
głosowaniu przeszły obie kandydatury. 
Poparcia radnej Ewy Kacprzak-Szy-
mańskiej udzieliło 13 radnych, 6 było 
przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. 
Za Marią Środoń było 13 radnych, a 10 
przeciw. Stało się tak, gdyż chyba bar-
dziej liczono na to, że wiceburmistrzem 
Ochoty zostanie inna znana aktywistka 
Ochocianka Justyna Glusman kandy-
dująca na prezydenta Warszawy. Jak 
się okazało znalazła się w drużynie 
prezydenta Trzaskowskiego w miej-
skim ratuszu, gdzie została powołana 
na koordynatora ds. zrównoważonego 
rozwoju i zieleni. Zajmować się ma 
sprawami ochrony środowiska i walką 
ze smogiem.

(PON)

Pierwszą inauguracyjną sesję popro-
wadziła radna seniorka Wanda Kopciń-
ska. Ślubowanie złożyli i mandaty wraz 
z zaświadczeniami otrzymali wszyscy 23 
wybrani radni, w tym 8 nowych i wice-
burmistrzowie Wiesław Krzemień i Ka-
zimierz Sternik. Zgodnie z porządkiem 
obrad dokonano wyboru przewodniczą-
cego rady. Został nim ponownie jedyny 
kandydat zgłoszony przez KO Dariusz 
Pastor. Rada postanowiła, że będzie miał 
trzech zastępców. W tajnym głosowaniu 
do prezydium rady wybrani zostali byli 
radni: Anna Lewandowska i Paweł Dilis 
(Stowarzyszenie Obywatelskie) oraz Ma-
ria Miszkiewicz (PO). 

Głównym punktem obrad drugiej 
sesji rady Ursusa 21 listopada br. był 
wybór nowego zarządu dzielnicy. Nim 
to nastąpiło serdecznie podziękowano 
odchodzącej po 4 latach pracy na rzecz 
Ursusa burmistrz Urszuli Kierzkowskiej. 
Zapewniano, że miniona kadencja była 
bardzo udana, bo udało się zwiększyć bu-
dżet i zrealizować wiele potrzebnych dla 

mieszkańców inwestycji, ale może być 
jeszcze lepiej. W tajnym głosowaniu na 
nowego burmistrza większością 16 gło-
sów (przy 7 wstrzymujących opozycji) 
wybrano Bogdana Olesińskiego. 

Był on jedynym kandydatem zgłoszo-
nym przez KO. I choć przez ostatnie 8 lat 
kierował zarządem na Mokotowie, zyskał 
poparcie większości rady, gdyż dobrze 
zna dzielnicę. Był już jej burmistrzem 
w latach 2006-2010 i przewodniczym PO 
okręgu Ursus.

Do współpracy w zarządzie, na swych 
zastępców zaproponował doświadczo-
nych, wieloletnich samorządowców, 
wiceburmistrzów ubiegłej kadencji Wie-
sława Krzemienia i Henryka Sternika 
z koalicyjnego Stowarzyszenia Obywa-
telskiego. Obydwaj w tajnym glosowaniu 
otrzymali niezbędną liczbę 14 głosów 
za (i 7 przeciwnych opozycji) i zostali 
wybrani do nowego zarządu Ursusa na 
najbliższe 5 lat.

(PON)

W wybranej 21-osobowej radzie 
Włoch jest aż 13 nowych radnych. 
Większość to młodzi, dobrze wykształ-
ceni ludzie. Na pierwszej sesji 13 li-
stopada prowadzonej przez radnego 
seniora Sławomira Sosnowskiego, 20 
radnych złożyło ślubowanie i odebrało 
zaświadczenia o wyborze na kadencję 
2018-2023.

W tajnym głosowaniu jedyna kan-
dydatka na  przewodniczącą rady, 
zgłoszona przez Koalicję Obywatelską 
uzyskała 16 głosów poparcia i przejęła 
przewodnictwo sesji. Rada zdecydo-
wała, że będzie 3 wiceprzewodniczą-
cych. Zgłoszonych zostało 4 kandyda-
tów. W tajnym głosowaniu najwięcej 
głosów poparcia uzyskali i do prezy-
dium rady wybrani zostali nowi radni: 
Łukasz Jarosz (PIS), Mariusz Czapla 
(KO) i Katarzyna Siedlecka (Wspól-
nota Mieszkańców Dzielnicy Włochy). 

Drugą sesję 23 listopada rozpoczęto 
w niepełnym 20-osobowym składzie. 
Dopiero po złożeniu ślubowania dopeł-
nił ją nieobecny uprzednio radny Ma-
teusz Załęski. Po tej ceremonii przy-

stąpiono do wyboru nowego zarządu. 
Jedynym kandydatem na burmistrza 
zgłoszonym przez KO był Artur Woł-
czacki. Młody 42-letni prawnik rodem 
z Włoch ma bogate, 18-letnie doświad-
czenie w pracy w samorządzie war-
szawskim. Zaczynał na Mokotowie, 
potem był wiceburmistrzem na Woli, 
a ostatnie 4 lata - na Bielanach. 

W tajnym głosowaniu wybrany zo-
stał większością 15 głosów. Na swych 
zastępców zaproponował parę młodych 
ludzi. 26-letnią Monikę Kryk z Nowo-
czesnej (prawniczkę po UW z 7-letnim 
stażem pracy oraz 29-letniego Seba-
stiana Pilińskiego ze Wspólnoty Miesz-
kańców Dzielnicy Włochy (absolwenta 
stosunków międzynarodowych UW), 
wybranego po raz drugi do rady Włoch. 
Po serii pytań i próbie rozwiania nie-
których wątpliwości w tajnym głoso-
waniu obydwoje kandydaci uzyskali 
niezbędną liczbę głosów. Tym samym 
zostali członkami nowego zarządu 
Włoch. 

(PON)

Na Ochocie

Damskie trio

W Ursusie

Nowe – stare władze

We Włochach

Postawili na młodość
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Święta Bożego Narodzenia to wy-
jątkowy czas dla całej rodziny. Jednak 
te dni są szczególnie ważne dla dzieci, 
które atmosferę rodzinnych świąt oraz 
związane z nimi tradycje zapamiętają 
na całe życie. Często zdarza się, że 
w przyszłości dzieci same kultywują je 
w swoich własnych domach. Dlatego 
bardzo dobrym pomysłem jest anga-
żowanie całej rodziny w świąteczne 
przygotowania oraz wprowadzenie ro-
dzinnych zwyczajów.

Boże Narodzenie i choinka
Istnieje wiele tradycji związanych 

ze świętami Bożego Narodzenia. Jedną 
z najprzyjemniejszych dla dzieci jest 
na pewno ubieranie choinki. Najlepiej, 
aby w ozdabianie drzewka (a także wy-
bieranie) byli zaangażowani wszyscy 
domownicy. Wspólnie z pociechami 
możecie przygotować własnoręcznie 
oryginalne ozdoby i łańcuchy na choin-
kę. W sklepach znajdziecie wiele drew-
nianych elementów, które wystarczy 
pomalować lub okleić. Można również 
wykorzystać przedmioty takie jak: spi-
nacze do papieru, kartony, tektura, sty-
ropian, plastelina i modelina. Wspól-
nie możecie także wypiekać i ozdabiać 
pierniczki, które posłużą jako ozdoby. 
To wspaniała zabawa, a dzieci będą 
dumne, że ich wyroby ozdabiają świą-
teczne drzewko. Gdy dzieci dorosną, 

własnoręcznie robione ozdoby będą 
bardzo wartościową pamiątką. 

Potrawy wigilijne
Tradycyjne 12 potraw wigilijnych 

nawiązuje do 12 apostołów. W nie-
których regionach kraju oznaczają 
natomiast 12 miesięcy w roku. Przy 
ich przygotowywaniu warto poprosić 
o pomoc najmłodszych i opowiedzieć 
o ich symbolice. Według tradycji na 
stole powinny znaleźć się dary ziemi: 
z pola, lasu, sadu i wody. Dlatego 
na Wigilię podaje się zupę grzybo-
wą, karpia, kompot z suszonych owo-
ców, ciasto z makiem. Warto jednak 
pamiętać, że wigilijne dania różnią się 
w zależności od regionu. W Wielko-
polsce i na Śląsku podaje się zupę 
rybną, a w Małopolsce i we wschodniej 
Polsce barszcz albo grzybową. Na  Ślą-
sku popularna jest także siemieniucha, 
czyli zupa z siemienia lnianego.

Bardzo ciekawą rodzinną tradycją 
może być wspólne lepienie pierogów 
lub robienie ciast. Dobrym pomy-
słem jest także wkłuwanie goździków 
w skórkę pomarańczy i położenie ich 
na stole jako dekorację. Pomarańcze 
i goździki będą pięknie pachnieć, 
a Twojej rodzinie święta szybko skoja-
rzą się z tym przyjemnych zapachem. 
Nie przejmuj się bałaganem czy drob-
nymi niepowodzeniami w kuchni – 

najważniejsze, żeby rodzina wspólnie 
spędzała czas, robiąc rzeczy, na które 
na co dzień nie zawsze jest czas. 

Siano pod obrusem
Choinka ubrana, potrawy przygo-

towane, co teraz? Czas na dekorację 
stołu. Przede wszystkim musimy pa-
miętać o ułożeniu sianka pod obrusem. 
Jest to nawiązanie do żłóbka, w któ-
rym na świat przyszedł Jezus, a także 
symbol prostoty i skromności. Sianko 
ma również zapewnić domownikom 
pomyślność w nadchodzących roku. 
Dzieci z pewnością chętnie wypełnią 
ten obowiązek. To także dobry moment 
do rozmowy o symbolice wigilijnych 
tradycji. Najmłodszych możemy tak-
że zaangażować w układanie serwetek 
– może wspólnie nauczycie się no-
wego sposobu np. składania serwetek 
w gwiazdę wigilijną? Dzieci można 
poprosić o pomoc w układaniu talerzy, 
przy czym zawsze pamiętajmy, aby 
było jedno nakrycie więcej dla nie-
spodziewanego gościa. Jest to również 
symbol pamięci o osobach, których już 
z nami nie ma. 

Opłatek i kolacja wigilijna 
Według tradycji zasiadamy do ko-

lacji wigilijnej, kiedy na niebie po-
jawia się pierwsza gwiazdka. Jest to 
symbol Gwiazdy Betlejemskiej, któ-

ra pomogła Trzem Królom odnaleźć 
miejsce narodzin Jezusa. Wypatrywa-
nie pierwszej gwiazdki to zadanie, 
które najlepiej powierzyć dzieciom. 
Kiedy już pociechy ją zobaczą (co 
na pewno sprawi im wiele radości), 
możemy wspólnie zasiąść do kola-
cji. Na początku należy podzielić się 
opłatkiem i złożyć sobie życzenia, co 
jest bardzo ważnym elementem wigi-
lijnej kolacji. Warto także kultywować 
tradycje śpiewania kolęd. 

Wróżby i przesądy wigilijne 
Na przykład jeden z przesądów 

mówi, że jeśli pierwszym gościem 
w wigilię jest mężczyzna, to w nad-
chodzącym roku można spodziewać się 

szczęścia, a dziewczyna, która przygo-
towuje potrawy z makiem będzie miała 
szczęście w miłości. Podczas kolacji 
należy spróbować wszystkich potraw 
i aby nie narzekać na brak pieniędzy – 
koniecznie jeść potrawy z makiem. Na 
Śląsku pomyślność przynoszą drobne 
pieniądze leżące na stole obok opłat-
ka. Zwraca się także uwagę na kieru-
nek, w którym idzie dym po zgaszeniu 
świecy. Jeśli kieruje się w stronę drzwi, 
być może kogoś w przyszłym roku 
zabraknie. Po kolacji warto zachować 
łuskę karpia i nosić ją w portmonetce 
– dzięki temu będziemy mieli dużo 
pieniędzy. Warto opowiadać dzieciom 
o tych przesądach, które są elementem 
naszej kultury.

Redakcja: Witamy serdecznie 
w dzielnicy Ursus! Miło mi spotkać się 
z Panem i porozmawiać o firmie Profi 
Partner oraz o branży elektronarzędzi 
i urządzeń pomiarowych.

Krzysztof Balter: Witam, firma 
funkcjonuje w nowej lokalizacji przy 
ul. Posag 7 Panien 6 już trzeci mie-
siąc i zdążyliśmy polubić tę okolicę.  
Na rynku budowlanym funkcjonujemy 
już ósmy rok, a ja osobiście z branżą 
związany jestem prawie 30 lat. Przez 
ten czas poznałem i nadal cały czas 
obserwuję potrzeby rynku i staram się 
prowadzić firmę w taki sposób, aby 
oferta zawierała produkty wysokiej 
jakości oferowane przez doświadczo-
nych doradców pomagających dokonać 
właściwego wyboru. Niezmiennie od 
kilku lat firmę tworzy pięć stabilnych 
działów oferujących profesjonalne 
elektronarzędzia, akcesoria do elek-
tronarzędzi, urządzenia pomiarowe, 
maszyny i akcesoria techniki dia-
mentowej oraz narzędzia do obróbki 
drewna.

Od tego roku prowadzimy także 
sklep internetowy z wszystkimi na-
szymi produktami. Jesteśmy ogólno-
polską hurtownią narzędzi, ale dzisiaj 
chciałbym się jednak skupić na naszym 
sklepie detalicznym funkcjonującym 
w nowej lokalizacji, który dedykujemy 
mieszkańcom dzielnicy Ursus. 

Redakcja: Jakie marki produktów 
mają Państwo w sklepie i czy na miej-
scu można liczyć na fachową pomoc 
w doborze odpowiedniego sprzętu?

Krzysztof Balter: Tak, oczywi-
ście. Do naszego zespołu wybierałem 
osoby z profesjonalną wiedzą i dużym 
doświadczeniem zawodowym i jestem 
przekonany, że każdy nasz pracownik 
jest specjalistą w swojej dziedzinie. 
Jeśli chodzi o produkty to głównie 
oferujemy pełen asortyment elektro-
narzędzi marki BOSCH (m.in. wier-
tarki, wkrętarki, szlifierki, młoty 
udarowe itd.),  osprzęt niemieckiej 
firmy Hawera z pełnym wyborem 
wierteł do betonu, metalu i drew-

na, a także dłut, brzeszczotów, pił 
tarczowych, koron diamentowych 
i frezów  oraz urządzenia pomiaro-
we szwajcarskiej firmy Leica Geo-
systems. Do najczęściej kupowanych 
pozycji z naszej oferty zaliczyłbym 
wiertarki i wkrętarki BOSCH, a także 
wiertła do betonu oraz metalu. Chciał-
bym podkreślić fakt, że obok dobrej 
jakości produktów i ich szerokiej ofer-
ty gwarantujemy także bardzo dobre, 
konkurencyjne ceny.

Redakcja: Proszę powiedzieć kto 
jest Państwa Klientem? Do jakich od-
biorców kierujecie swoją ofertę?

Krzysztof Balter: W naszym skle-
pie zaopatrzy się zarówno majster-
kowicz amator, który np. potrzebu-
je powiesić obrazek na ścianie, jak 
i profesjonalne firmy wykończeniowe 
czy budowlane. Nasz szeroki wybór 
wiertarek, wkrętarek, młotów udaro-
wych, szlifierek i innych elektrona-
rzędzi w połączeniu z fachowym do-
radztwem pozwolą Państwu wybrać 
produkt dokładnie dopasowany do 
potrzeb. Posiadamy również szeroki 
asortyment akcesoriów do elektrona-
rzędzi, w tym wiertła do każdego typu 
materiału, zarówno uniwersalne jak 
i wyspecjalizowane. Produkty te są 
bardzo innowacyjne, trwałe i znacznie 
ułatwiają pracę.

Redakcja: Krótko mówiąc firma 
Profi Partner jest otwarta na potrzeby 
Klienta. Na zakończenie proszę spró-
bować jednym zdaniem podsumować 
Państwa plany na przyszłość.

Krzysztof Balter: W kolejny rok 
naszej działalności wkraczamy w no-
wej, zdecydowanie większej i bardziej 
reprezentacyjnej siedzibie. Zamierza-
my nadal rozszerzać swoją ofertę elek-

tronarzędzi, akcesoriów do elektrona-
rzędzi oraz maszyn i urządzeń techniki 
pomiarowej i techniki diamentowej 
obserwując potrzeby rynku. Dodatko-
wo od 2019 roku uruchamiamy wy-
pożyczalnię elektronarzędzi i maszyn 
budowlanych oraz serwis narzędzi. 
Wydaje mi się, że wprowadzenie takich 
usług do naszej oferty jest niezbędne, 
szczególnie w tak prężnie rozwijającej 
i rozbudowującej się dzielnicy jaką jest 
Ursus. Proszą Państwo o podsumowa-
nie w jednym zdaniu naszych planów 
na przyszłość - wydaje mi się, że nasza 
nazwa Profi Partner określa jedno-
znacznie nasze motto. Natomiast hasło 
„Stawiamy na profesjonalne narzę-
dzia i profesjonalną obsługę” byłoby 
najbardziej trafne.

Redakcja: Dziękuję za rozmowę 
i życzę dalszych sukcesów i „zadomo-
wienia” się w Ursusie.

Krzysztof Balter: Również ser-
decznie dziękuję za rozmowę i gorąco 
zapraszam wszystkich do odwiedze-
nia naszego sklepu przy ul. Posag 
7 Panien 6, gdzie zapewniamy miej-
sca parkingowe pod samym sklepem. 
Szczególnie zapraszam osoby zainte-
resowane innowacyjnymi, solidnymi 
narzędziami, majsterkowiczów oraz 
pracowników firm wykończeniowych 
i instalacyjnych. Gwarantuję, że z na-
szymi produktami każda praca zostanie 
wykonana szybko i sprawnie.

Na zakończenie Panu i czytelni-
kom życzę Spokojnych, Zdrowych 
i Rodzinnych Świąt oraz Wszystkiego 
Dobrego w Nowym Roku! Serdecznie 
zapraszamy do nas.

Sklep detaliczny  
czynny od pon. do pt. w godz. 800–1600

ul. Posag 7 Panien 6, 
02-495 WARSZAWA

Tel. 22 836 17 90
www.profipartner.pl
Sklep internetowy: 
www.e-narzedzia.pl

DLA KAŻDEJ OSOBY,  
KTÓRA ODWIEDZI  

NASZ SKLEP  
POWOŁUJĄC SIĘ  
NA TEN ARTYKUŁ  

CZEKA UPOMINEK. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

NOWY SKLEP Z ELEKTRONARZĘDZIAMI I URZĄDZENIAMI  
POMIAROWYMI W URSUSIE!

Rozmowa z Prezesem firmy Profi Partner Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.

Krzysztof Balter, Prezes Zarządu firmy Profi Partner Sklep stacjonarny przy ul. Posag 7 Panien 6



 W wielu krajach Europy zachowały 
się tradycje i obrzędy z tego okresu. 
W ostatnim tygodniu przed święta-
mi, w większości niemieckich miast, 
zwłaszcza na południu kraju, organi-
zowane są jarmarki nazywane tu Weih-
nachtmarkt. Na placu przed kościołem 
ustawiane są kramy, na których można 
kupić choinki, bombki i ozdoby, świą-
teczne przysmaki i prezenty; pierniki, 
słodycze, książki, kartki świąteczne 
i wiele innych rzeczy. 

Niemcy przychodzą tu całymi ro-
dzinami, spacerują, oglądają i kupują, 
jedzą pyszne kiełbaski i steki, piją 
piwo i gluhwein - grzane wino z ko-
rzeniami.

Wielowiekowe tradycje, świątecz-
na atmosfera w miastach i miastecz-
kach, pachnące grzanym winem i ko-
rzennym ciastem adwentowe jarmarki 
sprawiają, że Saksonia uważana jest 
za bożonarodzeniową krainę. To tutaj 
jest najstarszy (od 1434 r.) jarmark 
świąteczny Niemiec czyli „Drezdner 
Striezelmarkt”, na lipskim weihnacht-
smarkcie jest największy na świecie 
adwentowy kalendarz, stąd też pocho-
dzi słynna drezdeńska strucla „Dresd-
ner Christstollen”. 

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

Region Rudaw, kruszconośnych 
gór na granicy z Czechami, znany 
jest nie tylko ze swoich barwnych 
obrzędów świątecznych, ale także ze 
sztuki snycerstwa i wyrobu drew-
nianych zabawek. W wielu z ponad 
1600 zachowanych do dziś warszta-

tów można przyjrzeć się pracy mi-
strzów tego rękodzieła. W Annabergu 
miejscowe kobiety tworzą piękne ko-
ronki klockowe. Można też usłyszeć 
dziecięcy chór wędrujący od domu 
do domu i zwiastujący bożonarodze-
niową nowinę.  

W Rudawach do ozdób bożona-
rodzeniowych należą anioły i górnicy, 
również drewniany dziadek do orze-
chów, świeczniki i piramidy. Podczas 
Wigilii w zależności od możliwości 
rudawskiej rodziny podawane było 7 
lub 9 potraw: pieczone kiełbaski z ka-
pustą, śledź i inne ryby z sałatką z ja-
błek, sałatka ziemniaczana z kiełbasą, 
kasza gryczana lub jaglana, soczewica 
lub groszek, pieczeń wieprzowa z klu-
skami, zupa z owoców dzikiej róży, 
bułka w mleku z siekanymi orzechami, 
suszone śliwki, chleb i sól.   

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

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła
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Wędrówki z Naszą Gazetą

Adwentowe jarmarki  w Saksonii
Późną jesienią rozpoczyna się nastrojowy i refleksyjny okres - adwent, przypominający o zbliżających się 
świętach Bożego Narodzenia.
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Chyba każdy z nas zna to popularne 
powiedzenie „Co nagle to po diable”. 
A mimo to, często w emocjach czy to 
pod presją czasu, zapominamy o nim 
przy załatwianiu swoich codziennych 
spraw. I wychodzimy na tym jak… 
no, wszyscy wiemy jak. A jednocze-
śnie zwykle nie mamy szans, aby bez 
konsekwencji prawnych, wycofać się 
z błędnej decyzji. A jeśli już wycofanie 
się jest w świetle prawa możliwe – to 
zarazem obwarowane warunkami, któ-
rym często nie sposób sprostać. A więc 
zanim podejmiesz ważną życiową de-
cyzję…

Poniżej przykłady życiowych sytu-
acji, w których tytułowe powiedzenie 
szczególnie powinniśmy wziąć sobie 
do serca i mocno pomyśleć, zanim 
podejmiemy decyzję.

Ugoda z ubezpieczycielem
Wypadek drogowy to, niestety, dzi-

siaj wcale nierzadka sytuacja, w której 
potencjalnie może znaleźć się każdy 
uczestnik ruchu drogowego. Jego kon-
sekwencjami często jest uszczerbek na 
zdrowiu – konieczność spędzenia jakie-
goś czasu w szpitalu, operacja, rehabi-
litacja, przyjmowanie leków, a także 
utrata, chociażby czasowa, zdolności 
do pracy. Do tego cierpienie psychicz-
ne, zmarnowane święta, wakacje, utra-
cone możliwości uprawiania ulubionej 
aktywności życiowej (niekoniecznie 
musi być to sport – może to być równie 
dobrze uprawianie ogródka czy możli-
wość zwykłego codziennego spacero-
wania po parku). W zamieszaniu, jakie 
wprowadza w nasze życie wypadek, 
nietrudno stracić czujność i zawrzeć 
z ubezpieczycielem odpowiedzialności 
cywilnej sprawcy wypadku niekorzyst-
ną dla nas ugodę, na mocy której zosta-
je przyznana nam kwota odszkodowa-
nia nieadekwatna do poniesionej przez 
nas szkody, naszych cierpień, wydat-
ków, a jednocześnie w której zrze-
kamy się dochodzenia w przyszłości 
od ubezpieczyciela jakichkolwiek dal-
szych roszczeń. W chwili podpisywa-
nia ugody jesteśmy często szczęśliwi, 
że ubezpieczyciel, ta poważna, wielka 
instytucja, w ogóle chce z nami rozma-
wiać, w ogóle chce nam coś wypłacić 
w związku z wypadkiem. Refleksja na 
temat wysokości kwoty z ugody przy-
chodzi dopiero później, czasem nawet 
kilka dni po zawarciu ugody, gdy kwota 
już wpłynie na nasze konto, a do nas 
dociera, że ta kwota ledwie wystar-
czy na pokrycie wydatków związanych 
z leczeniem i w ogóle nie zrekompen-
suje naszego poczucia krzywdy czy 
utraconych dochodów. Wtedy zaczyna-
my odczuwać rozczarowanie, czasem 
nawet idziemy z taką ugodą po poradę 
do prawnika – ale to już jest zwykle za 
późno. Generalnie bowiem, jeśli mamy 
pełną zdolność do czynności prawnych 
(a większość z nas ją ma), to podpisu-
jąc ugodę z ubezpieczycielem robimy 
to w sposób nieodwołalny, nie może-
my się z tego wycofać. Jedyna szansa 
w takim wypadku to wykazanie, że 
zostaliśmy wprowadzeni w błąd przy 
podpisywaniu ugody przez ubezpieczy-
ciela – jednak jest to bardzo trudne, 
zwłaszcza, że zwykle w ugodzie skła-
damy również oświadczenie, że treść 
tej ugody nie budzi naszych wątpliwo-
ści. Dlatego też w sytuacji, gdy ubez-
pieczyciel „podsuwa” nam do podpisa-
nia jakiś dokument, należy zabrać go ze 
sobą do domu, przemyśleć jego treść, 
a najlepiej udać się z nim do profesjo-
nalnego doradcy – radcy prawnego lub 

adwokata, który doradzi, czy faktycz-
nie warto podpisać tę ugodę, czy też le-
piej ponegocjować z ubezpieczycielem 
mając merytoryczne wsparcie radcy 
prawnego lub adwokata, albo po pro-
stu założyć ubezpieczycielowi sprawę 
w sądzie. Pamiętajmy, że od wypadku 
mamy naprawdę dużo czasu (termin 
przedawnienia naszych roszczeń wyno-
si nie mniej niż 3 lata) i naprawdę nic 
nas nie goni, aby natychmiast podpisy-
wać ugodę, która może nas kosztować 
tysiące złotych.  Co nagle to…

Rozwiązanie umowy o pracę 
za porozumieniem stron
Inna sytuacja życiowa, w której po-

śpiech może nas sporo kosztować, to 
sytuacja, gdy pracodawca wzywa nas 
do siebie i wręcza nam wypowiedzenie 
umowy o pracę z wątpliwą co do swej 
treści przyczyną tego wypowiedzenia, 
a następnie przedstawia nam „ofertę” 
wycofania tego wypowiedzenia, jeśli 
podpiszemy porozumienie o rozwiąza-
niu umowy o pracę. Wygląda podobnie, 
ale konsekwencje prawne są odmien-
ne – o ile bowiem od wręczonego 
nam wypowiedzenia umowy o pracę 
możemy się odwołać do sądu pracy 
i doprowadzić nawet do przywrócenia 
nas do pracy na dotychczas zajmowa-
ne u pracodawcy stanowisko – o tyle 
okoliczność podpisania porozumienia 
z pracodawcą wyklucza możliwość 
odwołania się do sądu pracy. Może 
być zatem tak (i z mojej praktyki za-
wodowej wynika, że nie jest to rzadki 
przypadek), iż dopiero po powrocie 
z pracy do domu, często po konsultacji 
z domownikami, dochodzimy do wnio-
sku, że tak naprawdę nie ma podstaw 
do tego, by rozstawać się z dotychcza-
sowym pracodawcą, że chcemy tam 
nadal pracować, że potrzebujemy tego 
stałego dochodu, a o nową pracę może 
być ciężko, że pracodawca nie miał 
uzasadnionych podstaw, aby rozwiązać 
z nami tę umowę. No tak, nie miał – ale 
my przez podpisanie porozumienia do-
browolnie zrezygnowaliśmy z tej pracy 
i z ochrony prawnej, jaką gwarantu-
je nam Kodeks pracy w razie wypo-
wiedzenia nam umowy o pracę przez 
pracodawcę. I znowu – aby znieść 
obowiązywanie tego porozumienia, 
musielibyśmy wykazać, że pracodawca 
wprowadził nas w błąd. Co może być 
bardzo trudne – bo przecież sami zre-
zygnowaliśmy z możliwości wręczenia 
nam przez pracodawcę wypowiedze-
nia, nikt nas do tego nie zmuszał, to 
był nasz wybór. Często zatem lepiej 
przyjąć wypowiedzenie umowy o pracę 
od pracodawcy (gdy mamy pewność, 
że wskazana w jego treści przyczyna 
tak naprawdę nie istnieje, jest niepraw-
dziwa, a zatem jesteśmy pewni, że 
wygramy sprawę przed sądem pracy), 
niż podpisać porozumienie, które uczy-
ni nas bezrobotnymi i pozbawionymi 
możliwości poszukiwania sprawiedli-
wości w sądzie pracy.

W kolejnym artykule przedstawię 
inne istotne sytuacje życiowe, w któ-
rych nie warto pochopnie podejmować 
decyzji.

Radca prawny 
Katarzyna Księżniak-Kosmala

INSOLENS Kancelaria Radcy 
Prawnego

ul. Erazma Ciołka 13 lok. 402, 
Warszawa

tel. 881 303 215
www.insolens.pl

k.ksiezniak-kosmala@insolens.pl

Rafał Trzaskowski, prezydent 
m.st. Warszawy, wytyczył sobie 
i swoim współpracownikom 12 
obszarów, które w sposób szcze-
gólny obejmie osobistym nadzo-
rem. Każdy z tych obszarów wy-
maga działań na różnych szcze-
blach decyzyjnych, począwszy od 
wypracowania stanowisk po ich 
ostateczne wdrożenie.

– Obiecałem Warszawę dla wszyst-
kich, miasto równych szans, wspiera-
jące najsłabszych. Warszawę, w której 
każda dzielnica jest tak samo przyja-
znym, wygodnym i bezpiecznym miej-
scem do zamieszkania. Dzisiaj przed-
stawiam pakiet spraw, którymi zajmę 
się w pierwszej kolejności – mówi Ra-
fał Trzaskowski, prezydent m.st. War-
szawy. – Działania te często wymagać 
będą współpracy z Radą Miasta oraz 
wieloma interesariuszami Urzędu Mia-
sta czy Prezydenta Warszawy.

Bezpłatne żłobki od 
września 2019 roku 

W styczniu 2019 r. przedkładając 
budżet miasta, zabezpieczę środki fi-
nansowe, tak by już od września 2019 r. 
Warszawa zagwarantowała żłobki za 
darmo dla wszystkich dzieci. Przygo-
tuję odpowiednie uchwały, żeby miasto 
mogło opłacić opiekę w prywatnych 
placówkach dla dzieci, bez ograniczeń 
co do wysokości zarobków rodziców, 
jeżeli dzieci nie znajdą miejsca w żłob-
ku publicznym. 

Edukacja
Podwyżki dla nauczycieli i pracow-

ników oświaty wprowadzamy od zaraz. 
Przygotowanie i budowa nowych szkół 
będzie przeze mnie i mój zespół trak-
towana priorytetowo, zarówno jeżeli 
chodzi o decyzje, jak i samo monitoro-
wanie terminów i jakości realizacji. Od 
nowego roku szkolnego wprowadzimy 
pilotażowy program 100 zł na zajęcia 
dodatkowe. 

Wsparcie dla 
seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami 
W 2019 r. rozpoczniemy budowę 

200 nowych miejsc dla osób niesa-
modzielnych w ZOL. W przyszłym 
roku uruchomię program budowy wind 
w starych budynkach mieszkalnych 
wielokondygnacyjnych, należących do 
miasta. W miejskich placówkach zdro-
wotnych uruchomimy nowy program 
profilaktyczny: bilans 70- i 80-latka. 
Natomiast dla dzieci z niepełnospraw-
nościami chcę rozpocząć budowę domu 
pomocy społecznej na Targówku wraz 
z dziennym ośrodkiem wsparcia dla 
rodziców z dziećmi z niepełnospraw-
nościami. 

Zdrowie 
W 2019 r. uruchomimy w Warsza-

wie dodatkowe, weekendowe i świą-
teczne dyżury lekarskie. Utrzymam 
program in vitro. Od przyszłego roku 
chcę wprowadzić miejski program 
szczepień przeciwko HPV dla dzieci 
(11-12 lat), oraz przeciwko grypie dla 
kobiet w ciąży i dzieci w wieku żłob-
kowym i przedszkolnym.

Program budowy mieszkań 
miejskich

Jeszcze w 2019 r. gotowych do od-
bioru będzie 300 mieszkań, jednocze-
śnie rozpocznę budowę kolejnych 600 
nowych. Przygotuję miasto tak, aby od 
2020 r. w Warszawie budowano około 
1500 mieszkań miejskich rocznie. 

Sport 

Chcę, aby liczba dzieci upra-
wiających sport wzrosła dwukrotnie 
(z obecnych 27 tys. do 54 tys.). To 
będzie wymagało czasu, bo kluby 
muszą się przygotować do progra-
mu, ale już w 2019 r. złożę wniosek 
o zwiększenie budżetu na ten cel o 3 
mln zł. Rozpocznę obiecany prze-
ze mnie program zadaszenia (balo-
ny) Orlików i Syrenek. Uruchomimy 
większy program wsparcia dla klubów 
ekstraklasowych, które wejdą do Ligii 
Europejskiej - po 1 mln zł dla klu-
bu. Warszawa powinna być dumna 
z takich drużyn. Będę kontynuował 
inwestycje sportowe, w tym SKRA, 
Młodzieżowe Centrum Sportu Polo-
nia, Hutnik, Ośrodek Namysłowska.

Poprawa komunikacji 
miejskiej 

W 2019 r. zintensyfikuję prace 
przygotowawcze budowy nowych linii 
tramwajowych: na Wilanów, na Go-
cław i na Zieloną Białołękę. Również 
w 2019 r. rozpoczynam pracę nad bu-
dową III linia metra, jednocześnie koń-
cząc pracę na II linii metra. Podejmę 
rozmowy z wykonawcami i spółkami 
miejskimi, w celu przyspieszenia re-
alizacji tej inwestycji i towarzyszących 
jej zmian w układzie komunikacyjnym. 

Więcej zieleni 
Zieleń w mieście zajmie takie miej-

sce na liście priorytetów, jakie dają 
jej mieszkańcy. W 2019 r. stworzymy 
mapę koron drzew, obsadzimy 41 war-
szawskich arterii drzewami. Do końca 
tego roku przekażę Lasom Miejskim 50 
ha pod nowe zalesienia, posadzimy pół 
miliona nowych drzew. 

Walka ze smogiem
Rozpiszę przetarg na zakup no-

wych czujników powietrza. W latach 

2019-2021 zlikwidujemy wszystkie 
kopciuchy w domach komunalnych. 
Do Rady m.st. Warszawy złożę projekt 
nowelizacji uchwały, modyfikujący 
zasady dotacji wymiany starych pie-
ców w domach prywatnych. Podniosę 
wysokość dotacji do 12 tys., a osoby 
najuboższe będą mogły liczyć nawet na 
100 procent wsparcia w sfinansowaniu 
wymiany. 

Warszawa dla wszystkich,  
to Warszawa bezpieczna 
Bezpieczeństwo wszystkich 

uczestników ruchu drogowego na mo-
ście Poniatowskiego wymaga szyb-
kiej decyzji. Wprowadzimy podział 
chodników – jeden tylko dla pieszych, 
drugi tylko dla rowerzystów. Dodat-
kowo miasto zakupi system do odcin-
kowego pomiaru prędkości i bezpłat-
nie użyczy go Inspekcji Transportu 
Drogowego. 

Kultura 
Jak najszybciej spotkam się ze Spo-

łeczną Radą Kultury, żeby skonsul-
tować kierunki na najbliższe miesią-
ce. Rozpocznę prace nad uruchomie-
niem nowego programu wynajmu lokali 
będących w zasobie miasta „Lokal na 
kulturę”. Doprowadzę do rozwiązania 
trudnej sytuacji unikatowego miejsca: 
Osiedla Jazdów.  Rozpocznę  budowę 
nowych domów kultury na Bemowie 
i na Ursynowie.

Sprawy społeczne
Do końca stycznia stworzymy ka-

talog praktyk dotyczących reagowania 
na przemoc domową, łańcuch pomocy 
od interwencji kryzysowej po pomoc 
prawną i psychologiczną. Razem z or-
ganizacjami reprezentującymi społecz-
ność LGBT zakończę pracę nad ustale-
niem zakresu i podpisaniem deklaracji 
warszawskiej polityki miejskiej na 
rzecz tej społeczności.

Nasz prawnik radzi

Co nagle to po diable… Warszawa dla wszystkich

Wykonuję terapię komórkową:

  Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)  
– leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 
przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 
degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki 
stawowej. RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe 
dolegliwości bólowe przyczepów ścięgien i  więzadeł 
(przeciążenia), np. łokieć tenisisty. Leczenie 
przeciwbólowe stawów kręgosłupa w    przebiegu 
dyskopatii  i  zmian zwyrodnieniowych. Leczenie 
przeciwbólowe stawów  
krzyżowo-biodrowych.

  Terapia biologicznie aktywnymi białkami z  krwi  
pacjenta

  Terapia komórkami macierzystymi 

   Operacje – artroskopia; operacje rekonstrukcyjne; 
chirurgia ręki; chirurgia stopy; chirurgia Achillesa

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; operacje; 
terapia komórkowa, iniekcje
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY –  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!
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Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54

w grudniu:
•  16 grudnia (niedziela) godz. 12.30 

(sala widowiskowa) – Bajka dla dzie-
ci (3-8 lat) pt. „W poszukiwaniu Św. 
Mikołaja”. Wstęp wolny (bezpłatne 
wejściówki do pobrania w kasie OK 
„Arsus” lub na www.biletyna.pl)

•  19 grudnia (środa) godz. 17.00 (sala 
kameralna) – V Festiwal Poezji im. 
Zbigniewa Jerzyny. Prezentacje po-
etyckie, koncert, turniej poetycki. 
Wstęp wolny

 

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

w grudniu:
•  16 grudnia (niedziela) godz. 15.00 

– „Przy wigilijnym stole” – koncert 
oraz spotkanie opłatkowe członków 
Klubu Seniora i zaproszonych gości. 
Wstęp wolny

•  31 grudnia (poniedziałek) godz. 20.00 
– „Bal Sylwestrowy i powitanie No-
wego Roku” dla członków Klubu Se-
niora. Wstęp wolny

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w grudniu:
•  16 grudnia (niedziela) godz. 16.30 – 

Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania 
z Muzyką kameralną pt. „Powrót do 
przeszłości”. Wystąpi zespół instru-
mentów historycznych „Barokoko”. 
Wstęp wolny

•  do 28 grudnia czynna jest wysta-
wa malarstwa Pawła Kowala. Wstęp 
wolny

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Ochoty, 
Ursusa i Włoch”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania, adiustowania oraz opatrywania 
własnym tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA 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
na 2019 rok

WODNIK (21 I – 18 II)
W przyszłym roku możesz 
liczyć na łaskawość losu. 
Cokolwiek wymyślisz i wy-

marzysz, może się ziścić. Tylko miej 
wiarę w siebie. Na znaczeniu zyska-
ją sprawy sercowe i rodzinne. Twoje 
zaangażowanie zostanie nagrodzone 
i wszyscy będą bardziej szczęśliwi. Za-
dbaj o miły, rodzinny nastrój w wigilię, 
bo taki może być cały przyszły rok… 

RYBY (19 II – 20 III)
Otworzą się przed Tobą 
nowe możliwości, a wyda-
rzenia sprawią, że będziesz 

szybciej rozwijać swoje talenty. Na 
trudności spróbuj popatrzeć z innej 
perspektywy – rozwiązanie nasunie się 
samo. Poradzisz sobie ze wszystkim, 
jeżeli będziesz spokojna i wyciszona. 
Odnajdziesz to, czego szukasz, pomoże 
Ci w tym intuicja i życzliwi ludzie. 

BARAN (21 III – 20 IV) 
Czeka Cię wiele poważnych 
zmian w sferze rodzinnej 
i zawodowej. Będzie trochę 

zamieszania, ale sprawy będą się toczyć 
raczej powoli, więc zdążysz pożegnać 
się z przeszłością. Uda Ci się również 
pogodzić się z samym sobą i dzięki temu 
odnajdziesz spokój i szczęście. Zdrowie 
w porządku. Urlop zaplanuj na jesień, 
ale o kondycję dbaj cały rok.

BYK (21 IV – 21 V) 
Teraz jest odpowiedni czas, 
żeby zaplanować i rozpo-
cząć nowe działania, które 

zapewnią Ci dobrą przyszłość. Musisz 
wykazać się przezornością, cierpli-
wością i troską, żeby kiedyś korzystać 
z efektów swojego wysiłku. Dzięki tym 
działaniom zyska też Twoje życie uczu-
ciowe. Dzień wigilii podobno jest wróż-
bą na cały przyszły rok…

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
To będzie rok, w którym po-
rzucisz przeszłość i jakby na-
rodzisz się na nowo. Postaraj 

się pogodzić ze zmianami, odważnie ru-
szyć naprzód i konsekwentnie wykorzy-
stać nowe możliwości. Możesz na tym 
bardzo skorzystać, także finansowo. Pa-
miętaj, że ważne jest to, co przed nami. 
W uczuciach dużo szczęścia. Zdrowie 
bez zarzutu. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
W pierwszej połowie roku 
nie powinieneś pozwalać so-
bie na luz. To znakomity czas 

na podejmowanie decyzji i realizację 
planów. Odważ się na ryzyko. W sfe-
rze zawodowej czekają Cię przełomowe 
zmiany, w finansach - niespodziewany 
przypływ gotówki, a w uczuciach – 
pełna akceptacja. Spożytkuj nadmiar 
energii. Zadbaj o kondycję.

LEW (23 VII – 23 VIII)
To będzie Twój rok, jeśli 
przestaniesz się zastana-
wiać, podejmiesz decyzję 

i zaczniesz działać. Możesz liczyć na 
potężne wsparcie losu. Grzechem by-
łoby go nie wykorzystać. Możesz zre-
alizować marzenia. W drugiej połowie 
roku będziesz zbierać owoce swojego 
wysiłku. Zadbaj, by były obfite. Może 
będzie wśród nich daleka podróż?

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
W nadchodzącym roku Two-
ją uwagę będą przykuwały 
sprawy zawodowe. Wiele 

będzie się działo i będziesz zmuszona 
włożyć w pracę więcej wysiłku. Two-
je zaangażowanie zostanie docenione, 
możesz spodziewać się uczciwej graty-
fikacji. W uczuciach – ciepło domowego 
ogniska, a dla samotnych – prawdziwa 
miłość. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Ten rok będzie bardzo emo-
cjonujący. Przyniesie Ci sy-
tuacje, w których będziesz 

mogła się wykazać kreatywnością, 
entuzjazmem i zaangażowaniem. Na 
szczęście nie zabraknie Ci energii i bę-
dziesz mogła zabłysnąć. Wszystkie trud-
ności pokonasz, jeżeli systematycznie 
będziesz dbała o zdrowie, odpoczynek 
i odpowiednią ilość snu.   

SKORPION (24 X – 22 XI)
Nadchodzące trudności po-
traktuj jako niezbędne w ży-
ciu hartowanie charakteru. 

Będziesz zmagał się z problemami, ale 
pamiętaj: jesteś mądry i silny, możesz 
wykorzystać trudne sytuacje, żeby się 
wzmocnić jeszcze bardziej. Co nas nie 
zabije, to nas wzmocni… W uczuciach 
– powodzenie i szczęście. Nadmiar go-
tówki raczej odłóż niż wydaj. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Spokojnie rozpoczniesz nowy 
etap w swoim życiu. Będziesz 
zaskoczony, że nie musisz już 

zmagać się z losem i natężać sił. Zyskasz 
odwagę i staniesz się bardziej otwarty 
na świat i ludzi. Dzięki temu pokonasz 
wszystkie trudności i osiągniesz wyzna-
czone przez siebie cele. W sprawach za-
wodowych – zaufaj intuicji, ale słuchaj 
rad prawdziwych przyjaciół.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
To będzie niezapomniany, 
przełomowy rok. Ważne 
wydarzenia zmienią Twoje 

życie w ważniejszej dla Ciebie sferze 
– zawodowej lub prywatnej. Odważnie 
wyznacz cele i dąż do nich z rozwagą 
i ostrożnością. Ze wsparciem przezna-
czenia możesz naprawdę wiele osią-
gnąć. Zdrowie – w normie. W finansach 
– możliwe spore zyski.

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, Tel. 22 822 93 69

w grudniu:
•  15 grudnia (sobota) godz. 12.00 (OKO ul. Grójecka 75) – Spotkania z Teatrem 

Kamishibai – „Bajka o księciu Husajnie i latającym dywanie”. Zapraszamy 
dzieci z opiekunami. Bilet 10 zł/osoba

•  15 grudnia (sobota) godz. 18.00 (OKO ul. Grójecka 75) – „Posłuchajcie, bracia 
miła” – Tomasz Szwed z zespołem „Szwedzki stół” – koncert z cyklu Wieczory 
bardów, w którym Tomasz Szwed zamyka 40. Jubileuszowy rok pracy artystycz-
nej. Bilety w dniu koncertu 35 zł

•  16 grudnia (niedziela) godz. 12.30 (Sala widowiskowa OKO ul. Radomska 
13/21) – „Bajkowa szopka” – spektakl w wykonaniu białostockiego teatru lalek 
„Pod Orzełkiem”. Akcja dzieje się w bibliotece, gdzie w Noc Wigilijną postacie 
z książek przemawiają do widza. Bilet 10 zł/osoba

•  18 grudnia (wtorek) godz. 19.00 (OKO ul. Grójecka 75) – „Pada śnieg” – kon-
cert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego. W programie kolędy, pa-
storałki, piosenki świąteczne polskie oraz zagraniczne w interpretacji młodych 
wokalistów. Akompaniować będzie Grzegorz Karaś z zespołem. Bilety 5 zł

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagne-
ty. Gotówka. Tel. 504 017 418

•  ODDAM MONITORY DELL  
16 cali. Tel. 22 877 25 66

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

ZATRUDNIMY SPRZE-
DAWCĘ-KASJERA do sklepu 
spożywczego w Warszawie ul.  
Z. Vogla. Zarobki 2200 zł netto. 
Umowa o pracę na pełen etat. Tel. 
513 848 878

ZATRUDNIMY SPRZEDAW-
CĘ-KASJERA do sklepu spo-
żywczego w Warszawie ul. Fa-
solowa. Zarobki 2000 zł netto. 
Umowa o pracę na pełen etat.  
Tel. 668 873 177 

ZATRUDNIMY MAGAZY-
NIERA do sklepu spożyw-
czego w Warszawie ul. Faso-
lowa. Zarobki 2000 zł netto. 
Umowa o pracę na pełen etat.  
Tel. 668 873 177

ZATRUDNIMY SPRZEDAW-
CĘ-KASJERA do sklepu spo-
żywczego w Warszawie ul. Mo-
dzelewskiego. Zarobki 2000 zł 
netto. Umowa o pracę na pełen 
etat. Tel. 668 873 177 

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEK-
TRYKA+ składanie mebli. Tel. 
503 150 991

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 2) królowa, trutnie i robotnice; 3) w chasydyzmie człowiek sprawiedliwy; 
5) dawniej przeproszenie; 6) wpada do Narwi; 9) efektowne kłamstwo; 11) wielka 
ciężarówka; 12) niewzruszona podstawa; 13) dymiąca oleista ciecz; 15) siany w ciszy; 
16) nitki na choince; 17) sarmacki szacunek; 18) wielbłądzi mieszaniec. 
Pionowo: 1) szarobrązowa sowa w białe punkty; 3) reżyser „Narodzin gwiazdy”; 
4) Michał (1893 – 1943), biskup, błogosławiony i wyniesiony na ołtarze przez Jana 
Pawła II; 7) staropolski herb szlachecki; 8) kozacki dowódca; 9) makler giełdowy; 10) 
prezydent przed przysięgą; 12) błonkówka; 14) gra bez słów.
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