
N
AS

ZA

14 grudnia 2018 • Nr  15 (248) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 1896-5245 •  rok XIV 

b  Nowe władze w dzielnicach  b  Prezydent i jego drużyna  b  Tradycje Świąt Bożego Narodzenia  b

Niechaj nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia

będą radosne, zdrowe i miłe,
a Nowy Rok przyniesie 

spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów!

Tego życzy Redakcja

Szanowni Państwo, 
Drodzy Żoliborzanie 

Spokojnych, rodzinnych   
Świąt Bożego Narodzenia   

i spełnienia wszystkich planów 
w 2019 roku

życzą
Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz

Przewodniczący Rady 
Dzielnicy Bielany 

Maciej Chmielewski

Burmistrz 
Dzielnicy Bielany

Grzegorz Pietruczuk

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia 
życzą

 

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia 
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 Przewodniczący Rady 
Dzielnicy Bielany 

Maciej Chmielewski

Burmistrz 
Dzielnicy Bielany

Grzegorz Pietruczuk

Sylwester w Warszawie…
… rozpocznie się o godz. 19 na 

placu Bankowym. 
Na scenie zobaczymy m.in. Bajm, 

Edytę Górniak, Agnieszkę Chylińską, 
Andrzeja Piasecznego, zespół IRA, 

Wilki, Annę Wyszkoni, Natalię Nykiel, 
Sarsę, Sound’n’Grace, Blue Cafe, Iza-
belę Trojanowską, Małgorzatę Ostrow-
ską, Anię Karwan, Smolastego i Sław-
ka Uniatowskiego. 
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Głównym punktem obrad drugiej 
sesji rady Bielan 26 listopada był wy-
bór zarządu dzielnicy. Poprzedziło 
je ślubowanie trójki dotychczasowych 
wiceburmistrzów: Magdaleny Lerczak, 
Grzegorza Pietruczuka i Włodzimierza  
Piątkowskiego, którzy zdobyli mandaty 
radnych. Potem rozgorzała długa dys-
kusja dotycząca liczby zastępców bur-
mistrza. Przedstawiciele opozycji (PiS) 
w ramach oszczędności proponowali 
trzech. Zwycięska zaś KO przekony-
wała, że to nie wystarczy. Potrzeba 
czterech, bo dzielnica duża i wiele jest 
spraw do załatwienia. Tak też zdecydo-
wała 19-osobowa większość rady.

Jedynym kandydatem na burmistrza 
był Grzegorz Pietruczuk, zgłoszony 
przez swój klub Razem dla Bielan. 
I choć jest dobrze znany, bo rodem 
z Bielan, i mimo młodego wieku (41 lat) 
od 16 lat związany z bielańskim samo-
rządem, gdzie ostatnie 3 kadencje spra-
wował funkcję wiceburmistrza, łącząc 

ją m.in. z pracą w sejmiku mazowiec-
kim, to był dogłębnie przepytywany 
i rozliczany. Niektórym radnym wydało 
się mocno podejrzane, że ma centro-
-lewicowe poglądy, że zjednoczył lu-
dzi (Stowarzyszenie Razem dla Bielan 
zdobyło 21.623 głosy), że jest komu-
nikatywny, zaangażowany w sprawy 
mieszkańców i wielekroć okazał się 
skuteczny w działaniu. Wbrew jego za-
pewnieniom, że najważniejsze są Bie-
lany, dopatrywano się większych niż 
bielańskie aspiracji kandydata. Ale choć 
nieprzekonanych Grzegorz Pietruczuk 
nie przekonał, to w tajnym głosowaniu 
uzyskał niezbędną liczbę 18 głosów po-
parcia (przy 6 przeciwnych PiS) i tym 
samym awansował z wiceburmistrza 
na burmistrza Bielan.

Wszyscy rekomendowani przez 
burmistrza Grzegorza Pietruczuka kan-
dydaci na jego zastępców w tajnym 
głosowaniu otrzymali niezbędną liczbę 
17 głosów radnych koalicji: KO i Ra-

zem dla Bielan oraz 6 przeciwnych PiS.
W nowej kadencji 2018-2023 w za-

rządzie dzielnicy funkcje te pełnić 
będą:

Włodzimierz Piątkowski wybrany 
ponownie, 38-letni radca prawny, do-
tychczasowy wiceburmistrz,  prywat-
nie przyjaciel G. Pietruczuka, wybrany 
z Razem dla Bielan; Katarzyna Pota-
powicz (filolog polski, menadżer kul-
tury, od 12 lat pracująca na Bielanach, 
m.in. w Mediatece, przewodnicząca 
koła Nowoczesnej na Pradze Południe; 
Andrzej Malina (PO), 58-letni absol-
went AWF, olimpijczyk, mistrz świata 
w zapasach, trener, nauczyciel i wice-
dyrektor w zespole szkół mistrzostwa 
sportowego im. J Kusocińskiego przy 
ul. Lindego;  Marek Sitarski (PO), 
absolwent SHG, od 20 lat związany 
z warszawskim samorządem, ostatnie 
dwie kadencje wiceburmistrz Woli.

(PON)

24 listopada 2018 r. w siedzibie 
Młodzieżowego Domu Kultury im. 
Marii Gwizdak przy ul. Andersena 
4 odbył się po raz kolejny Andrzej-
kowy Bal Integracyjny z udziałem 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Do udziału w  balu zostali zaproszeni 
uczestnicy z Bielańskiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych i ich 
Rodzin, uczestnicy Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej „ADER” i Bielańskiego 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Poczęstunek dla gości przygotowali 
wolontariusze z bielańskich szkół pod 
opieką nauczycieli – opiekunów Klu-
bów „Ośmiu”. Młodzież przygotowała 

stoiska z wróżbami, gdzie zaprosze-
ni goście mogli sobie powróżyć. Nie 
mogło zabraknąć lania wosku, serc 
z imionami czy kubeczków z niespo-
dziankami.

Bal rozpoczął się tradycyjnie polo-
nezem. Później wszystkich gości przy-
witała dyrektor MDK Maria Pyszkie-
wicz, życząc wspaniałej zabawy i mi-
łych wrażeń. Przez cały czas trwania 
imprezy osobom niepełnosprawnym 
towarzyszyli wolontariusze. Nauczy-
ciele z MDK przygotowali oprawę 
muzyczną, złożoną z  polskich i za-
granicznych przebojów, ale najwięk-
szą radość sprawiła piosenka Ryszarda 

Rynkowskiego pt. „Jedzie pociąg z da-
leka…”, przy której wszyscy włączyli 
się do zabawy. 

Zaproszeni goście w czasie prze-
rwy mogli skosztować pysznych ciast, 
wykonanych prze bielańskich wolonta-
riuszy. Wspólna zabawa sprawiła dużo 
radości wszystkim uczestnikom im-
prezy. Andrzejkowy Bal Integracyjny 
na Andersena stał się już tradycją, któ-
ra jest dowodem integracji środowiska 
lokalnego na Bielanach. Był również 
okazją do świętowania Międzynarodo-
wego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 
który w tym roku przypada 3 grudnia.

Andrzej Czyżewski 

Po tygodniach koalicyjnych roz-
mów 5 bm. żoliborskim radnym udało 
się zakończyć rozpoczętą w połowie 
listopada pierwszą sesję. Głównym 
punktem kontynuowanego porządku 
obrad był wybór prezydium rady. 

Jedynym kandydatem na przewod-
niczącego rady był zgłoszony przez KO 
adwokat Piotr Wertenstein-Żuławski. 
Młody, 42-letni, ale doświadczony sa-
morządowiec, bo w żoliborskiej radzie 
zasiada od 1998 roku. Dwukrotnie już 
(w latach 2006-2010 i 2010-2014) peł-
nił funkcję przewodniczącego. W mi-
nionej kadencji jako przedstawiciel PO 
pozostawał w opozycji wobec zarządu. 
Po wygranych wyborach jako kandydat 

KO zapewnił, że będzie tonować, łago-
dzić spory, kontynuować to co było do-
bre i zachęcał do współpracy. Wybrany 
przez mieszkańców na szóstą kadencję, 
za trzecim podejściem rady, w tajnym 
głosowaniu zdobył większość 15 gło-
sów (przy 6 przeciwnych PiS) i tym 
samym po raz trzeci stanął na czele 
rady Żoliborza.

Zaproponował, aby prezydium li-
czyło trzech wiceprzewodniczących. 
Po jednogłośnej aprobacie przewod-
niczący klubów zgłosili swych kan-
dydatów. 

Byli to:
• Izabela Rychter z Miasto Jest Na-

sze Koalicja dla Żoliborza, radna 

drugiej kadencji, która zdobyła naj-
więcej głosów w dzielnicy; 

• Robert Rogala rekordzista PiS w 
tegorocznych dzielnicowych wybo-
rach, zasiadający w radzie od 18 lat; 

• Jolanta Zjawińska nowicjuszka 
zaproponowana przez KO, wielolet-
nia nauczycielka, anglistka, jedyna 
radna Nowoczesnej.
W tajnym głosowaniu wszyscy 

otrzymali niezbędną liczbę głosów.  
Po wyborze prezydium przewod-

niczący rady poinformował, że II se-
sja, na której zostanie wybrany za-
rząd dzielnicy, odbędzie się 13 grudnia 
o godz. 17.00.

(PON)

Prezydent Rafał Trzaskowski od-
wiedził kupców bazaru Wolumen, 
aby zapewnić ich o pełnym wsparciu 
miasta dla targowiska. Jak informuje 
urząd miasta, obecnie trwają prace nad 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Nowego Waw-
rzyszewa. Od 9 października do 12 li-
stopada br. projekt planu był wyłożony 
do publicznego wglądu. Uwagi do planu 

były zbierane do 3 grudnia br. Po roz-
patrzeniu uwag do planu jest możli-
wość powstania nowej wersji projektu, 
który zostanie poddany uzgodnieniom 
i ponownie wyłożony do publicznego 
wglądu. Projekt spotkał się z dużym 
zainteresowaniem, zwłaszcza teren 
obecnego targowiska Wolumen. Jego 
lokalizacja jest korzystna ze względu 
na sąsiedztwo stacji metra Wawrzyszew. 

Studium Warszawy przewiduje w tym 
miejscu centrum lokalne i przestrzenie 
publiczne o charakterze reprezentacyj-
nym. Wskazuje to na potrzebę uporząd-
kowania zabudowy, a także rozszerzenie 
obecnych funkcji, tak by służyły nie 
tylko mieszkańcom osiedla, lecz także 
całych Bielan. Aktualny projekt planu 
miejscowego nie przesądza o możliwo-
ściach zagospodarowania terenu. 

Andrzejkowy Bal Integracyjny

Targowisko Wolumen

Na Bielanach

Zasłużony awans

Na Żoliborzu

Prezydium za trzecim podejściem

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 oczy-
wiście o osoby, które mogą cierpieć 
z powodu zimna. Należy pamiętać, 
że na wychłodzenie organizmu szcze-
gólnie narażeni są bezdomni, oso-
by starsze i osoby nietrzeźwe prze-
bywające na dworze. Jeśli widzimy 
takiego człowieka, nie wahajmy się 
zadzwonić na numer alarmowy, aby 
powiadomić o tym funkcjonariuszy. 
Każde takie zgłoszenie jest natych-
miast sprawdzane.

Okres zimowy to czas, gdy po-
licjanci podczas patroli zwracają 
większą uwagę na miejsca, gdzie 
bezdomni mogą szukać schronienia 
i nocować. Są to zazwyczaj pustosta-
ny, ogródki działkowe, altanki. Aby 
się rozgrzać bardzo często bezdomni 
w takich miejscach rozpalają ogni-
ska, co bywa bardzo niebezpieczne. 
Policjanci każdego roku monitorują 
sytuację tych osób. Sami oferują po-
moc każdemu, kto jej potrzebuje - od-
najdując takie osoby zawsze propo-
nują przewiezienie ich do ośrodków, 
w których jest ciepło, gdzie mogą 
zjeść posiłek i przespać się w normal-
nych warunkach

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. Na stronie internetowej Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
www.mazowieckie.pl pod linkiem: 
https://www.mazowieckie.pl/pl/ak-
tualnosci/komunikaty/35027,Pomoc-
d la -bezdomnych-mazowiecka-
infolinia-987.html znajduje się pełna 
lista placówek pomocowych na tere-
nie województwa mazowieckiego. 

Jednym z najczęstszych, a zara-
zem najbardziej mylnych mitów jest 
ten, że na rozgrzewkę najlepszy jest 
alkohol. To nieprawda. Faktycznie 
przez chwilę osoba pijąca czuje cie-

pło, jednak za chwilę jej organizm jest 
jeszcze bardziej narażony na wyzię-
bienie. Dużym niebezpieczeństwem 
jest wychodzenie na dwór pod wpły-
wem alkoholu. Wystarczy chwila nie-
uwagi, nierówna nawierzchnia i moż-
na się przewrócić i nie mieć siły się 
podnieść. Wtedy o tragedię nietrudno. 
Dlatego też nie należy przechodzić 
obojętnie obok osób po alkoholu, gdy 
na dworze panują niskie temperatury. 
Pamiętajmy, że tacy ludzie wymagają 
od nas szczególnej pomocy – czło-
wiek nietrzeźwy zdecydowanie szyb-
ciej traci ciepło.

Zimową porą na wychłodzenie or-
ganizmu szczególnie narażone są także 
osoby starsze, samotne, które z róż-
nych 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. Należy 
pamiętać, że są ośrodki i placówki, 
w których taka osoba otrzyma opiekę 
i będzie bezpieczna. Funkcjonariusze 
informują ośrodki pomocy społecznej 
o osobach, które z racji swojego wie-
ku, samotności, niezaradności, bądź 
trudnej sytuacji materialnej mogą stać 
się potencjalnymi ofiarami na skutek 
wychłodzenia organizmu. O trudnej 
sytuacji sąsiada czy znajomego mo-
żemy powiadomić ośrodek pomocy 
społecznej.

Policjanci jak co roku, codziennie 
współpracują w tym zakresie ze strażą 
miejską, Strażą Ochrony Kolei, Strażą 
Graniczną, ośrodkami pomocy spo-
łecznej. Jednak, aby dotrzeć do wszyst-
kich osób potrzebujących pomocy, po-
trzebna jest reakcja nie tylko służb, ale 
każdego człowieka. Dlatego funkcjo-
nariusze podkreślają, jak ważne jest 
zaangażowanie i informowanie ośrod-
ków pomocy społecznej o osobach 
bezradnych, samotnych i bezdomnych 
potrzebujących pomocy.

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

KRP III

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.



Rafał Trzaskowski, Prezydent 
m.st. Warszawy, przedstawił w ratu-
szu swoich współpracowników. 

– Przyszedł czas, aby zaprezento-
wać swoją drużynę, moje współpra-
cowniczki i współpracowników, z któ-
rymi będą realizował swój program 
i program Koalicji Obywatelskiej – po-
wiedział podczas konferencji prasowej 
Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. 
Warszawy. 

Paweł Rabiej  – zastępca prezydenta 
m.st. Warszawy
Absolwent filologii polskiej, studiów 
dziennikarstwa i psychologii przywódz-
twa. Współzałożyciel partii Nowocze-
sna, członek jej zarządu (2015-2017) 
i rzecznik. Członek Komisji Weryfika-
cyjnej ds. Reprywatyzacji (2017-2018). 
W latach 2008-2015 prowadził ośrodek 
dialogu i analiz Thinktank, był człon-
kiem rady Centrum Stosunków Mię-
dzynarodowych. Był dziennikarzem 
i wydawcą (radiowa Trójka, Gazeta 
Bankowa, Businessman, Harvard Bu-
siness Review, Thinktank Magazine).

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 powoła-
na na stanowisko zastępcy prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy. Od-

znaczona Brązowym Krzyżem Zasługi 
nadanym przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Srebrnym Medalem 
„Zasłużonemu dla Wojsk Inżynieryj-
nych” Wojska Polskiego oraz Honoro-
wą Złotą Odznaką Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy 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 sta-
nowisko zastępcy prezydenta miasta 
stołecznego Warszawy. Przewodzi 

warszawskiej Radzie ds. Polityki In-
nowacji oraz jest członkiem jej odpo-
wiednika na poziomie województwa. 
Prowadził także działalność naukową 
i dydaktyczną na uczelniach publicz-
nych i prywatnych. Za swój wkład 
w rozwój samorządności został odzna-
czony przez Prezydenta RP Złotym 
Krzyżem Zasługi (2015) oraz Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego przez Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji (2015).

Robert Soszyński – zastępca prezy-
denta m.st. Warszawy
Ukończył Wydział Fizyki Technicz-
nej i Matematyki Stosowanej na Po-
litechnice Warszawskiej (1990r.) Jest 
doktorem nauk politycznych Akade-
mii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora (2014r.) Ukończył także 
studia podyplomowe z zarządzania 

w administracji publicznej (2007r.) 
oraz studia MBA (2011r.). 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 
Gospodarstwa Krajowego odpowie-
dzialny za działalność komercyjną ban-
ku 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 War-
szawskiego. Przedstawiciel Prezydenta 
m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego. Jako 
sekretarz m.st. Warszawy wykonuje za-
dania w zakresie zapewnienia spraw-
nego działania urzędu, w szczególności 
w zakresie koordynacji działań oraz 
przepływu informacji pomiędzy komór-
kami 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 Dia-
logu Społecznego ds. Środowiska Przy-
rodniczego przy Biurze Ochrony Śro-
dowiska 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 po-
lityka kulturalna Warszawy. 

„Jazda na łyżwach, szalone zjazdy 
z górki lodowej, curling, a nawet karu-
zela czekają na gości Zimowego Naro-
dowego. Tegoroczną nowością są »Fit-
ness na łyżwach« oraz strefa MultiSport 
Lab” – informuje PGE Narodowy. Wraz 
ze startem Zimowego Narodowego 
uruchomiony został licznik kalorii. Jest 

to aplikacja wykorzystująca specjalny 
algorytm, która na podstawie liczby 
osób jeżdżących na lodowisku oblicza 
liczbę wspólnie spalonych kalorii. Licz-
nik ma za zadanie zmotywować i z dozą 
humoru uświadomić, jak dużo kalorii 
jesteśmy w stanie stracić dzięki jeździe 
na łyżwach – dodaje. „Liczba kalorii 

będzie wyświetlana na ekranie, który 
został zamontowany przy lodowiskach, 
np. jeśli uczestnicy na lodowisku spalą 
10 tysięcy kalorii, to na ekranie pojawi 
się liczba wraz z informacją, że właśnie 
spalili wartość kaloryczną 22 pączków” 
– opisuje. Zimowy Narodowy potrwa 
do 19 lutego.
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Prezydent Warszawy i jego drużyna

Wystartował Zimowy Narodowy
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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 zapamięta-
ją na całe życie. Często zdarza się, 
że w przyszłości dzieci same kulty-
wują je w swoich własnych domach. 
Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest 
angażowanie całej rodziny w świątecz-
ne przygotowania oraz wprowadzenie 
rodzinnych 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 zie-
mi: 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, 

która pomogła Trzem Królom odna-
leźć miejsce narodzin Jezusa. Wypa-
trywanie pierwszej gwiazdki to zada-
nie, które najlepiej powierzyć dzie-
ciom. Kiedy już pociechy ją zobaczą 
(co na pewno sprawi im wiele rado-
ści), możemy wspólnie zasiąść do ko-
lacji. Na początku należy podzielić 
się opłatkiem i złożyć sobie życzenia, 
co jest bardzo ważnym elementem 
wigilijnej kolacji. Warto także kulty-
wować 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 przy-
gotowuje 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 opłatka. Zwraca się tak-
że uwagę na kierunek, w którym idzie 
dym po zgaszeniu świecy. Jeśli kieruje 
się w stronę drzwi, być może kogoś 
w przyszłym roku zabraknie. Po kola-
cji warto zachować łuskę karpia i nosić 
ją w portmonetce – dzięki temu będzie-
my mieli dużo pieniędzy. Warto opo-
wiadać 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 doko-
nać właściwego wyboru. Niezmiennie 
od kilku lat firmę tworzy pięć sta-
bilnych działów oferujących profesjo-
nalne elektronarzędzia, akcesoria do 
elektronarzędzi, urządzenia pomia-
rowe, maszyny i akcesoria techniki 
diamentowej oraz narzędzia do ob-
róbki 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 uda-
rowych, szlifierek i innych elektro-
narzędzi w połączeniu z fachowym 
doradztwem pozwolą Państwu wy-
brać produkt dokładnie dopasowany 
do potrzeb. Posiadamy również sze-
roki asortyment akcesoriów do elek-
tronarzędzi, w tym wiertła do każdego 
typu materiału, zarówno uniwersalne 
jak i wyspecjalizowane. Produkty te 
są bardzo innowacyjne, trwałe i znacz-
nie 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
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 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 obrzę-
dów świątecznych, ale także ze sztuki 
snycerstwa i wyrobu drewnianych za-
bawek. W wielu z ponad 1600 zacho-
wanych do dziś warsztatów można 

przyjrzeć się pracy mistrzów tego 
rękodzieła. W Annabergu miejscowe 
kobiety tworzą piękne koronki kloc-
kowe. Można też usłyszeć dziecięcy 
chór wędrujący od domu do domu 
i zwiastujący bożonarodzeniową no-
winę.  

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

 W Krakowie podczas adwentu ka-
pela instrumentów dętych grała hejna-
ły  z wieży Mariackiej upamiętniając 
narodzenie Jezusa oraz symbolizując  
zapowiedziane w Biblii wezwanie 
Archanioła na Sąd Ostateczny, kiedy 
Chrystus przyjdzie powtórnie. 

Na Mazowszu i Podlasiu grano 
w Adwent na ligawkach, długich, drew-
nianych trąbach, używanych na co dzień 
przez pasterzy. Te prymitywne  instru-
menty dęte mają od metra do dwóch 
długości. Wykonywane były zazwyczaj 

z pnia młodej olchy przeciętego wzdłuż 
i wydrążonego, a po złożeniu związa-
nego łykiem. Uważa się, że ligawka 
jest jednym z najstarszych instrumentów 
muzycznych w naszym kraju. 

Na ligawkach grano w adwentowe 
wieczory najczęściej przy studni wsu-
wając koniec instrumentu nad cembro-
winę dla zwiększenia siły głosu. W ci-
chy i mroźny wieczór głosy ligawek 
niosły się daleko ponad ośnieżonymi 
polami, odpowiadały im inne z dal-
szych wsi. 

Zwyczajowi temu nadano interpre-
tację chrześcijańską, zgodnie z którą  
gra na tych wielkich drewnianych trą-
bach miała przypominać dzień Sądu 
Ostatecznego,  kiedy to Archanioł 
zadmie w trąbę Zmartwychwstania. 
Niewykluczone, że  kiedyś  ligawki  
pełniły funkcje obrzędowe, które miały 
osłabić wpływy złych mocy szczegól-
nie aktywnych w okresie przypadające-
go w tym czasie zimowego przesilenia 
słońca.

Lud polski podczas adwentu, tak 
jak na Wielkanoc, szedł do spowie-
dzi, milkły  śpiewy  i wesoła mu-
zyka. Liturgia adwentu ma bowiem 
charakter pokutny. Według założeń 
kościoła ma on przygotować wier-

nych do nadchodzących  świąt. Jest 
okresem modlitw, powagi i spokoju. 
Nie bawiono się więc, nie tańczono 
i nie  śpiewano. Odmawiano sobie 
smakołyków. Zabroniona była także 
praca na roli  bo „w adwenta ziemia 
święta”. Młodzież, a nawet małe dzie-
ci uczestniczyły razem z dorosłymi 
w codziennych nabożeństwach poran-
nych, zwanych roratami. 

W żadnym jednak kraju nabożeń-
stwo to  nie było tak solennie obcho-
dzone  jak w dawnej Polsce, gdzie 
odprawiano je przed wschodem słońca. 
Na ołtarzu stało siedem świec symbo-
lizujących króla, prymasa, senatorów, 
szlachtę, żołnierzy, kupców i chłopów. 

Obyczaj ten pięknie opisał Władysław 
Syrokomla w wierszu „Staropolskie 
roraty”: 

        
„Stał na ołtarzu przed mszą roraty,
Siedmioramienny lichtarz bogaty. 
A stany państwa szły do ołtarza,
A każdy jedną świeczkę rozżarza. 
Każdy na świeczkę grosz swój 
    przyłoży, 
I każdy gotów pójść na Sąd Boży”... 

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Adwentowe jarmarki  w Saksonii
Późną jesienią rozpoczyna się nastrojowy i refleksyjny okres - adwent, przypominający o zbliżających się 
świętach Bożego Narodzenia.

Adwentowe zwyczaje w dawnej Polsce
Adwent rozpoczyna rok kościelny. Ten okres czterech tygodni po-
przedzających Boże Narodzenie to oczekiwanie na przyjście Mesja-
sza  –  Zbawiciela (od łacińskiego adventus – przyjście). W adwento-
we niedziele  odprawiane jest poranne nabożeństwo – roraty.
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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 wycofa-
nie się jest w świetle prawa możliwe 
– to zarazem obwarowane warunka-
mi, którym często nie sposób sprostać. 
A więc zanim podejmiesz ważną życio-
wą decyzję…

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 
jakiegoś czasu w szpitalu, operacja, re-
habilitacja, przyjmowanie leków, a tak-
że 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 
przychodzi dopiero później, czasem 
nawet kilka dni po zawarciu ugody, 
gdy kwota już wpłynie na nasze konto, 
a do nas dociera, że ta kwota ledwie 
wystarczy na pokrycie wydatków zwią-
zanych z leczeniem i w ogóle nie zre-
kompensuje naszego poczucia krzyw-
dy czy utraconych dochodów. Wtedy 
zaczynamy 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 czynno-
ści prawnych (a większość z nas ją ma), 
to podpisując ugodę z ubezpieczycie-
lem robimy to w sposób nieodwołalny, 
nie możemy się z tego wycofać. Jedyna 
szansa w takim wypadku to wykaza-
nie, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd 
przy podpisywaniu ugody przez ubez-
pieczyciela – jednak jest to bardzo 
trudne, zwłaszcza, że zwykle w ugo-
dzie składamy również oświadczenie, 
że treść tej ugody nie budzi naszych 
wątpliwości. Dlatego też w sytuacji, 
gdy ubezpieczyciel „podsuwa” nam 
do podpisania jakiś dokument, należy 
zabrać go ze sobą do domu, przemy-
śleć jego treść, a najlepiej udać się 
z nim do profesjonalnego doradcy – 

radcy prawnego lub adwokata, który 
doradzi, czy faktycznie warto podpisać 
tę ugodę, czy też lepiej ponegocjo-
wać z ubezpieczycielem mając me-
rytoryczne wsparcie radcy prawnego 
lub adwokata, albo po prostu założyć 
ubezpieczycielowi sprawę w sądzie. 
Pamiętajmy, że od wypadku mamy na-
prawdę dużo czasu (termin przedaw-
nienia naszych roszczeń wynosi nie 
mniej niż 3 lata) i naprawdę nic nas nie 
goni, aby natychmiast podpisywać ugo-
dę, która może nas kosztować tysiące 
złotych.  Co nagle to…

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

pośpiech 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 odmienne – 
o ile bowiem od wręczonego nam wypo-
wiedzenia umowy o pracę możemy się 
odwołać do sądu pracy i doprowadzić 
nawet do przywrócenia nas do pracy 
na dotychczas zajmowane u pracodaw-
cy stanowisko – o tyle okoliczność 
podpisania porozumienia z pracodaw-
cą wyklucza możliwość odwołania się 
do sądu pracy. Może być zatem tak 
(i z mojej praktyki zawodowej wyni-
ka, że nie jest to rzadki przypadek), iż 
dopiero po powrocie z pracy do domu, 
często po konsultacji z domownikami, 
dochodzimy do wniosku, że tak na-
prawdę nie ma podstaw do tego, by roz-
stawać się z dotychczasowym praco-
dawcą, że chcemy tam nadal pracować, 
że potrzebujemy tego stałego docho-
du, a o nową pracę może być ciężko, 
że pracodawca nie miał uzasadnionych 
podstaw, aby rozwiązać z nami tę umo-
wę. No tak, nie miał – ale my przez 
podpisanie porozumienia dobrowolnie 
zrezygnowaliśmy z tej pracy i z ochrony 
prawnej, jaką gwarantuje nam Kodeks 
pracy w razie wypowiedzenia nam umo-
wy o pracę przez pracodawcę. I zno-
wu – aby znieść obowiązywanie tego 
porozumienia, musielibyśmy wykazać, 
że pracodawca wprowadził nas w błąd. 
Co może być bardzo trudne – bo prze-
cież sami zrezygnowaliśmy z możliwo-
ści wręczenia nam przez pracodawcę 
wypowiedzenia, nikt nas do tego nie 
zmuszał, to był nasz wybór. Często za-
tem lepiej przyjąć wypowiedzenie umo-
wy o pracę od pracodawcy (gdy mamy 
pewność, że wskazana w jego treści 
przyczyna tak naprawdę nie istnieje, jest 
nieprawdziwa, a zatem jesteśmy pewni, 
że wygramy sprawę przed sądem pracy), 
niż podpisać porozumienie, które uczyni 
nas bezrobotnymi i pozbawionymi moż-
liwości poszukiwania sprawiedliwości 
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. przedkłada-
jąc budżet miasta, zabezpieczę środ-
ki finansowe, tak by już od września 
2019 r. Warszawa zagwarantowała 
żłobki za darmo dla wszystkich dzieci. 
Przygotuję odpowiednie uchwały, żeby 
miasto mogło opłacić opiekę w pry-
watnych placówkach dla dzieci, bez 
ograniczeń co do wysokości zarobków 
rodziców, jeżeli dzieci nie znajdą miej-
sca w żłobku 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 monito-
rowanie terminów i jakości realizacji. 
Od nowego roku szkolnego wpro-
wadzimy 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 mieszkal-
nych wielokondygnacyjnych, nale-
żących do miasta. W miejskich pla-
cówkach zdrowotnych uruchomimy 
nowy program profilaktyczny: bilans 
70- i 80-latka. Natomiast dla dzieci 
z niepełnosprawnościami chcę rozpo-
cząć budowę domu pomocy społecznej 
na Targówku wraz z dziennym ośrod-
kiem wsparcia dla rodziców z dziećmi 
z niepełnosprawnościami. 

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 oko-
ło 1500 mieszkań miejskich rocznie. 

Sport 

Chcę, aby liczba dzieci upra-
wiających sport wzrosła dwukrot-
nie (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 wnio-
sek o zwiększenie budżetu na ten 
cel o 3 mln zł. Rozpocznę obiecany 
przeze mnie program zadaszenia (ba-
lony) Orlików i Syrenek. Uruchomi-
my większy program wsparcia dla 
klubów ekstraklasowych, które wejdą 
do Ligii Europejskiej - po 1 mln zł dla 
klubu. 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 sfinansowa-
niu 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 „Lo-
kal na kulturę”. Doprowadzę do roz-
wiązania trudnej sytuacji unikatowe-
go miejsca: Osiedla Jazdów.  Rozpocz-
nę  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 usta-
leniem zakresu i podpisaniem dekla-
racji 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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 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
Komisariat Warszawa-Żoliborz
ul. Rydygiera 3A, % 22 603 71 04
Komisariat Warszawa-Bielany
ul. Żeromskiego 7, % 22 603 71 55

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 6, ul. Marymoncka 88/91  
  % 22 596 70 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 11, ul. Zgrupowania AK 
„Kampinos”   % 22 596 71 10

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
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Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl
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(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
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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

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

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

„Dwie Godziny dla Rodziny” spek-
takl pt. „Gdzie jest Mikołaj” w wyko-
naniu teatru Tup Tup. Świąteczne ani-
macje plastyczne. Dla dzieci od lat 3. 
Bilety 10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun)

•  16 grudnia (niedziela) godz. 17.00 – 
„W Saloniku u Goldoniego” – koncert 
przedświąteczny „Muzyczna gwiazd-
ka” w wykonaniu uczestników zajęć 
Klubu Frycek pod kierunkiem Marii 
Fedorowicz-Lenart. Wstęp wolny

w styczniu:
•  12 i 13 stycznia (sobota, niedziela) 

godz. 16.00 -Karnawałowy Bielański 
Dancing. Oprawa muzyczna Dariusz 
Osubka. Bilety 15 zł

•  13 stycznia (niedziela) godz. 12.30 
– Hawajski Bal karnawałowy ze Zło-
tym Dukatem”. Dla dzieci od 3 lat. 
Bilety 10 zł

•  16 stycznia (środa) godz. 19.00 – Be-
nefis Tomasza Szweda z udziałem 
Elżbiety Igras i Tadeusza Woźniaka. 
Marek Majewski zaprasza. Bilety 20 
zł

•  18 stycznia (piątek) godz. 19.00 – 
Spektakl „Wielka Płyta”, grupa te-
atralna Zapis Fonetyczny. Czarna 
komedia i portret w krzywym zwier-
ciadle „statystycznych” mieszkańców 
wielkiego miasta. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru w sekretariacie 
BOK

•  20 stycznia (niedziela) godz. 18.00 
– Koncert zimowo-kolędowy w wy-
konaniu grupy wokalnej Notabene. 
Usłyszymy znane kolędy w nowych 
aranżacjach, a także oryginalne pasto-
rałki oraz polskie i zagraniczne pio-
senki o tematyce zimowej. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w sekretaria-
cie BOK

•  23 stycznia (środa) godz. 18.00 – Wie-
czór międzynarodowy – Iran. W pro-
gramie: prelekcja i prezentacja mul-
timedialna, koncert muzyki kurdyj-
skiej i perskiej, pokaz taneczny, quiz 
z nagrodami i degustacja przekąsek 
irańskich. Bilety 20 zł, przedsprzedaż 
od 15.01

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w grudniu:
•  15 grudnia (sobota) godz. 16.00 – 

Gloria, Gloria zawołajmy – sąsiedzkie 
kolędowanie. Koncert chóru Kohezja 
i Chóru Kantata z CAL Białołęka. 
Wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek 
i piosenek świątecznych w wyjątko-
wych aranżacjach przygotowanych 
przez Ewę Jurkiewicz. Wstęp wolny

•  16 grudnia (niedziela) godz. 17.00 – 
Cuda – cuda ogłaszają. Koncert świą-
teczny zespołu The Mleko. W progra-
mie wspólne muzykowanie i śpiewa-
nie kolęd, sąsiedzka kolacja i dziele-
nie się opłatkiem. Wstęp wolny

•  18 grudnia (wtorek) godz. 16.00 – 
Świąteczne spotkanie Klubu Seniora 
Uśmiech. Wstęp z zaproszeniami

•  19 grudnia (środa) godz. 10.30 – Pię-
ciu wspaniałych – koncert edukacyjny 
Filharmonii Narodowej. Bilet 4 zł

•  28 grudnia (piątek) godz. 19.00 – Off 
na Zakręcie – Żyjemy w ciekawych 
czasach. Pokaz filmów niezależnych 
z Brazylii, Libanu, Francji, USA, 
Kanady. Dyskusję prowadzi Maciej 
Misztal. Wstęp wolny

Ogłoszenia drobne
•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 

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

• KDK SKUP KSIĄŻEK  tel. 509-548-582

• ODDAM MASZYNĘ DO SZYCIA  Łucznik w obudowie drewnianej. Tel. 606 345 207

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

•  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

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.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: 2) królowa, trutnie i robotnice; 3) w chasydyzmie człowiek sprawie-
dliwy; 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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ŚRÓDMIEŚCIEBudowa magistral wodociągowych
w Pruszkowie i Piastowie

Budowa Kolektora Lindego Bis

Modernizacja kolektora ściekowego w ul. Bacha, Sikorskiego i Witosa

Magistrala wodociągowa
dla Pruszkowa

Modernizacja Kolektora Burakowskiego

II etap modernizacji
 Zakładu Północnego

Budowa Kolektora Zachodniego

Budowa kolektora C-Bis

Inwestycje MPWiK 
w Warszawie w 2018 r.

23.01.2018 r. 
Podpisanie umowy na moderni-
zację do 2021 roku blisko 5-ki-
lometrowego odcinka kolektora 
Burakowskiego na Żoliborzu 
i Bielanach, który jest głównym 
odbiornikiem ścieków dla lewo-
brzeżnej części Warszawy. Pra-
ce remontowe prowadzone są 
wzdłuż ul. Marymonckiej oraz 
ul. Słowackiego (na odcinku od 
Mostu Północnego do ul Popie-
łuszki). Wartość kontraktu: bli-
sko 110 mln zł netto.

24.01.2018 r.
Podpisanie umowy na budowę 
do 2021 roku blisko 7-kilome-
trowego kolektora C-Bis, któ-
rym ścieki z terenów Piasto-
wa, Pruszkowa i Ursusa będą 
bezpiecznie transportowane do 
oczyszczalni ścieków w Prusz-
kowie. Trasa kolektora biegnie 
wzdłuż m.in.: al. Krakowskiej, 
ulic: Warszawskiej i Bohate-
rów Wolności w Piastowie oraz 
ulic: Dąbrowskiej, Korczaka, 
Zdziarskiej, Mostowej i Długiej 
w Pruszkowie. Wartość kontrak-
tu: ponad 49,5 mln zł netto.

 22.06.2018 r. 
Budowa do 2022 roku ponad 
11 kilometrów nowych ma-
gistral wodociągowych na te-
renie Piastowa i Pruszkowa 
w celu zapewnienia ciągło-
ści dostaw wody w tej części 
aglomeracji. Przedsięwzięcie 
zostało podzielone na dwa za-
dania: blisko 8-kilometrowy 
odcinek sieci wodociągowej 
powstanie wzdłuż ulic: Prze-
jazdowej, Żbikowskiej, Jana 
Długosza, Poznańskiej i 3.Maja 
w Pruszkowie oraz Ogińskie-
go w Piastowie. Trasa drugiej 
magistrali, o łącznej długości 
ok. 3,2 kilometra  będzie prze-
biegała wzdłuż ulic: Mostowej, 
Długiej, Warsztatowej, nowo-
projektowanej Broniewskiego 
i Skrajnej w Pruszkowie oraz 
Barcewicza i M. Dąbrowskiej 
w Piastowie. Wartość kontrak-
tu: blisko 28 mln zł netto;

20.08.2018 r. 
Budowa do 2021 roku około 
4-kilometrowego kolektora Lin-
dego-Bis – nowy kanał pozwo-
li na przejęcie części ścieków 
i wód opadowych spływających 

z Bemowa i Bielan odciążając 
istniejącą na tym terenie kana-
lizację. Trasa kanału Lindego 
Bis będzie przebiegała przez 
Bielany w rejonie ul. Brązowni-
czej oraz w ciągu ulic: Conrada, 
Wólczyńskiej, Nocznickiego do 
ul. Marymonckiej, gdzie zosta-
nie on włączony do istniejącego 
kolektora Burakowskiego. War-
tość kontraktu: 64,4 mln zł.

18.09.2018 r. 
Bbezwykopowa modernizacja 
do 2022 roku ponad 4-kilo-
metrowego odcinka kolektora 
ściekowego w ul. Bacha, Sikor-
skiego i Witosa (od ul. Sonaty 
do Stacji Pomp Kanałowych 
MPWiK „Wolica”), który sta-
nowi kluczowy element układu 
odbioru ścieków z południowej 
części lewobrzeżnej Warszawy. 
Wartość kontraktu: 47,3 mln zł 
netto. 

24.10.2018 r. 
Budowa do 2022 roku drugo-
stronnego zasilania w wodę Pa-
sma Pruszkowskiego oraz po-
łączenie istniejących magistral 
wodociągowych. Inwestycja 

prowadzona będzie na terenie 
trzech warszawskich dzielnic: 
Bemowa, Ursusa i Włoch. Trasa 
projektowanej magistrali będzie 
przebiegała w następujących 
ulicach: Powstańców Śląskich 
od skrzyżowania z ul. Człu-
chowską, Dźwigowej, Globu- 
sowej, Świerszcza, Chrościc-
kiego, Pola Karolińskie, Cy-
kady, Posagu 7 Panien, Gier-
dziejewskiego i Warszawskiej. 
Wartość kontraktu: 48,6 mln zł 
netto.

 11.12.2018 r. 
Przebudowa do 2021 roku prze-
pompowni ścieków Powiśle 
II w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa i niezawodności pra-
cy obiektu i dostosowania do 
współpracyz centralnym syste-
mem zarządzania siecią kana-
lizacyjną. Wartość kontraktu: 
36,5 mln zł netto;

12.12.2018 r. 
Budowa do 2020 roku kolek-
tora Zachodniego na terenie 
dzielnicy Ochota, który odciąży 
sieć kanalizacyjną w centrum 
Warszawy. Trasa kolektora: ul. 

Bohaterów Września (na skrzy-
żowaniu z ul. Dickensa) do ul. 
Korotyńskiego oraz w ul. Koro-
tyńskiego na odcinku od plano-
wanego Kolektora Zachodniego 
do ul. Grójeckiej. Wartość kon-
traktu: ponad 14,5 mln zł netto. 

 12.12.2018 r. 
Modernizacja Zakładu Północ-
nego, który pokrywa ok. 25% 
zapotrzebowania na wodę aglo-
meracji warszawskiej. W za-
kładzie uzdatniania jest woda 
z Jeziora Zegrzyńskiego, którą 
dostarczamy m.in. do miesz-
kańców Białołęki, Bielan, Be-
mowa, Targówka, Pragi Północ, 
a także część Woli i Żoliborza. 
W ramach inwestycji zostaną 
wykonane instalacje filtrów wę-
glowych i ozonowania pośred-
niego. Wartość kontraktu: ok. 
103,8 mln zł netto. 

Zapewniamy, że wszelkie dzia-
łania z udziałem Wodociągów 
Warszawskich, zarówno wielkie 
inwestycje jak i codzienna służ-
ba dla Państwa to nasza misja, 
którą realizujemy w poszano-
waniu Państwa potrzeb. 

RAPORT WS. ROZBUDOWY SYSTEMU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
Szanowni Państwo, 

mając na uwadze dobro Mieszkańców, w związku z kończącym się 2018 rokiem, Wodociągi Warszawskie w porozumieniu z właścicielem,  
którego reprezentuje Prezydent m.st. Warszawy, przedstawiają informację o najważniejszych umowach podpisanych w ciągu minionych 12 miesięcy,  

których łączna kwota wyniosła ponad pół miliarda złotych netto.


