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Jestem człowiekiem dialogu
ROZMOWA Z KATARZYNĄ ŁĘGIEWICZ  

BURMISTRZEM DZIELNICY OCHOTA
• Została Pani wybrana burmi-

strzem Ochoty na kolejną kaden-
cję. Tym razem będzie Pani rzą-
dzić dzielnicą wspólnie z dwiema 
kobietami. Czy zadowolona jest 
Pani z takiego składu zarządu?

– To rzeczywiście dość wyjątko-
wy, wyłącznie kobiecy skład, ale ja nie 
patrzę na zarząd przez pryzmat płci. 
W mojej wieloletniej pracy samorzą-
dowej pracowałam i z mężczyznami, 
i z kobietami, ale zawsze najważniejszy 
jest profesjonalizm, wiedza i doświad-
czenie, które człowiek posiada. 

Włochowscy radni nie próżnują, 
obradowali nawet w Walentynki. 

Na lutowej sesji w tajnym głoso-
waniu odwołali z funkcji wiceprze-
wodniczącego rady Łukasza Jarosza 
(PiS), zatrudnionego na stanowisku 
Kierownika Zespołu Funduszy Euro-
pejskich i Rewitalizacji we włochow-
skim urzędzie, będącego na bezpłat-
nym urlopie. Uzasadniono to usta-
wowym zakazem łączenia różnych 
funkcji i działalności z mandatem 
radnego. A także blokowaniem etatu, 
co może wpływać na efektywność 
pracy urzędu.

Statutowe konsultacje
Jak poinformował burmistrz Artur 

Wołczacki, Rada Warszawy wystąpi-
ła do rad dzielnic o wyrażenie opinii 
w sprawie projektowanych zmian 
ich statutów wynikających ze zmian 

ustawowych i potrzeby doprecyzo-
wania bądź dokonywania nowych 
zapisów. W tej sprawie konsultacje 
społeczne w dzielnicy prowadzone 
będą od 25 lutego do 17 marca br. 
W związku z tym rada Włoch powo-
łała też doraźną komisję statutową, 
która pod przewodnictwem Sylwii 
Ciekańskiej prowadzić będzie prace 
(analizować i opiniować) związane 
z projektowanymi zmianami w sta-
tucie dzielnicy.

Niebezpieczne przejście 
przez tory

Na wcześniejszej sesji w czasie ferii 
zimowych radni wychodząc naprzeciw 
bolączkom mieszkańców podjęli trzy 
stanowiska.

W sprawie remontu stacji oraz za-
mknięcia przejścia podziemnego PKP 
Warszawa Włochy rada wyraziła zanie-
pokojenie przedłużającymi się od sied-
miu miesięcy pracami prowadzonymi 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Początek roku  
to doskonała okazja  

do zmian! 
Właśnie wtedy pełni zapału po-

dejmujemy nowe wyzwania. Jednak 
z upływem dni często odkładamy je 
„na później”. Co zrobić, aby chęci 
zamienić w czyny i poczuć smak zwy-
cięstwa osiągając cel?

Wiele osób przy rozpoczęciu od-
chudzania popełnia kilka błędów, które 
sprawiają, że całe przedsięwzięcie jest 
skazane na niepowodzenie. Oto nie-
które z nich:
• przeświadczenie, że żeby schudnąć 

wystarczy ograniczyć pieczywo 
i zrezygnować z kolacji;

• skupienie się na ekspresowych re-
zultatach: co zrobić, aby schudnąć 
dużo i szybko;

• podejmowanie niewłaściwych diet, 
ciągłe uczucie głodu, niesmaczne 
posiłki.
 
Wypróbuj sprawdzoną 

metodę!
Zamiast testować na sobie kolejne 

diety cud, zgłoś się do specjalisty! 
Dietetyk Naturhouse na podstawie do-
kładnych pomiarów i wywiadu żywie-
niowego dobierze indywidualną dietę 
wspartą suplementacją, a cotygodnio-
we wizyty kontrolne pomogą utrzymać 

wysoką motywację. Efekty zobaczysz 
już po pierwszym tygodniu!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
Jeśli nie jesteś do końca przeko-

nany, czy taka metoda Ci odpowiada, 
możesz skorzystać z bezpłatnej kon-
sultacji. Dietetyk zważy Cię, zmierzy, 
sprawdzi zawartość tkanki tłuszczowej 
i wody metabolicznej w organizmie, 
a także przeprowadzi dokładny wy-
wiad, na podstawie którego oceni Twój 
dotychczasowy sposób żywienia. Od-
najdzie przyczynę problemów z wagą 
i zaproponuje skuteczne, a przede 
wszystkim zdrowe rozwiązanie. 

Aby skorzystać z bezpłatnej kon-
sultacji z dietetykiem wystarczy umó-
wić się telefonicznie:

Centrum Dietetyczne Naturhouse
Ul. Skoroszewska 5C, lok. 5U

Tel: 889 809 879

Bielik, który był rehabilitowany 
w Ptasim Azylu przy warszaw-
skim zoo, wyfrunął na nadrzecz-
ne łęgi. Ptak odzyskał sprawność 
po 11 miesiącach terapii. To już 
drugi orzeł w tym roku, który od-
zyskał siły, dzięki pomocy stołecz-
nych weterynarzy i specjalistów. 

Postrzelona samica orła bielika, 
przywieziona spod Tomaszowa Lubel-
skiego, trafiła postrzelona do Ptasiego 
Azylu w marcu 2018 roku. W jej skrzy-
dłach zostały znalezione dwa śruty, któ-
re pochodziły z broni zazwyczaj uży-
wanej przez myśliwych i kłusowników. 
Rany spowodowały, że w jednej z łap 
orła częściowo zanikły mięśnie. Ptak 
na początku miał też problemy z przyj-
mowaniem pokarmu, gdyż najprawdo-
podobniej zjadł truciznę. Po leczeniu 
i intensywnej rehabilitacji, warszawscy 
specjaliści uznali, że zwierzę jest już 
sprawne i może ćwiczyć rozlatywanie 
w szerokiej wolierze. Dzięki zapew-
nionej opiece, drapieżnik znów będzie 
radził sobie ze zdobywaniem pożywie-
nia np. płoci czy małych karpi. Bielik 
został dziś wypuszczony w Pieńkowie, 
przy wale nad Wisłą. 

W sobotę, 2 lutego, do naturalne-
go środowiska powrócił też młodszy 
samiec bielika. Ptak został znaleziony 
pod koniec ubiegłego roku przy stawach 
hodowlanych, niedaleko Siedlec. Ubru-
dził się polując na martwe ryby leżące 
w opróżnionym zbiorniku wody. Skle-
jone skrzydła nie pozwoliły mu odlecieć 
i osłabiony trafił do stołecznej placówki. 
Ponieważ drapieżnik nie miał poważ-

nych urazów, w Ptasim Azylu dostał 
tylko leki na odrobaczenie. Teraz orzeł 
znów cieszy się wolnością. 

Ratujemy dzikie ptaki
Ptasi Azyl działa przy Miejskim 

Ogrodzie Zoologicznym w Warsza-
wie. W placówce specjaliści przyjmują 
corocznie blisko 6 tys. skrzydlatych 
pacjentów, wspierając ochronę zagro-
żonych gatunków. Chore bądź zranio-
ne dzikie zwierzęta przyjmowane są 
całodobowo. Doświadczeni pracowni-
cy ogrodu zoologicznego edukują tam 

przyszłych lekarzy weterynarii, specja-
lizujących się w chorobach ptaków.

Miejski Ogród Zoologiczny w War-
szawie zaprasza rodziny z dziećmi, 
turystów, uczniów i przedszkolaków. 
Codziennie prowadzone są tu warszta-
ty edukacyjne, gdzie najmłodsi miesz-
kańcy uczą się, jak ważna jest troska 
o przyrodę. Na powierzchni 40 ha zoo 
eksponowanych jest ponad 12 000 
zwierząt, należących do 543 gatunków, 
z których 47 jest objętych programami 
ratowania zwierząt zagrożonych wy-
ginięciem.

Orzeł powrócił nad Wisłę

Postanowienia łatwe do spełnienia 
– tym razem schudnę!

Więcej czytaj na str. 2

Więcej czytaj na str. 2

We Włochach

Pilne sprawy
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Jak podkreślono, podejmowane 
przezeń działania są dalece niewystar-
czające pod względem zabezpieczenia 
terenu budowy, powodują bezprawne 
przejścia przez tory kolejowe, nisz-
czenie ogrodzeń i zabezpieczeń, co 
w konsekwencji doprowadzić może do 
śmiertelnych wypadków spowodowa-
nych przejazdem pociągów dalekobież-
nych przez ten odcinek torów. 

W związku z tym nie czekając na 
uruchomienie wind zaapelowano choć 
o częściowe otwarcie przejścia podziem-
nego zgodne z wcześniejszymi deklara-
cjami, tj. do końca I kwartału 2019 roku.

Groźny smog
Rada Włoch wyraziła też zaniepo-

kojenie złą jakością powietrza w dziel-
nicy na skutek przekroczenia norm 
emisji powodującej zwiększenie stę-
żenia szkodliwych dla  zdrowia i życia 
wartości gazów i pyłów zawieszonych, 
pochodzących nie tylko z lotniska, ale 
i obszarów ościennych.

Radni uznali za niewystarczający 
zaproponowany przez biuro ochrony 
środowiska montaż trzech urządzeń po-
miarowych, a lokalizację nie trafioną. 
W celu wprowadzenia kompleksowego 
programu poprawy jakości włochow-
skiego powietrza i zbierania danych 
o zanieczyszczeniach ze znacznego 
obszaru dzielnicy, zaproponowano 
zwiększenie do pięciu liczby czujników 
z uwzględnieniem istniejącej stacji na 
ul. ks. Chrościckiego 16/18 dla obsza-
ru Nowych Włoch. W celu stworzenia 

kompleksowego systemu pomiarowe-
go zaaprobowano proponowaną przez 
BOŚ lokalizację przy urzędzie dzielnicy 
w al. Krakowskiej 257 dla obszaru Ra-
kowa i tzw. Wysokiego Okęcia. A po-
nadto chciano, aby kolejne powstały 
przy Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. 
Cietrzewia 22a – dla obszaru Starych 
Włoch, przy Szkole Podstawowej nr 87 
przy ul. Malowniczej 31- dla obszaru 
tzw. Niskiego Okęcia, Opaczy Wielkiej 
oraz Salomei, a także przy Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt ul. Paluch 
2 – dla obszaru Załuski i Palucha.

Derby Włoch
Włochy to dzielnica podzielona na 

Zielone miasto Ogród Włochy i prze-
mysłowe Okęcie. Ma też dwa kluby 
sportowe: Robotniczy Klub Sportowy 
Okęcie i Klub Sportowy Przyszłość 
Włochy. W każdym jest sekcja piłki 
nożnej. I choć nie raz piłkarze obu 
klubów spotykali się na murawie, to 
rada podjęła stanowisko w sprawie zor-
ganizowania derbowego meczu Włoch.

Jak podkreślono, taki rozegrany poza 
ligowymi rozgrywkami mecz mógłby 
być dobrą okazją do towarzyskich spo-
tkań mieszkańców, ich integracji, stać 
się świętem sportu dla całej społecz-
ności. Znacznym uatrakcyjnieniem go 
byłoby objęcie patronatu przez zarząd 
dzielnicy, nadanie mu statusu meczu 
o puchar burmistrza z odpowiednią na-
grodą, która posłużyłaby obu klubom.

Jak zapewniono derby Włoch to 
promocja sportowego stylu życia wśród 
mieszkańców, to także okazja do spę-
dzenia wolnego czasu w rodzinnym 
gronie wśród przyjaciół na jednym 
z lokalnych ośrodków piłkarskich.

(PON)

Przestępcy działający metodą 
„na policjanta” wciąż oszukują star-
sze osoby. Wczoraj ich ofiarą padła 
mieszkanka Bielan, która na fałszy-
we konto wpłaciła 310 000 złotych. 
Pamiętajmy oszuści są bezwzględni 
i wyłudzają pieniądze, które czę-
sto stanowią wszystkie oszczędno-
ści seniorów. Nie bądźmy obojętni 
i ostrzeżmy naszych krewnych, że 
mogą do nich telefonować osoby pod-
szywające się pod członków rodziny 
lub policjantów.

Policjanci ponownie przestrzega-
ją przed oszustami wyłudzającymi od 
starszych osób pieniądze metodą na 
tzw. policjanta. Przestępcy są często za-
trzymywani dzięki pomocy osób, które 
mają świadomość tego, że mogą zo-
stać oszukane. Niestety wciąż jesteśmy 
informowani o kolejnych pokrzyw-
dzonych. Kiedy starsza osoba odbie-
ra telefon od rzekomego „policjanta” 
z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszu-
stów, często przekazuje przestępcom 
oszczędności całego życia. Właśnie tak 
stało się na Bielanach. Pokrzywdzona 
w ciągu kilku dni wpłaciła na fałszywe 
konto  310 000 złotych.

Pamiętajmy! Oszuści najczęściej 
dzwonią najpierw na numer stacjonar-
ny i nawiązując rozmowę ze starszą 
osobą, często podszywają się pod któ-
regoś z członków rodziny. Po chwili 
jednak przerywają połączenie. Bardzo 
szybko telefon ponownie dzwoni. Tym 
razem przestępca podaje się za poli-
cjanta, funkcjonariusza CB.

Oszust przekonuje starszą osobę, 
że rozpracowuje zorganizowaną grupę 

przestępczą i prosi, aby mu w tym po-
móc. Twierdzi, że dzięki temu będzie 
można zatrzymać przestępców oszuku-
jących starsze osoby i zapobiec utracie 
oszczędności np. zdeponowanych na 
bankowej lokacie. Pomoc ma polegać na 
przekazaniu gotówki lub pozostawieniu 
pieniędzy we wskazanym miejscu.

Po przekazaniu pieniędzy lub wpła-
ceniu ich na wskazane przez oszusta 
konto, wszelki kontakt z przestępcami się 
urywa. Z reguły wówczas pokrzywdzony 
orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

Oszuści często informują starsze 
osoby, aby udając się do banku wy-
płacić pieniądze, nie mówili kasjerom 
i obsłudze placówek bankowych, w ja-
kim celu to robią. Oszuści starają się 
przekonać starsze osoby, że pracow-
nicy banków również należą do grupy 
przestępczej i dlatego nie wolno ich 
o niczym informować.

Pamiętajmy, że zasada ograniczone-
go zaufania do nieznajomych obowiązu-
je nie tylko dzieci. Dorośli często o niej 
zapominają, stając się ofiarami własnej 
łatwowierności i braku rozwagi. Niespo-
dziewane telefony osób podających się 
za policjantów, od dawno niewidzianych 
wnuków, siostrzenic czy kuzynów nie 
muszą zakończyć się naszą finansową 
porażką, jeżeli będziemy pamiętać o  
dwóch podstawowych zasadach:

Policjant nigdy nie zadzwoni 
z informacją o prowadzonej akcji.
Policja nigdy nie poprosi Cię o prze-
kazanie komuś pieniędzy, przelaniu 
ich na konto lub pozostawienie w ja-
kimś miejscu!

KRP V

• Została Pani wybrana burmi-
strzem Ochoty na kolejną kaden-
cję. Tym razem będzie Pani rzą-
dzić dzielnicą wspólnie z dwiema 
kobietami. Czy zadowolona jest 
Pani z takiego składu zarządu?

– To rzeczywiście dość wyjątkowy, 
wyłącznie kobiecy skład, ale ja nie 
patrzę na zarząd przez pryzmat płci. 
W mojej wieloletniej pracy samorzą-
dowej pracowałam i z mężczyznami, 
i z kobietami, ale zawsze najważniejszy 
jest profesjonalizm, wiedza i doświad-
czenie, które człowiek posiada. Teraz 
mamy w składzie zarządu socjolożkę 
i prawniczkę – osoby zaangażo-
wane społecznie, z dużym do-
świadczeniem, co bardzo sobie 
cenię. Świetnie nam się współ-
pracuje, potrafimy ze sobą rozma-
wiać, pracujemy na argumentach 
i te dobre relacje to najważniejszy 
fundament na którym opieramy 
nasze działania.

• Z poprzedniej kadencji wy-
niosła Pani wiele doświadczeń, 
zapewne i dobrych, i złych, ale 
też poznała Pani dokładnie 
problemy Ochoty. Na ile te 
doświadczenia przydadzą się 
Pani w bieżącej kadencji?

– Rzeczywiście przez ostatnie 
cztery lata bardzo dobrze pozna-
łam Ochotę i jej problemy. Dzi-
siaj mogę powiedzieć, że znam te 
dzielnicę lepiej, niż Wawer, gdzie 
mieszkam. Ochota jest zwarta, gę-
sto zabudowana i zamieszkana, co 
rodzi specyficzne problemy, bo 
np. smog tutaj bardziej daje się we 
znaki, niż w innych dzielnicach. 
Wiele ochockich problemów uda-
ło się rozwiązać w poprzedniej kaden-
cji, inne nadal rozwiązujemy. Jedną 
z najważniejszych, przygotowanych 
w poprzedniej kadencji, a obecnie reali-
zowanych inwestycji jest przebudowa 
i modernizacja ulicy Włodarzewskiej. 

Problemem, niemal symbolicznym, 
był dymiący Jordanek przy ul. Wawel-
skiej, który zatruwał środowisko. Wy-
mieniliśmy tam piece węglowe na grzał-
ki elektryczne, ale w planach mamy 
gruntowną modernizację tego starego 
budynku. Skończyliśmy budowę hali 
sportowej przy Liceum im. Kołłąta-
ja, trwają ostatnie prace i wkrótce ją 
otworzymy. Budujemy halę sportową 
przy Liceum im. Słowackiego, a tak-
że internat przy Liceum im. Staszica. 
O ten internat bardzo zabiegały władze 
szkoły, ponieważ jest to jedno z najlep-
szych liceów w Polsce, z doskonałą, 
wyspecjalizowaną kadrą i bardzo wy-
sokim poziomem nauczania. Ta szkoła 
przyciąga najlepszych absolwentów, nie 
tylko z Warszawy, dlatego internat jest 
bardzo potrzebny, zgodnie ze strategią 
Warszawy na lata 2020 – 2030, która 
mówi o otwartości stolicy na zdolnych 
młodych ludzi, którzy chcą tutaj się 
uczyć, mieszkać i to miasto tworzyć, 
zasilać je swoją kreatywnością. W Li-
ceum im. Słowackiego internat jest od 
lat i dzięki programom wspierania zdol-
nych uczniów, realizowanym wspólnie 
z podmiotem komercyjnym,  młodzież 
otrzymuje wsparcie w formie stypen-
dium naukowego i to świetnie zdaje 
egzamin. 

Skupiam się na inwestycjach oświa-
towych - w tej kadencji objęłam nadzór 
nad tą dziedziną – ponieważ w związku 
z reformą oświaty czeka nas wiele trud-
nych wyzwań. Już samo zapewnienie 

miejsc w liceach dla podwójnego rocz-
nika jest ogromnym problemem. W nie-
których placówkach jest to po prostu 
niemożliwe z powodów technicznych, 
np. niewydolności systemu wodno-kana-
lizacyjnego w Liceum im. Słowackiego. 
Ale musimy sobie z tym poradzić, na 
szczęście w poprzedniej kadencji otwo-
rzyliśmy jedno nowe liceum przy ul. 
Siemieńskiego, a obecnie tworzymy dru-
gie – integracyjne – przy ul. Urbanistów.

• Jakie zadania rozpoczęte w po-
przedniej kadencji kierowany 
przez Panią zarząd będzie kon-
tynuował?

– Oczywiście dokończymy reali-
zację Parku Zachodniego. Po tym jak 
upadła firma poprzedniego wykonaw-
cy i opuściła plac budowy niemal 
z dnia na dzień, niedokończony park 
zamiast być powodem do dumy, ko-
lejnym zielonym fragmentem Ochoty, 
zasmuca swoim widokiem.  W 2018 
roku okazało się, że wyłonienie wyko-
nawcy, który dokończy inwestycję jest 
trudniejsze niż znalezienie firmy do 
realizacji nowych przedsięwzięć, ale 
nie poddajemy się. Mamy nowe po-
mysły wyjścia z tego pata i  na pewno 
się z tym uporamy. 

• Ostatnio dużo się mówi o ochoc-
kiej kampanii czysta dzielnica, to 
pierwsza taka kampania w War-
szawie. Trzy młode kobiety rzą-
dzące Ochotą zaczęły od porząd-
kowania, dając przykład  innym?

– Aby było czysto, trzeba zacząć od 
siebie – taka idea przyświecała nam przy 
otwieraniu tej kampanii. Chcemy, żeby 
nasze chodniki, trawniki i podwórka były 
czyste, estetyczne i wygodne. Żeby tak 

było, trzeba przede wszystkim nie śmiecić. 
Dzielnica oczywiście jest odpowiedzialna 
za sprzątanie i od tego nie mamy zamia-
ru się uchylać, ale jeśli będziemy mniej 
śmiecić, to koszty sprzątania będą niż-
sze, a Ochota czyściejsza. Stąd właśnie ta 
kampania, inspirowana w dużym  stopniu 
głosami mieszkańców. Chcemy rozwijać 
dzielnicę w kierunku ekologicznym, mamy 
wśród  radnych bardzo aktywną radną 
Sylwię Mróz, w tej kadencji Przewodni-
czącą Rady Dzielnicy, która zachęca nas 
do promowania ekologicznych rozwiązań 
w codziennym życiu i ta akcja się rozwija. 
Stawiamy również na zieleń, chcemy żeby 
było jej jak najwięcej. Tworzymy program 

wyrównywania chodników, likwido-
wania krawężników i innych barier 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
Mamy ambitne plany ale musimy 
postarać się o dodatkowe środki, bo 
własnymi siłami dzielnicy nie damy 
rady zrealizować wszystkich potrzeb-
nych działań.

• Czy można jednym zda-
niem, w kilku czy kilkunastu 
słowach określić cel, jaki Pani 
chce osiągnąć w tej kadencji – 
dla siebie i dla Ochoty?

– Chciałabym aby dzielnica 
rozwijała się harmonijnie, nie tyl-
ko wielkimi inwestycjami, które są 
oczywiście potrzebne, jak choćby 
przebudowa ulicy  Włodarzewskiej 
oraz innych, mniejszych ulic na 
Szczęśliwicach. Jednak poza tymi 
ważnymi inwestycjami są takie co-
dzienne drobne zmiany, które po-
prawiają jakość życia. To wszystko, 
co sprawia, że przyjemniej nam się 
żyje. W zeszłym roku posadzili-
śmy na ochockich podwórkach 
3000 metrów kwadratowych roślin 

okrywowych i 3000 metrów bieżących 
żywopłotów. To drobne kroki, które zmie-
niają w sposób przyjazny nasze otocze-
nie. Mieszkańcy chcą czystej,  przyjaznej, 
zielonej przestrzeni wokół siebie i my to 
systematycznie realizujemy.

• Jaki jest Pani sposób na harmo-
nijną współpracę z ludźmi róż-
nych opcji, odmiennych poglądów 
i innych priorytetów?

– Jestem człowiekiem dialogu, sta-
ram się z ludźmi rozmawiać, a przede 
wszystkim ich słuchać. Stawiam na bez-
pośredni kontakt, dlatego można mnie 
spotkać na Ochocie w wielu miejscach, 
w tramwaju, na ulicy, w szkołach i przed-
szkolach. Zanim podejmę decyzję, chcę 
poznać sprawę z bliska, obejrzeć na miej-
scu, spotkać się z ludźmi, których temat 
dotyczy. Dialog jest oczywiście możliwy, 
jeśli obie strony chcą się dogadać. Wtedy 
zawsze można znaleźć rozwiązanie, które 
zaakceptują obie strony. I tak właśnie 
staramy się działać w naszym zarządzie.

Rozmawiała Danuta Wieluńska

Jestem człowiekiem dialogu
ROZMOWA Z KATARZYNĄ ŁĘGIEWICZ 

BURMISTRZEM DZIELNICY OCHOTA

We Włochach

Pilne sprawy

Nie daj się oszukać na policjanta! 

Ostrzeż inne osoby

Dok. ze str. 1
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Rusza kampania antyplastikowa, 
w której przekonujemy, że da się i moż-
na ograniczać używanie jednorazówek! 
To zachęta do ograniczania używania 
plastiku w naszym otoczeniu. Krok po 
kroku, bo plastik, choć wygodny, to zło 
dla środowiska. 

„Wierzymy, że prawdziwe zmiany 
zaczynają się od drobiazgów, od zmia-
ny myślenia, podejścia i wreszcie na-
wyków. Dlaczego dzielnica angażuje 
się w takie działanie? Ponieważ jeste-
śmy najbliżej mieszkańców i możemy 
podjąć próbę zainspirowania ich do 
różnych działań!” – powiedziała bur-
mistrz Ochoty Katarzyna Łęgiewicz.

Zachęcamy także do włączenia 
się do tej akcji lokale gastronomiczne 
z Ochoty – mamy specjalne naklejki 
do oznakowania tych miejsc, w których 
nie używa się słomek z plastiku i jed-
norazowych kubków. Akcję będziemy 
także prowadzić w ochockich placów-
kach oświatowych, gdzie jednorazów-
ki są bardzo często w stałym użyciu. 
A zaczynamy oczywiście od siebie – 
czyli eliminujemy butelkowaną wodę 
i jednorazowe kubki z urzędowych sal. 

Nie mamy złudzeń, że cały plastik 
natychmiast zniknie z naszego otoczenia, 
ale jeśli następnym razem na zakupach 
komuś zadrży ręka zanim weźmie kolej-
ną plastikową torebkę, to już coś! Albo 
zamieni jednorazowy kubek na własny 
– wielorazowego użytku – to świetnie!

Dostojnej Jubilatce pani Marcjan-
nie Kłys najserdeczniejsze życzenia 
z okazji 100. urodzin złożyli osobi-
ście burmistrz dzielnicy Ursus Bog-
dan Olesiński wraz z zastępcą Kazi-
mierzem Sternikiem.

– Czuję się dobrze – mówi nam 
jubilatka – 100 lat minęło tak szybko, 
że aż trudno uwierzyć.

Jubileusz 100. urodzin to szcze-
gólne wydarzenie nie tylko dla pani 
Marcjanny i jej najbliższych, ale tak-
że dla całej społeczności lokalnej. 
Pani Marcjanna urodziła się w 1918 
roku w Płocku. Od najmłodszych 
lat była ciekawa świata i wiedzy 
o nim. Gimnazjum Żeńskie ukoń-
czyła w 1935 roku, a czas wojny 
i okupacji spędziła na pracy w staro-

stwie powiatowym jako urzędnik. Po 
II wojnie światowej przeprowadziła 
się do Ursusa, gdzie zamieszkała 
z mężem Józefem i dwójką dzieci – 
Weroniką i Józefem. Od 1954 roku 
pracowała w Ursusie w Zarządzie 
Budynków Mieszkaniowych jako 
księgowa i zajmowała się plano-
waniem finansowym. Obecnie Jubi-
latka cieszy się dobrym zdrowiem, 
a jej najbliżsi zdradzają, że pani 
Marcjanna cieszy się długim ży-
ciem dzięki ciężkiej pracy, dobremu 
humorowi i zamiłowaniu do opery 
i książek historycznych, które uwiel-
bia czytać.

Serdecznie gratulujemy pogody 
ducha i życzymy kolejnych lat życia 
w zdrowiu

Wybrani do rady Ursusa z Ko-
mitetu Wyborczego Stowarzyszenia 
Obywatelskiego Wiesław Krzemień 
i Kazimierz Sternik zostali zastępca-
mi burmistrza w zarządzie dzielnic 
i po złożeniu mandatów przestali być 
radnymi. 

Z uwagi na to, na ich miejsce do 
rady Ursusa weszli kolejni kandydaci 
z list wyborczych tego komitetu z naj-
większą liczbą głosów.

Są to zaprzysiężeni na radnych na stycz-
niowej sesji Tomasz Dąbrowski (wybrany 
ponownie, przewodniczący komisji rewizyj-
nej w ub. kadencji) oraz Krzysztof Cegiełka 
25 letni piłkarz KS Ursus (obrońca).

(PON)

We Włochach

Będzie Rada 
Seniorów

Nowo wybrany włochowski zarząd 
jak i rada są bardzo odmłodzone.

Na styczniowej sesji zaprzysiężona 
została kolejna młoda 29 letnia radna 
Tina Leśniak, która objęła mandat po 
wybranym na wiceburmistrza Sebastia-
nie Pilińskim z Komitetu Wyborczego 
Stowarzyszenia Wspólnoty Mieszkań-
ców  Dzielnicy Włochy. Reprezentuje 
Nowe Włochy i deklaruje, że jest dla 
ludzi, a nie dla polityki.

Choć są młodzi, to włochowscy rad-
ni nie zapomnieli o starszych mieszkań-
cach dzielnicy. Dopatrzyli się, że Wło-
chy jako jedyne w mieście nie miały do-
tychczas rady seniorów. Wychodząc im 
na przeciw na styczniowej sesji podjęto 
w tej sprawie dwie uchwały. Pierwsza 
z nich dotyczyła uchylenia tej z 2016 
roku mówiącej o utworzeniu rady se-
niorów, druga zaś podjęcia nowej. Także 
jest w sprawie utworzenia włochowskiej 
Rady Seniorów, co wynika z noweli-
zacji ustawy o samorządzie gminnym. 
A ponadto jest realizacją uchwały rady 
m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia 
Programu Warszawa Przyjazna Senio-
rom na lata 2013 -2020. Jak podkreślono 
powołanie dzielnicowej Rady Seniorów 
jest istotne i pilne dla funkcjonowania 
Warszawskiej Rady Seniorów, w skład 
której wchodzić będzie przedstawiciel 
włochowskiej Rady Seniorów. Uchwala 
nadała statut Radzie Seniorów dzielni-
cy Włochy, który określa tryb wyboru 
i sposób powołania jej członków. Po 
przyjęciu przez radnych ma być kon-
sultowana w klubach seniorów oraz 
na Okęckim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku.

(PON) 

Kampania 
antyplastikowa 
na Ochocie

W Ursusie

100. urodziny 
mieszkanki Ursusa

Nowi radni
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ZDROWIE KOBIETY
- PIERWSZA W POLSCE 

NOWOCZESNA, KOMPLEKSOWA
OPIEKA ONKOLOGICZNA KOBIET
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Już za chwilę ósmoklasiści i ostat-
ni gimnazjaliści staną przed trudnym 
wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. 
Teraz powinni sprawdzić, która byłaby 
dla nich najlepsza.

Warszawa oferuje 161 publicznych 
szkół: 95 liceów ogólnokształcących, 
45 techników i 21 branżowych szkół 
I stopnia. Jak widać wybór jest duży, 
ale równie duża jest konkurencja, bo 
do szkół będzie aplikować podwójny 
rocznik. 

– Z myślą o warszawskiej mło-
dzieży przygotowaliśmy dodatkowe 
działania, które mam nadzieję, po-
mogą w wyborze szkoły. Nowością są 
dni otwarte doradztwa zawodowego 
oraz poradnik nie tylko dla nasto-
latków, ale też dla ich rodziców. Za-
chęcam do skorzystania z ułatwień, 
jakie przygotowaliśmy – mówi Rena-
ta Kaznowska, wiceprezydent m.st. 
Warszawy i dodaje – już teraz wi-
dzimy większe zainteresowanie kon-
sultacjami u doradców zawodowych. 
Dlatego zatrudniliśmy dodatkowych 
doradców i zorganizowaliśmy wię-
cej dyżurów. Miesięcznie z porady 
u doradców zawodowych korzysta 
ok. 500 młodych ludzi.  

– Każdy i każda z nas chce, aby 
nasze dzieci dostały się do wymarzo-
nej szkoły. Chcemy zapewnić im jak 
najlepszy start w dorosłość. Jako sa-
morządowcy robimy wszystko, aby 
młodzi warszawiacy i warszawianki 
realizowały marzenia i plany w wybra-
nej przez siebie szkole – mówi Dorota 
Łoboda, przewodnicząca Komisji Edu-
kacji w Radzie Warszawy.

Doradcy czekają na 
warszawskich uczniów

Już w najbliższy weekend (23-24 
lutego, godz. 10.00-15.00) zapraszamy 
uczniów ósmych klas i gimnazjalistów 
do Pałacu Młodzieży (PKiN, wejście 
od ul. Świętokrzyskiej) na Warszaw-
skie Dni Doradztwa Zawodowego. 

Podczas tych dni otwartych będzie 
można zapisać się na spotkania z do-
radcami w ramach dyżurów w Pałacu 
Młodzieży. Można uzyskać informacje 
o ofercie szkół czy harmonogramie. 

Poradź się specjalisty
Trwają dyżury doradców zawodo-

wych we WCIES przy ul. Starej 4 oraz 
w Pałacu Młodzieży we wtorki i piąt-
ki, w godz. 14.00–19.00 oraz w soboty 

w godz. 9.00–13.00. Spotkania są moż-
liwe po wcześniejszym umówieniu się 
poprzez stronę Warszawskiego Centrum 
Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń.

Dodatkowe konsultacje są również 
w poradniach psychologiczno-peda-
gogicznych, organizowane są licz-
ne spotkania doradców zawodowych 
z uczniami i rodzicami w szkołach.

Doradca zawodowy podczas in-
dywidualnej rozmowy z nastolatkiem 
pomaga w dokonaniu wyboru szkoły, 
poprzez analizę zainteresowań, predys-
pozycji, czy też szczególnych osiągnięć, 
wskazuje możliwości podejmowania 
dalszej edukacji. Z wykorzystaniem spe-
cjalistycznych testów, kwestionariuszy 
i wielu innych narzędzi pomaga w okre-
śleniu mocnych i słabych stron ucznia. 
Pomaga w ocenie predyspozycji zawo-
dowych. Udziela informacji na temat 
oferty edukacyjnej, ścieżki kształcenia, 
rynku pracy. Bardzo ważne jest okre-
ślenie warunków zdrowotnych i ogra-
niczeń związanych z przyszłą pracą, 
a nawet możliwości dojazdu do szkoły.

Sprawdź ofertę i terminy 
Z myślą o rodzicach i uczniach 

przygotowaliśmy nowy poradnik „Jak 

mądrze wybierać i wspierać?”, w któ-
rym są informacje dotyczące rekru-
tacji, ważnych terminów, możliwości 
wyboru ścieżki edukacyjnej, jak rów-
nież rady dotyczące tego, jak wesprzeć 
dziecko i pomóc mu w dokonaniu wła-
ściwego wyboru. 

Nowością w tym roku jest również 
zniesienie limitu szkół, które wybierają 
uczniowie. Do tej pory było to osiem 
placówek, teraz młodzież może zazna-

czyć dowolną liczbę szkół, a w nich 
dowolną liczbę oddziałów. 

Natomiast na platformie projektu 
„Bliżej rynku pracy – Zintegrowany 
System Doradztwa Edukacyjno-Za-
wodowego ZIT WOF” http://brp.
edu.pl znajduje się wyszukiwarka 
szkół oraz tzw. „symulator mocy”, 
czyli przeliczanie osiągnięć na punk-
ty, informator o szkołach zawodo-
wych, kalendarium absolwenta (har-
monogram działań) oraz informacje 
na temat rekrutacji. 

Natomiast na stronie www.eduka-
cja.warszawa.pl są: wykaz dni otwar-
tych w szkołach i nowy poradnik dla 
rodziców, informator o szkołach za-
wodowych, lista szkół i ich oferta, ka-
lendarium absolwenta (harmonogram 
działań).

Mądrze zaplanuj przyszłość  
– uczniowie przed wyborem szkoły
Spotkania z doradcami zawodowymi, dni otwarte w szkołach, targi edukacyjne, nowy poradnik dla uczniów i rodziców oraz symulator mocy. 
To pomoc, jaką oferuje Warszawa ósmoklasistom i gimnazjalistom przy wyborze szkoły.

WARSZAWSKIE DNI OTWARTE  
DORADZTWA ZAWODOWEGO

(Ogród Zimowy, Pałac Młodzieży, PKiN, wejście od ul. Świętokrzyskiej)
Sobota-niedziela, 23-24 lutego w godz. 10.00 – 15.00
Sobota-niedziela, 30-31 marca w godz. 10.00 – 15.00
Indywidualne rozmowy z doradcami, punkt informacyjny o szkołach,
zawodach, zasadach i harmonogramie rekrutacji.
Natomiast od 5 do 9 marca, również w PKiN będą przedłużone Targi
Edukacyjne m. st. Warszawy z oddzielną ofertą dla absolwentów szkół
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

PRZEDŁUŻONE TARGI EDUKACYJNE  
m.st. WARSZAWY

(PKiN IV piętro)
5-6 marca dla ósmoklasistów
7-8 marca dla gimnazjalistów
9 marca dla uczniów i ich rodziców
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Co to jest PRP?
Osocze bogatopłytkowe (po an-

gielsku Platelet Rich Plasma, PRP) 
jest koncentratem krwinek płytkowych 
uzyskanym z własnej krwi pacjenta. 
Występują one w dużych ilościach 
w PRP.

Czy to terapia dla mnie?
Jeśli jesteś po urazie lub z in-

nego powodu występują u ciebie 
przewlekłe bóle w okolicach stawów 
lub kręgosłupa, szczególnie, gdy po 
zastosowaniu leków przeciwbólo-
wych ból przechodzi na jakiś czas, 

a potem powraca w tym samym 
miejscu i nasila się w czasie ruchu 
lub ucisku.

Wskazania do stosowania PRP 
Osocze bogatopłytkowe stosuje 

się z dużym powodzeniem w orto-
pedii w leczeniu chorób zwyrod-
nieniowych stawów oraz w stanach 
pourazowych.
Kolano: Tendinopatia więzadła rzep-
ki – kolano skoczka; świeże i zasta-
rzałe uszkodzenia łąkotek; uszko-
dzenia więzadeł krzyżowych i po-
bocznych.

Staw kolanowy i stopa: Uszkodzenia 
Achillesa; zapalenie rozcięgna pode-
szwowego – „ostroga piętowa”
Bark: Pourazowe uszkodzenie barku
Biodro: Przewlekłe zapalenie kaletek 
biodra
Kręgosłup: Zespoły bólowe kręgosłupa
Staw łokciowy: Łokieć tenisisty i ło-
kieć golfisty
Nadgarstek i dłoń: Przewlekłe nad-
wyrężenie kciuka

Jak wygląda zabieg z wykorzy-
staniem zestawów GLO PRP?

Krew pobiera się od pacjenta do spe-
cjalnej probówki, a następnie poddaje się 
obróbce w celu oddzielenia płytek krwi, 
krwinek białych i surowicy od krwinek 
czerwonych. Krew poddaje się dwukrot-
nemu odwirowaniu z odpowiednią pręd-
kością, aby nie uszkodzić krwinek. Z dol-
nej części probówki pobiera się osocze 
bogatopłytkowe oraz kożuszek leukocy-
tarno-płytkowy zawierający krwinki białe 
i płytki krwi. Uzyskane w ten sposób PRP 
wstrzykuje się w chore miejsce. W zależ-
ności od stanu i długości trwania scho-
rzenia zaleca się podanie 1-3 zastrzyków. 
Zazwyczaj schorzenia i urazy przewlekłe 
wymagają podania więcej niż jednego 
wstrzyknięcia PRP. W każdym przypadku 
terapia PRP może być stosowana w skoja-
rzeniu z fizjoterapią, aby zwiększyć powo-
dzenie leczenia. Po wykonaniu zastrzyku 
może pojawić się bolesność. Należy zwró-
cić uwagę na to, aby po podaniu PRP nie 
podawać leków przeciwzapalnych.

ODZYSKAJ SPRAWNOŚĆ MOCĄ TWOJEGO CIAŁA 

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 – blokowanie enzymów zapalnych w  stawach 
(przeciwbólowo i przeciwzapalnie). Oczekiwanie na 
endoprotezoplastykę stawową w  komforcie bez kilogramów leków 
przeciwbólowych, bez skutków ubocznych.

  Terapia komórkami macierzystymi – leczenie przeciwbólowe 
i  przeciwzapalne w  różnych fazach artrozy stawowej; leczenie 
uszkodzeń chrząstki stawowej; leczenie blizn i  zbiznowaceń; leczenie 
opóźnionego zrostu kości, zrost opóźniony; stawy rzekome; opóźnione 
procesy gojenia tkankowego (niepowikłana zakażeniem bakteryjnym).

 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
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY –  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Przy niewielkiej, bocznej uliczce 
Na Hradě w Ołomuńcu na Morawach 
stoi, przyciągająca uwagę pięknem 
architektury, neobarokowa kaplica 
św. Jana Sarkandra. Jest to dzie-
ło arch. Eduarda Sochora, a zara-
zem miejsce najbardziej związane 
z życiem tego czeskiego i polskie-
go świętego Kościoła katolickiego. 
Urodził się on 20 grudnia 1576 roku 
w Skoczowie na Śląsku Cieszyń-
skim. Był synem Grzegorza Macieja 
Sarkandra i Heleny z domu Gó-
reckiej herbu Kornicz oraz bratem 
Wacława, Pawła i Mikołaja. Jako 
13-latek stracił ojca, a matka z ro-
dziną przeniosła się do miasta Přibor 
na Morawach. I od tego momentu 
przyszły święty związany był z tym 
regionem. Jako 15-latek trafił do 
szkoły katolickiej w Ołomuńcu.

Później ukończył tam kolegium 
jezuickie, studiował filozofię w tam-
tejszej akademii, a następnie na Uni-
wersytecie Karola w Pradze, gdzie 
w 1603 r. otrzymał tytuł doktora nauk 
filozoficznych. Jezuickie studia teo-
logiczne kontynuował od następne-
go roku na uniwersytecie w Grazu 
w Styrii. Przerwane po ślubie z lu-
teranką Anną Placherską w 1606 r. 
i wznowione po jej śmierci w rok 
później. Ukończone w 1607 r. ze 
stopniem doktora nauk teologicz-
nych. Po czym Jan Sarkander szybko 
przyjął niższe święcenia kapłańskie – 
subdiakonatu, a w następnych latach 
diakonatu i prezbiteratu.

Kapłan i torturowany 
więzień

I pracował jako wikary oraz za-
stępca proboszcza w dwu kościołach 

w małych miejscowościach. W 1609 r. 
został aresztowany po raz pierwszy 
wraz z dwoma braćmi za pomoc 
w ucieczce z więzienia trzeciemu, 
Mikołajowi, też księdzu, ale uwi-
kłanemu w sprawy polityczne. Przez 
8 miesięcy przebywał w więzieniu 
w Kromierzyżu, gdzie po uwolnieniu 
został proboszczem. Następnie był 
nim w kilku kolejnych miejscowo-

ściach, a od 1616 r. w Holeszowie. 
Tam popadł – szczegóły pomijam 
– w konflikt z ewangelikiem. Był to 
okres walki dwu odłamów zachod-
niego chrześcijaństwa i przeddzień 
wojny trzydziestoletniej.

W 1620 r. uratował Holeszów przed 
atakiem lisowczyków, wychodząc 
przeciw nim z procesją z monstrancją, 
by pokazać, że miasto jest katolickie. 
Stało się to pretekstem do aresztowa-

nia go w tydzień później przez prote-
stantów z zarzutem sprowadzenia na 
Morawy polskiego wojska i zdradę sta-
nu. Osadzono go w więzieniu w Oło-
muńcu, gdzie był torturowany m.in. 
na tzw. kole-skrzypcu, rozciąganiem 
ciała z wyrywaniem ścięgien i stawów, 
przypalaniem płonącymi pochodniami 
oraz ściskaniem stalową obręczą gło-
wy. Zmuszano go też, bezskutecznie, 

do zdrady tajemnicy spowiedzi wielko-
rządcy Moraw.

Pośmiertne losy
Opis tych tortur pochodzi z rela-

cji naocznego świadka, którego kaci 
zmusili do udziału w nich. Tortu-
ry spowodowały gangrenę i śmierć 
więźnia w dwa miesiące później. 
Jego pogrzeb odbył się tymczasowo 
w kaplicy w kościele Marii Panny 

Śnieżnej w Ołomuńcu, a następnie 
w 1794 r. tamże w kościele św. Mi-
chała. Na początku XVIII w. dwaj 
kolejni ołomunieccy kardynałowie 
podejmowali próby beatyfikacji mę-
czennika. W 1720 r. otworzono jego 
trumnę stwierdzając doskonały stan 
zwłok. Równocześnie, już po po-
chówku w ołomunieckiej katedrze, 
napływały informacje o „cudownych 
uzdrowieniach” dzięki wodzie z wię-
ziennej studni, z której korzystał też 
Jan Sarkander.

Beatyfikowany został w 1859 r. 
w Rzymie przez papieża Piusa IX. 
Jego szczątki w 1860 r. spoczęły, 
z czaszką wyeksponowaną w specjal-
nej przeźroczystej gablocie, w bocz-
nym ołtarzu ołomunieckiej katedry 
św. Wacława. Po potwierdzeniu jed-
nego z „cudów” przez komisję le-
karską i procesie kanonizacyjnym, 
został on kanonizowany w Ołomuńcu 
w trakcie pielgrzymki tam Jana Pawła 
II 21 maja 1995 r. Głównym obiektem 
kultu tego świętego, obok ołomuniec-
kiej katedry, stało się miejsce jego 
męczeństwa i śmierci.

Tamtejsze więzienie odnowiono 
i uporządkowano w roku 1661. Zacho-
wała się izba tortur oraz wspomniane 
koło-skrzypiec, którego po jego śmierci 
zabroniono używać. Zachowały się tak-
że inne narzędzia tortur.

Kaplice i miejsca kultu
Najpierw, w 1672-1673 r. w więzie-

niu powstała niewielka kaplica. W la-
tach 1703-1704 na miejscu tej kaplicy 
wybudowano nową, publiczną. Przebu-
dowano ją gruntownie w latach 1721-
1724, na mały kościółek z 5 ołtarzami, 
w tym głównym Jana Sarkandra. 

Do byłego więzienia i tzw. Czarnej 
Izby – dawnej piwnicy tortur, można 
było wchodzić z ulicy. W 1842 r. ta ka-
plica – kościółek została filią pobliskie-
go kościoła św. Michała. Pierwszych 
poważnych zmian dokonano w niej 
w 1860 r. 

Usunięto wówczas stare ołtarze 
– główny trafił do Muzeum Sztuki 
w Ołomuńcu, zachowano cebulastą 
sygnaturkę z wieżyczką i 30 kilogra-
mowym dzwonem. Po wybudowaniu 
nowej miejskiej kanalizacji do kaplicy 
zaczęła jednak przeciekać woda grun-
towa. Podjęto więc decyzję o rozebra-
niu budynku i wzniesieniu na jego 
miejscu nowego, obecnego. Z niena-
ruszaniem piwnicy – izby tortur z jej 
wyposażeniem oraz dawnej więzien-
nej studni. Rozebrano także sąsiednie 
budynki, na miejscu których powstał 
nowy, duży Sarkandrinum. W zamie-
rzeniu muzeum, ale skończyło się na 
kamienicy czynszowej i przytułku dla 
starych księży. 

Tekst i zdjęcia: Cezary Rudziński

Wędrówki z Naszą Gazetą
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W poprzednim artykule, który uka-
zał się w Naszej Gazecie 14 grudnia 
2018 r., pisałam Państwu o dwóch czę-
stych sytuacjach życiowych, kiedy to 
nie warto pochopnie podejmować de-
cyzji – zawieraniu ugody z ubezpieczy-
cielem i rozwiązywaniu umowy o pracę 
za porozumieniem stron. A oto kolejna 
sytuacja życiowa, w której dla naszego 
dobra powinniśmy dobrze przemyśleć 
sprawę, zanim podejmiemy decyzję.

Darowizna mieszkania 
Często, będąc już w dojrzałym wie-

ku, chcemy rozdysponować nasz ma-
jątek, czasem namawiają nas do tego 
bliscy argumentując, że dzięki temu 
unikniemy sytuacji walki o ten majątek 
po naszej śmierci prowadzonej przez 
nasze dzieci, małżonka czy wnuki (co 
niestety prawdą nie jest – zapominamy 
bowiem często o instytucji w prawie 
tzw. zachowku -ale to już temat na inny 
artykuł).  Problem z tego typu daro-
wizną jest taki, że trudno ją odwołać, 
nawet jeśli obdarowana przez nas osoba, 
np. wnuczek, następnie przestanie nas 
odwiedzać tak często, jak dotychczas, 
czy też przestanie nam sprawiać drobne 
przyjemności, jakie czynił nam zanim 
dostał od nas darowiznę, np. zabierać 
nas na spacery, wycieczki za miasto czy 
przynosić co niedzielę obiad, czekoladki 
i kwiaty. W takiej sytuacji, gdy czujemy 
się coraz bardziej zaniedbywani przez 
obdarowaną osobę, gdy zaczynamy 
czuć się oszukani, rozczarowani całą tą 
sytuacją – zwykle przychodzi nam do 
głowy, aby odwołać darowiznę. Nieste-
ty, o ile darowiznę uczynić jest łatwo, 
o tyle trudniej ją odwołać z powodu nie-
wdzięczności obdarowanego – polskie 
prawo przewiduje bowiem, że odwołać 
darowiznę można tylko z powodu „ra-
żącej”, a nie jakiejkolwiek niewdzięcz-
ności obdarowanego. Jest to zatem tzw. 

kwalifikowana postać niewdzięczności 
i zwykle bardzo trudno wykazać ją dar-
czyńcy w sądzie (bo tam zwykle koń-
czą się tego typu sprawy). Sądy bardzo 
ostrożnie podchodzą do tego zagadnie-
nia i badają, czy faktycznie dane zacho-
wanie obdarowanego można uznać za 
„rażącą niewdzięczność”. Niestety, nie 
jest takową sytuacja, w której obdaro-
wany rzadziej odwiedza obdarowanego, 
rzadziej sprawia mu niespodzianki, czy 
nawet odmawia zrobienia dla darczyńcy 
zakupów czy też podwiezienia go do 
lekarza. W takiej sytuacji darczyńcy po-
zostaje zwykle rozgoryczenie, rozczaro-
wanie – a więc nic miłego na stare lata.

Ponadto może również się okazać, 
że po dokonaniu darowizny popad-
niemy nieoczekiwanie w niedostatek, 
na przykład z powodu nagłej i dro-
giej w leczeniu choroby – naszej lub 
bliskiej nam osoby oraz że majątek, 
którym wcześniej obdarowaliśmy inną 
osobę, teraz bardzo by nam się przy-
dał. W takim wypadku obdarowany 
ma obowiązek, w granicach istnieją-
cego jeszcze wzbogacenia, dostarczyć 
darczyńcy środków, których mu brak 
do utrzymania odpowiadającego jego 
usprawiedliwionym potrzebom albo do 
wypełnienia ciążących na nim usta-
wowych obowiązków alimentacyjnych. 
Tu jednak pojawiają się schody – bo po 
pierwsze, obdarowany może nie być 
chętny do wypełnienia tego obowiąz-
ku i trzeba będzie wytoczyć sprawę 
w sądzie przeciwko obdarowanemu (co 
wiąże się z upływem czasu, zanim coś 
być może wyegzekwujemy), a druga 
sprawa – to konieczność wykazania 
przed sądem przez nas wszystkich 
przesłanek uzasadniających żądanie od 
obdarowanego finansowego wsparcia 
naszej osoby, czyli musimy wykazać, 
że jest on nadal wzbogacony, że nam 
faktycznie brakuje środków na utrzy-

manie, a nasze potrzeby są rzeczy-
wiście usprawiedliwione. Co więcej, 
jeśli obdarowany nie będzie już wzbo-
gacony, bo np. wyzbył się nieodpłat-
nie otrzymanej od nas darowizny, to 
w ogóle nie będzie zobowiązany do 
udzielenia nam pomocy.

Dlatego gdy chcemy kogoś szczo-
drze obdarować, dobrze przemyślmy 
sprawę, czy nie lepiej obdarowywać 
tę osobę stopniowo, drobnymi kwo-
tami, podarunkami, a kwestię podzie-
lenia się naszym majątkiem pozosta-
wić jednak samym naszym bliskim. 
W takim wypadku nasi bliscy podzielą 
pozostały po naszej śmierci majątek 
na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym (tzw. dziedziczenie ustawo-
we) lub też możemy sami uregulować 
sposób, w jaki zostanie podzielony 
nasz majątek po naszej śmierci po-
przez spisanie testamentu – najlepiej 
u notariusza; koszt takiej usługi nie 
jest wielki, a pewność, że zrobiło się 
to dobrze u fachowca, jest bezcen-
na. Z pewnością takie rozwiązanie jest 
lepsze, niż zawsze istniejące w przy-
padku dokonania darowizny ryzyko, 
że jeszcze za naszego życia będziemy 
żałować przedwczesnego rozdania na-
szego majątku.

W kolejnym artykule przedstawię 
inne istotne sytuacje życiowe, w któ-
rych nie warto pochopnie podejmo-
wać 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

Do końca lutego mieszkańcy 
mogą głosować na Ochotę na 
Kota w plebiscycie Sfinksy 2018. 
Placówka ma szansę uzyskać 
miano Inicjatywy społecznej 
roku. 

Punkt adopcyjno-informacyjny 
Ochota na Kota działa od sierpnia 
2018 roku przy ul. Grójeckiej 79. Na 
co dzień mieszka w nim kilkanaście 
mruczących czworonogów Schro-
niska Na Paluchu. W lokalu znaj-

dują się domowe kanapy, drapaki 
i zabawki. Koty korzystają również 
z licznych zakamarków i legowisk. 
Wybryki pupili można obserwo-
wać zza witryny lokalu jak również 
transmitowane w Internecie. Zainte-
resowani wchodzą też do środka, by 
osobiście poznać i pogłaskać zwie-
rzęta. Wszystkie koty są gotowe do 
adopcji – na miejscu mieszkańcy 
dokonują wszystkich formalności. 
Dodatkowo, w placówce odbywają 
się edukacyjne warsztaty dla dzie-

ci i młodzieży. Najmłodsi poznają 
codzienne nawyki czworonogów 
i zgłębiają wiedzę na temat kocich 
potrzeb. Prowadzący warsztaty opo-
wiada o odpowiedzialności zwią-
zanej z opieką nad zwierzakiem, 
a także o niezbędnych przedmiotach 
w domu i metodach zapobiegania 
bezdomności. 

Teraz Ochota na Kota może 
zdobyć tytuł Inicjatywy społecznej 
roku w plebiscycie Sfinksy 2018. 
Mieszkańcy mogą oddać swój głos 
na stronie www.sfinksy.pl do 28 
lutego. 

Rekordowe adopcje 
Na Paluchu

Ochota na Kota cieszy się coraz 
większą popularnością. Od momentu 
otwarcia zaadoptowano już 34 koty, 
z czego jeden, odnaleziony, powrócił 
do właściciela. Tylko w zeszłym roku 
kochający dom znalazło 1144 kotów 
i 1671 psów z Palucha. Teraz na adop-
cję czeka 712 podopiecznych placów-
ki. Dzięki aktywnej promocji Schro-
niska Na Paluchu, akcji bezpłatnego 
czipowania, a także edukacji najmłod-
szych warszawiaków, liczba psów 
i kotów przebywających w Schronisku 
od 2011 r. spadła o blisko 70 proc.

I Oddział ZUS w Warszawie 
zaprasza przedsiębiorców, pracow-
ników działów kadr oraz wszystkie 
zainteresowane osoby na bezpłatne 
szkolenia. Poprowadzą je eksperci 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
specjalizujący się w danych zagadnie-
niach. Poniżej mogą się Państwo zapo-
znać z tematami szkoleń w pierwszym 
półroczu 2019 r.

Szkolenia odbywają się w trzech 
lokalizacjach:
• I Oddział ZUS w Warszawie, ul. 

Senatorska 6/8, wejście od ul. Mio-
dowej 5, sala konferencyjna nr 117;

• Inspektorat Warszawa-Żoliborz, 
ul. Kasprowicza 151, sala konfe-
rencyjna nr 227;

• Inspektorat Warszawa-Ochota, 
ul. Goleszowska 2, sala konferen-
cyjna nr 139.

Liczba miejsc na szkolenia jest 
ograniczona. Szczegółowa informacja 
na temat terminów, dodatkowe pyta-
nia oraz zapisy: Emil Wratny, tel. (22) 
528-20-27, emil.wratny@zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zaprasza w sposób szczególny na szko-
lenie z projektu e-Akta: elektroni-
zacji akt pracowniczych i możliwości 
skrócenia okresu ich przechowywania. 
Zmiany w prawie dotyczące tego za-
gadnienia weszły w życie 1 stycznia 
2019 r. Szkolenia z e-Akta odbędą się 
w siedzibie I Oddziału ZUS w Warsza-
wie w godz. 9:00-11:00 w następują-
cych dniach: 28 lutego, 21 marca, 12 
kwietnia, 16 maja oraz 4 czerwca.

Nasz prawnik radzi

Co nagle to po diable… 
Bezpłatne szkolenia w ZUS

Czworonogi z Ochoty na Kota liczą na głosy

Tematy bezpłatnych szkoleń w 2019 r.:
1. E-Akta – elektronizacja akt pracowniczych.
2.  Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynika-

jących z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r.
3. Interaktywny Płatnik Plus.
4.  Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości 

dotyczących kont ubezpieczonych.
5.  Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w komple-

tach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową.
6.  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie ustawodawstwa 

właściwego.
7. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców.
8. e-składka - nowy wymiar rozliczeń.
9.  Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie pod-

stawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pra-
cowników.

10.  Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla 
płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników.

11.  Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: 
emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, 
rent rodzinnych).

12.  Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nie-
składkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy 
wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia 
świadczeniobiorców.

13.  Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych 
(szkolenie dla lekarzy).

14.  Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych 
(szkolenie dla  asystentów medycznych).

cz. 2
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Dom Kultury „Miś”
Ośrodek Kultury „ARSUS”

ul. Traktorzystów 14
Tel. 22 667 92 18

w marcu: 
•  2 marca (sobota) godz. 16.00 – „Poże-

gnanie karnawału w rytmie cza-cza” 
– zabawa taneczna w Klubie Seniora

•  5 marca (wtorek) godz. 17.00 – „Ostat-
ki z Wesołej Chatki” – humor i biesiada 
w Klubie Seniora. Wstęp wolny

•  7 marca (czwartek) godz. 17.00 – 

„Damą być…” – wieczór klubowy 
z okazji Dnia Kobiet. Wstęp wolny

•  10 marca (niedziela) godz. 12.30 – Nie-
dzielne południe z teatrem – bajka dla 
dzieci „Przygody bociana Klekosława” 
– to podróż z Afryki do Polski, która 
zajmuje bocianowi nawet dwa miesiące 
i jest bardzo wyczerpującą i niebezpiecz-
na wyprawą. Bilet 10 zł

•  12 marca (wtorek) godz. 18.00 – „Po-
dróże marzeń – Maroko” – relacja z po-
dróży, prowadzona przez Małgorzatę 
Jurga. Wstęp wolny

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54

w marcu: 
•  1 marca (piątek) godz. 18.00 (sala 

widowiskowa) – Koncert jubileuszo-
wy z okazji 15.Lecia Zespołu Ope-
retkowego „Belcanto” pt. „Odcienie 
miłości”. Wstęp wolny

•  4 marca (poniedziałek) godz. 16.00 
(sala klubowa) – Warsztaty poetyc-
kie w Klubie Literackim „Metafora”. 
Prowadzenie Anna Rykowska. Wstęp 
wolny

•  8 marca (piątek) godz. 18.00 (sala wi-
dowiskowa) – Musical „Romeo i Julia” 
z okazji Dnia Kobiet. Widowisko mu-
zyczno-taneczne w wykonaniu Studia 
Musicalowego „Broadway”, zespołu 
tanecznego „Karman” oraz sekcji wo-
kalnych i tanecznych. Wstęp wolny

•  9 marca (sobota) godz. 17.00 (galeria 
Ad-Hoc) – Wernisaż wystawy malar-
stwa i grafiki Arkadiusza Michalika 
pt. „Eden”. Ekspozycja czynna do 31 
marca. Wstęp wolny

•  17 marca (niedziela) godz. 12.30 (sala 
widowiskowa) – Bajka dla dzieci (3-8 
lat) pt. „O przebiśniegu co spał w ko-
minie” w wykonaniu aktorów Teatru 
Jumaja. Bilet 10 zł

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w lutym:
•  24 lutego (niedziela) godz. 12.30 

– Poranek muzyczny dla dzieci 
„W krainie kwitnącej wiśni” w wy-
konaniu japońskich muzyków. Wstęp 
wolny

•  26 lutego (wtorek) godz. 19.00 – 
Koncert gitarowy uczestników sekcji 
gitary DK „Kolorowa”. Wstęp wolny

•  27 lutego (środa) godz. 18.00 – 
„W rytm walczyka serce śpiewa” 
– koncert w wykonaniu Zuzanny 
Skalskiej i Tadeusza Drągowskiego. 
Wstęp wolny

Ogłoszenia drobne

WODNIK (21 I – 18 II)
Postaraj się zrozumieć, 
na czym polega problem 
w pracy i skoncentruj 

się na wypracowaniu rozwiązania. 
Efektowny pomysł może przyspie-
szyć Twoją karierę. Finanse – nie 
największe, lecz stabilne. W uczu-
ciach pojawi się coś nowego, za-
skakująco odświeżającego. Jeśli 
chcesz poprawić stan zdrowia, po-
myśl o diecie.

RYBY (19 II – 20 III)
Wszystko będzie się ukła-
dać po Twojej myśli. Po-
winnaś jednak nastawić 

się na zmiany – ważne i pozytywne. 
Dotkną one całego Twojego życia, 
również spraw osobistych. Na szczę-
ście będziesz miała dość siły i zdro-
wia, żeby to znieść. Będziesz w coraz 
lepszej formie – nie zmarnuj tego. 
Zażywaj dużo ruchu na świeżym po-
wietrzu.

BARAN (21 III – 20 IV) 
Przed Tobą wielka szan-
sa. Jeśli ją wykorzystasz, 
uda Ci się naprawdę wiele 

zmienić w życiu – swoim i bliskich 
Ci osób. Jak na zamówienie będziesz 
w doskonałej kondycji psychicznej 
i fizycznej. Nie pozostaje Ci nic inne-
go, jak zacząć działać. W uczuciach 
– wiele głębokich i poruszających 
chwil.

BYK (21 IV – 21 V) 
Z dnia na dzień będziesz 
się czuł coraz lepiej – wstą-
pi w Ciebie nowa energia,   

wzrosną możliwości, poczujesz, że 
możesz pokonać wszystkie prze-
szkody. Jednocześnie spojrzysz na 
wiele spraw z innej niż dotychczas 
perspektywy. Ucieszy Cię również 
nieoczekiwane zwiększenie stanu 
konta. W uczuciach – czas na zmia-
ny.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Przełom lutego i marca to 
będą dni dość trudne. Dużo 
obowiązków w pracy i trud-

ności z koncentracją doprowadzą 
do konfliktów ze współpracownikami 
i problemów ze zdrowiem. Postaraj 
się schodzić z linii ognia, robić, co do 
Ciebie należy i po prostu przeczekać. 
W tym czasie w każdej wolnej chwili 
regeneruj siły.

RAK (22 VI – 22 VII)
Los właśnie postanowił 
wesprzeć Cię na drodze 
do dojrzałości. Zaskoczą 

Cię własne umiejętności – pozytyw-
ne nastawienie do świata i empatia 
w stosunku do ludzi. W uczuciach 
również czas na dojrzałe decyzje. 
Dość przelotnych znajomości, przy-
szła pora na poważne zobowiązania. 
Zdrowie – bez zarzutu. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Marzec rozpoczniesz 
w doskonałym zdrowiu 
i świetnej kondycji. Bę-

dziesz mógł je wykorzystać, ponie-
waż przyjdzie Ci realizować pewien 
poważny plan. Odważnie weź się 
do dzieła, nie zwlekaj. Wszystko Ci 
sprzyja. W uczuciach – poważne 
zmiany. Finanse – bardziej zależne 
od Twoich działań niż zwykle. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Starasz się znieść ze spo-
kojem wszystko, co Cię 
spotyka. Jednak, co za 

dużo, to niezdrowo. Ratuj się przed 
niekontrolowaną reakcją psychiki 
lub organizmu. Przemyśl sytuację,  
dostosuj plany i zamierzenia do 
realiów oraz własnych możliwości. 
Z wiosną wróć do porzuconej ak-
tywności fizycznej i, jeśli to ko-
nieczne, diety. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Nie marnuj czasu i energii. 
Na horyzoncie pojawiła 
się okazja, żeby całkowicie 

zmienić życie zawodowe. Musisz jed-
nak wytężyć wszystkie siły.  
W uczuciach – możliwy kryzys i ro-
mans, jednak nie podejmuj pochop-
nych decyzji. Zacznij się więcej ru-
szać i zrzuć zbędne kilogramy – odzy-
skasz dawny wigor i zdrowie.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W najbliższych dniach 
sprawy duchowe będą 
dla Ciebie równie ważne 

jak kwestie materialne. Skupisz się 
na sobie i swoim wnętrzu. Będziesz 
rozmyślać i analizować. Zaufaj re-
fleksjom i wnioskom, do których Cię 
doprowadzą. Wykorzystaj sytuację 
i idź za ciosem: zadbaj o zdrowie 
i stan psychiczny, usuń konflikty 
w relacjach. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
To nie będą łatwe dni. 
Zbiegnie się w czasie 
wiele trudności – niechęć 

do pracy i kłopoty uczuciowe będą 
z nich najdotkliwsze. Zajmij się ra-
towaniem związku. Najlepszą, ale 
i najtrudniejszą drogą będzie po-
ważna, przyjazna rozmowa. Dla po-
prawy stanu zdrowia rozpocznij die-
tę oczyszczającą lub przynajmniej 
ogranicz używki.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
W pracy będzie spokojnie, 
może dlatego Twoje myśli 
będą krążyć wokół pienię-

dzy. Nic w tym złego, może nawet uda 
Ci się pomnożyć oszczędności. Będzie 
Cię za to trapić niejasny niepokój 
związany ze sferą uczuć. Postaraj się 
bardziej zadbać o relację, a wkrótce 
oboje będziecie zadowoleni. Zdrowie 
– doskonałe.

Horoskop
od 24 lutego do 16 marca 2019 r.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach 
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.

Poziomo: ) kreseczka na zastanowienie; 7) dyżur majtka; 8) lew z głową kozy 
i wężem w miejscu ogona; 9) soczysta gruszka; 10) jednostka budowy kości; 
12) autor „Kolumbów”; 14) tam szpital w Pruszkowie; 16) kategoria gramatycz-
na; 19) mech na sarnim porożu; 21) pochyłe wyrobisko w kopalni; 22) konse-
kwencja; 23) biblijny prorok, syn Amosa.

Pionowo: 1) gra podobna do bakarata; 2) podobny do gwizdu; 3) dyletant; 4) głos 
kaczki; 5) kraina historyczna w Grecji; 6) „... z Tyrolu” – operetka Karla Zellera; 
11) najmniejsza z występujących w Polsce sów; 13) manewr na szachownicy; 
15) żołnierska dokładka; 17) strofa w poezji starogreckiej; 18) czasem pod maską; 
20) brwiowe
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N
AS

ZA MINI-
-informator

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

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

• STRAŻ MIEJSKA ☎ 986

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

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, od-
znaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka. Tel. 504 017 418

MONTAŻ i SERWIS INSTALACJI: 
elektrycznych, sanitarnych, kanalizacyj-
nych, p.poż, alarmowych, prace ogólno-
budowlane. Kontakt: 516-710-485

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

•  ZATRUDNIMY MAGAZYNIERA 
do sklepu spożywczego. Warszawa 
ul. Wojciechowskiego. Zarobki 2400 
netto. Umowa o pracę na pełen etat. 
Tel. 602 613 713

•  ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ 
działu Tradycja do sklepu spożywcze-
go. Warszawa ul. Wojciechowskiego. 
Zarobki 2300 netto. Umowa o pracę na 
pełen etat. Tel. 602 613 713

•  ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ – 
KASJERA do sklepu spożywczego. 
Warszawa ul. Modzelewskiego. Zarob-
ki 2000 netto. Umowa o pracę na pełen 
etat. Tel. 602 613 713

•  ZATRUDNIMY SPRZEDAWCĘ – 
KASJERA do sklepu spożywczego. 
Warszawa ul. Wojciechowskiego. Za-
robki 2200 netto. Umowa o pracę na 
pełen etat. Tel. 602 613 713

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA+ 
składanie mebli. Tel. 503 150 991
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Warszawscy radni zdecydowali 
o przebiegu kolejnej edycji bu-
dżetu partycypacyjnego. Rozsze-
rza się katalog zgłaszanych po-
mysłów oraz ich zasięg. Będzie 
można zgłaszać projekty, które 
obejmą całe miasto. Zwiększy się 
też budżet do 77 mln zł!

– Cieszę się, że wkrótce miesz-
kańcy będą mogli zgłaszać pomysły 
w kolejnej, szóstej edycji warszawskie-
go budżetu partycypacyjnego. Będzie 
można głosować na projekty dzielni-
cowe i ogólnomiejskie. Ważne było 
dla nas, aby móc podzielić dzielnice 
na mniejsze obszary. O taką możli-
wość wnioskowało wielu mieszkań-
ców – uwzględniliśmy to w przyjętej 
uchwale – mówi Magdalena Roguska, 
radna m.st. Warszawy. 

Na kształt tegorocznej edycji wpły-
nęły wyniki konsultacji społecznych 
i wymogi z ustawy o samorządzie 
gminnym, która w 2018 r. uregulowała 
zasady przeprowadzenia budżetu par-
tycypacyjnego, jedną z regulacji był 
to, że to radni nowej kadencji ustalają 
zasady przeprowadzania budżetu par-
tycypacyjnego. W związku z koniecz-
nością ukonstytuowania się nowej rady 
miasta, 6. edycja budżetu partycypa-
cyjnego zacznie się trochę później niż 
poprzednie. 

– Projekt uchwały to efekt prac 
radnych, urzędników, a także miesz-
kańców, którzy w ramach dwóch tur 
konsultacji społecznych zgłosili po-
nad 500 uwag i propozycji jak ulep-
szyć budżet partycypacyjny. Tak duże 
zainteresowanie pokazuje jak ważny 
jest to mechanizm dla warszawiaków 
– mówi Ewa Kolankiewicz, dyrektor-
ka Centrum Komunikacji Społecznej.

Co nowego w szóstej edycji?
77 mln złotych, czyli o ponad 12 mln 

więcej niż w poprzednim roku na reali-
zację projektów warszawiaków. Będzie 
można zgłaszać projekty dzielnicowe, 
ale również ogólnomiejskie, dotyczące 
całego miasta lub kilku dzielnic. 

To samo kryterium ogólnodostępno-
ści będzie obowiązywało we wszystkich 
dzielnicach. Do tej pory każdy dziel-
nicowy zespół ds. budżetu partycypa-
cyjnego ustalał niezależnie od innych 
zespołów definicję ogólnodostępno-
ści. Projekty, które w jednej dzielnicy 
spełniały warunek ogólnodostępności, 
w innej już nie i nie mogły być reali-
zowane. Zmiana jest odpowiedzią na 
uwagi mieszkańców zgłaszane podczas 
konsultacji społecznych. Wprowadzona 
zmiana ujednolici zasady.

Dzielnice mogą się podzielić na 
mniejsze obszary, ale bez możliwości 
dzielenia kwoty. W każdym obszarze 

do realizacji przechodzi projekt, który 
uzyskał największą liczbę głosów oraz 
zagłosowało na niego co najmniej 50 
mieszkańców. Pozostałe projekty prze-
chodzą do realizacji, gdy otrzymają 
największą liczbę głosów do wyczer-
pania ogólnej kwoty w danej dzielni-
cy. Zwiększy to szanse na realizację 
przynajmniej jednego projektu w mniej-
szych obszarach, rzadziej zaludnionych.

Zmieniają się zasady głosowania 
– mieszkaniec będzie mógł głoso-
wać na maksymalnie 15 projektów 
na poziomie dzielnicowym i 10 pro-
jektów na poziomie ogólnomiejskim. 
W poprzednich edycjach mieszkańcy 
głosowali do puli środków przezna-
czonych na obszar, czyli „do kwoty”. 

Zmieniła się liczba wymaganych 
podpisów na liście poparcia projektu: 
projekty dzielnicowe – 20 podpisów 
mieszkańców danej dzielnicy, pro-
jekty ogólnomiejskie – 40 podpisów 
mieszkańców Warszawy. 

Więcej naszych głosów decyduje 
o wyłonieniu projektów do realizacji. 
Na poziomie ogólnomiejskim projekt 
będzie musiał uzyskać co najmniej 
100 ważnych głosów, zaś na pozio-
mie dzielnicowym co najmniej 50.

Powstanie miejski zespół ds. 
budżetu partycypacyjnego – wyni-
ka to z wprowadzenia możliwości 
zgłaszania projektów na poziomie 
ogólnomiejskim i zastosowania ana-
logicznej procedury jak na poziomie 
dzielnicowym. Zadania będą takie 
same jak w zespołach dzielnicowych.

Numer dowodu osobistego będzie 
znajdował się na jego pierwszej stro-
nie; na rewers trafi za to m.in. ru-
bryka z imionami rodziców. Wiemy, 
jak będzie wyglądał nowy dowód.

Na nowych dowodach osobistych 
z warstwą elektroniczną zmianie ule-
gnie m.in. umiejscowienie danych za-
wartych na dowodzie – poinformowało 
Ministerstwo Administracji i Spraw 
Wewnętrznych. Tak zakłada projekt 
rozporządzenia przygotowany przez 
MSWiA.

Na awersie nowego dowodu oso-
bistego znajdą się imię, nazwisko, 
data urodzenia, płeć i obywatelstwo 
jego posiadacza. Oprócz tego wid-
nieć będzie na nim numer dowodu 
osobistego, termin ważności i numer 
CAN (który zapewnia nawiązanie 
bezpiecznego połączenia pomiędzy 
warstwą elektroniczną dowodu oso-
bistego a urządzeniem lub systemem 
teleinformatycznym, za pośrednic-
twem czytnika kart). Rewers doku-
mentu będzie zawierał numer PESEL, 
miejsce urodzenia i nazwisko rodowe 
posiadacza, a także imiona jego rodzi-
ców. Zamieszczona zostanie też data 
wydania dokumentu, organ wydający 
i numer dowodu.

Zmiana rozmieszczenia pól stałych 
w warstwie graficznej ma na celu do-
stosowanie dokumentu do norm okre-

ślonych w dokumencie Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilne-
go (ICAO) nr 9303. Zalecenia ICAO 
określają między innymi zasady roz-
mieszczenia na dokumentach danych 
osobowych i danych dokumentu – wyja-
śnia MSWiA. Obecnie trwają prace nad 
unijnym rozporządzeniem dotyczącym 
bezpieczeństwa dokumentów tożsamo-
ści obywateli UE – ustala ono, że doku-
menty będą musiały być zgodne właśnie 
z zaleceniami ICAO. Oznacza to, że 
polskie dowody osobiste będą w tym za-
kresie dostosowane do przyszłego prawa 
unijnego – podkreśla resort.

Rozporządzenie, które MSWiA 
skierowało do konsultacji międzyresor-
towych, wprowadza także zmiany do-
tyczące dowodów osobistych wydawa-
nych dzieciom. Zgodnie z propozycją, 
dzieci do piątego roku życia, na zdję-
ciach zamieszczonych w dowodzie, 
będą mogły mieć zamknięte oczy, inny 
niż naturalny wyraz twarzy i otwarte 
usta. Dowód osobisty dzieci będzie 
mógł też odebrać każdy z rodziców – 
obecnie może zrobić to tylko ten, który 
wnioskował o wydanie dokumentu.

Nowe dowody będą wydawane od 
marca 2019 r., ale dotychczas posiada-
ne dokumenty zachowają ważność do 
upływu terminów w nich określonych. 
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