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b Kandydacie daj się poznać swoim Wyborcom b Wyborco poznaj swoich Kandydatów b 

Nowy „Niedźwiadek” w Ursusie

Ludzie młodzi to ważna część społeczeństwa. Już 
przeszło trzy dekady nie mogą doczekać się właściwej 
reprezentacji w życiu politycznym. Wychodząc z tego 
założenia, jako aktywny społecznie młody Polak, 
przyszły lekarz, postanowiłem razem z przyjaciółmi 
stworzyć projekt POkolenie’19, inicjatywę młodych, 
która pokazuje, że uczniowie i studenci chcą 
angażować się w politykę i mogą wnieść do niej wiele 
dobrego dla nas wszystkich. Na podstawie spojrzenia 
wchodzących w dorosłość chcemy poprawiać naszą 
rzeczywistość. Uważam, że kwestiami kluczowymi 
są sprawna służba zdrowia, nowoczesna edukacja 
i aktywny samorząd. Żeby #UzdrowićPolskę, 
doprowadzić nas do lepszego jutra należy działać 
tak, aby wszystkim Polkom i Polakom żyło się o wiele 
lepiej. Wiem jak to zrobić. Proszę Was o wsparcie. 

W  najbliższych  wyborach,  
już 13 października 
proszę o Wasz głos!

Dawid KACPRZYK
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Jestem przedsiębiorcą, projektantką mody, warszawianką od pokoleń, od lat aktywną społecznie, obecnie radną Rady 
Miasta Warszawy, a prywatnie mamą dwójki dzieci. 

Moim ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w roli przedsiębiorcy oraz osoby aktywnej społecznie staram się zmieniać 
polską politykę, aby była bliższa naszym codziennym sprawom. 

Od lat wspieram oraz współorganizuję projekty związane z kulturą, poprawą bezpieczeństwa oraz jakości życia seniorów, 
samotnych matek, młodzieży oraz osób chorych, niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie. 
Od lat wspieram i współorganizuję cykl pokazów mody „Stylowi Seniorzy” dla seniorów oraz z ich udziałem w roli modeli. 

Wspieram projekty związane z poprawą bezpieczeństwa seniorów np. „Stop manipulacji na prezentacji”, ale również 
działania przeznaczone dla dzieci i młodzieży edukujące poprzez sztukę. 

Od lat pomagam fundacjom charytatywnym zajmującym się chorymi dziećmi, angażuję się w pomoc osobom bezdomnym. 

Od najmłodszych lat cenię sobie wolność i swobodę wypowiedzi zarówno jako artystka, ale i jako obywatel, dlatego wspólnie 
z tysiącami Polaków spędziłam wiele tygodni protestując przeciwko łamaniu prawa i konstytucji przez obecny rząd. Chcę, 
aby zarówno młodzi artyści, jak i każde nowe pokolenie niezależnie od zainteresowań, poglądów politycznych oraz miejsca 
zamieszkania, miało możliwość rozwoju w kraju, który szanuje prawo i możliwość do bycia sobą. 

Niezależny od polityków system edukacji to podstawa i fundament do budowy lepszego jutra nas i naszych rodzin. 
Wspieranie samotnych matek w ich codziennych problemach, to jeden z priorytetów moich działań nie tylko jako radnej, 
ale przede wszystkim jako kobiety. 

Mój przykład  pokazuje, że kobieta może sobie poradzić w świecie, który uważa się za zdominowany przez mężczyzn. 

Walczę o rozwiązania systemowe, które zrównają poziom płac kobiet i mężczyzn, ale i takie, które dodadzą każdej kobiecie 
pewności siebie w osiąganiu swoich celów. 

To w jaki sposób zadbamy o naszych seniorów oraz o naszą planetę i szeroko rozumiany temat ekologii, pokazuje jakimi 
jesteśmy i jakimi będziemy ludźmi. 

Redukcja emisji CO2 oraz rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii to wielkie wyzwanie i obowiązek naszego pokole-
nia. To co zostawimy po sobie przyszłym pokoleniom określi nas i to kim jesteśmy. 

Jestem osobą nową w polityce i tak jak Ty chcę zmian. 

Czytaj str. 2



str. 2 27 września 2019 Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch Nr 10

W siedzibie urzędu dzielnicy Ursus 
została podpisana umowa pomiędzy 
zarządem dzielnicy reprezentowanym 
przez burmistrza Bogdana Olesińskie-
go i zastępców Wiesława Krzemienia 
i Kazimierza Sternika a wykonawcą 
wyłonionym w przetargu, firmą SOR-
TED Sp. z o.o., reprezentowaną przez 
prezesa zarządu Pawła Kozłowskiego. 
Umowa dotyczy budowy I etapu CL 
„Niedźwiadek” – modernizacji i prze-
budowy placu zabaw „Hasanka”. Prace 
mają zakończyć się do końca maja 
2020 roku. Koszt realizacji zadania to 
2 937 000 zł brutto. 

Jeden z największych placów za-
baw w Warszawie „Hasanka” przej-
dzie duże zmiany. W miejscu istnieją-
cej fontanny powstanie mały, wodny 
plac zabaw dla dzieci. Z terenu Ha-
sanki zniknie boisko do koszyków-
ki, a w jego miejscu pojawi się tra-
wiasta polana do zabaw. Kompleks 
boisk sportowych powstanie w dru-
gim etapie realizacji inwestycji, na 
sąsiadującym z placem zabaw terenie. 

„Hasanka” zyska dodatkową pergolę 
usytuowaną w centralnej części obiek-
tu. Dzięki temu powstanie miejsce od-
poczynku dla opiekunów dzieci. Dla 
wygody użytkowników zostanie wy-
znaczone kolejne wejście do obiektu. 
Nowa brama znajdzie się od strony pa-
wilonów handlowych. Na powierzchni 
całego obiektu zostanie wymieniona 

nawierzchnia bezpieczna, to blisko 
2 tys. metrów kwadratowych. Moder-
nizacji zostaną poddane także instala-
cje obiektu – sieć kanalizacji deszczo-
wej i oświetlenie. 

Prace budowlane na terenie „Ha-
sanki” rozpoczynają się już w ostatnim 
tygodniu września. Na czas trwania prac 
obiekt zostanie wyłączony z użytku.

W sobotę 14 września już po raz 
siedemnasty bawiliśmy się w parku 
Szczęśliwickim na Rodzinnym Pik-
niku Integracyjnym oraz jedenastych 
Targach Organizacji Pozarządowych.

W tegorocznej edycji pikniku wzię-
ło udział ponad 50 podmiotów: ochoc-
kie organizacje pozarządowe, służby 
mundurowe, placówki kultury, spor-
tu, pomocy społecznej. W miasteczku 
zdrowia przygotowanym przez samo-
rząd województwa mazowieckiego 
uczestnicy pikniku mogli skorzystać 
m.in. z pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, oznaczenia poziomu cukru, po-

miaru masy i składników ciała, na-
uczyć się jak prawidłowo wykonać 
masaż serca.

Najmłodsi goście mogli obejrzeć 
z bliska sprzęt będący wyposażeniem 
policji. Każde dziecko mogło usiąść 
za kierownicą policyjnego radiowozu 
czy motocykla, przymierzyć elementy 
policyjnego munduru oraz pogłaskać 
służące w policji konie i psy. 

Tradycyjnie na pikniku nie zabrakło 
malowania buziek dla dzieci, natomiast 
po raz pierwszy można było spróbować 
swoich umiejętności w grze na perku-
sji. Na scenie zaprezentowano m.in.: 

pokaz tańca klasycznego, towarzyskie-
go czy indyjskiego. Straż miejska po-
kazała taktyki i techniki podejmowania 
interwencji, a zespół „Uśmiech” wyko-
nał  piosenki z „Malowanego dzbanka” 
wśród, których nie zabrakło dobrze 
znanego wszystkim utworu „Jożin 
z Bażin”.

Jak co roku w sobotę w parku po-
jawiły się wszystkie pokolenia naszych 
mieszkańców.

– Zapraszamy w przyszłym roku, na 
wyjątkowe bo 18. urodziny Rodzinnego 
Pikniku Integracyjnego – powiedziała 
Katarzyna Łęgiewicz, burmistrz Ochoty.

W środę 18 września odbył się 
w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu 
wernisaż małych form graficznych 
trzech białoruskich artystek: Olgi 
Krupenkowej, Tatiany Siplewicz oraz 
Anny Tichonowej-Jordanowej. Gra-
ficzki związane są z Mińskiem, gdzie 
wszystkie ukończyły wydział grafiki 
Białoruskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Olga Krupenkowa zajmuje się 
ilustrowaniem książek, współpracuje 
z wieloma wydawnictwami, Tatiana 
Siplewicz została na akademii piastując 
stanowisko profesora, a Anna Tichono-
wa-Jordanowa opiekuje się zbiorami 
ekslibrisowymi w Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Mińsku. 

Wystawa będzie czynna do 12 paź-
dziernika. 

P r z e s t ę p c y 
oszukują star-
sze, samotnie 
m i e s z k a j ą c e 
osoby. Podają 
się już nie tylko 
za członków ro-
dziny – wnuka, 

kuzyna, siostrzeńca lub siostrzenicę. 
Coraz częściej wmawiają starszym 
osobom, że są funkcjonariuszami 
CBŚP lub policjantami grupy zaj-
mującej się rozpracowywaniem się 
oszustów na tzw. „wnuczka”. 

Sprawcy nawiązują telefonicznie 
kontakt z wytypowanymi osobami. 
Zwracają się z pilną prośbą o poży-
czenie pieniędzy.

PAMIĘTAJ! Policja nigdy nie 
korzysta z pomocy finansowej 
mieszkańców, prywatnych osób re-
alizując własne zadania i cele.

W przypadku, prośby o nagłą po-
życzkę, zawsze należy:

1. Poprosić o osobisty kontakt z oso-
bą, podającą się za naszego krew-
nego;

2. Nie ulegać presji czasu, którą wy-
twarzają oszuści, aby osiągnąć 
swój cel;

3. Skontaktować się z innymi człon-
kami rodziny w celu zweryfiko-
wania „tragicznej” informacji, 
która miała być powodem po-
życzki.

W przypadku jakichkolwiek po-
dejrzeń, że nie jest to członek rodzi-
ny, czy prawdziwy funkcjonariusz 
tylko oszust, NATYCHMIAST 
POWIADOM POLICJĘ dzwoniąc 
pod bezpłatne numery  997 lub 112 
lub skontaktuj się z najbliższą jed-
nostką policji:

 Komenda Rejonowa Policji 
Warszawa III
ul. Opaczewska 8
tel.: 22 603-93-50
tel.: 22 603-93-51

W Ursusie

Centrum Lokalne „Niedźwiadek” 
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podpisał umowę na realizację I etapu Centrum Lokalnego 
„Niedźwiadek”. Zakres prac obejmie  gruntowną modernizację i przebudowę placu zabaw „Hasanka”. 

Wystawa 
w Galerii

Na Ochocie

Rodzinny Piknik Integracyjny

Policja ostrzega

UWAGA!!!
Na oszustów podających się za wnuczka, policjanta, funkcjonariusza 
CBŚP.
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Na ścianie budynku mieszczące-
go się przy zbiegu ulic Hynka i Sa-
bały powstał mural upamiętniający 
postać  Franciszka Hynka, żołnierza, 
lotnika i sportowca – dwukrotnego 
zwycięzcy Pucharu Gordona Bennetta. 
Projekt został zrealizowany w ramach 
Budżetu partycypacyjnego 2019. 

Na uroczystości między innymi 
obecni byli: Pan Artur Wołczacki – 
burmistrz dzielnicy Włochy, Artur 
Adamiec oraz Jacek Bogdański – pilot 
balonowy i członek zwycięskiej załogi 

o Puchar Gorgona Benetta 2018r, Jerzy 

Makula – prezes Aeroklubu Polskiego 
oraz przedstawiciele Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego.

Franciszek Hynek za młodu ukoń-
czył seminarium nauczycielskie. Po wy-
buchu I wojny światowej służył na fron-
cie rosyjskim i włoskim jako żołnierz 
Legionów Polskich. W 1923 rozpoczął 
służbę w V batalionie balonowym 
w Brześciu nad Bugiem. Reprezento-
wał Polskę na najbardziej prestiżowych 
balonowych zawodach świata o puchar 
Gordona Bennetta. Walczył w II wojnie 

światowej. Był członkiem 
ZWZ i AK. Po aresztowa-
niu przez Niemców został 
osadzony na Pawiaku, 
potem został wysłany do 
obozu koncentracyjnego 
w Gross-Rosen. Po woj-
nie działał jako popula-
ryzator lotnictwa w Pol-
sce. Zginął w wyniku 
katastrofy podczas lotu 
balonem. Pośmiertnie 
awansowany do stopnia 
podpułkownika i odzna-
czony Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi 
na polu lotnictwa spor-
towego.

36. edycja konkursu „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” za nami. Zna-
my już najpiękniejsze ogrody, balkony 
i osiedla. Wśród prawie 400 uczestni-
ków tegorocznej edycji konkursu zna-
lazły się zarówno osoby i podmioty, 
które startowały w nim po raz pierwszy, 
jak i ci, dla których konkurs stanowi 
już tradycję. Spośród wszystkich zgło-
szeń jury wyłoniło laureatów w trzech 
głównych kategoriach: człowiek, firma 
i sąsiedzi. Jak co roku przyznano też 
Nagrody im. Stefana Starzyńskiego. 
Wyróżnienia w sześciu kategoriach 
przyznał także Zarząd Główny Towa-
rzystwa Przyjaciół Warszawy. Dodat-
kowo, za szczególne zasługi na rzecz 
konkursu i krzewienia jego idei TPW 
przyznało Nagrodę Specjalną War-
szawską. 

– Konkurs, kontynuując przedwo-
jenną ideę prezydenta Stefana Starzyń-
skiego upiększania stolicy, realizuje 
także zadania ważne dla naszej współ-
czesności. Jest próbą odpowiedzi na 
problemy cywilizacyjne i ekologiczne 
wielkich miast. Jest otwartym zaprosze-
niem, zachętą dla właścicieli balkonów, 
ogródków przydomowych, twórców 
ogrodów społecznościowych do kre-
owania wspólnej przestrzeni miasta. 
Ma niezaprzeczalny wpływ na nasze 
otoczenie, a przez to i na nas samych – 
na nasze  zdrowie fizyczne i psychiczne. 
Dzięki uczestnikom konkursu, Warsza-

wa staje się zdrowsza i piękniejsza. Tym 
bardziej, że nie jest to tylko sprawa 
koloru i zapachu kwiatów, zieleń to 
także dobre samopoczucie, życzliwość, 
radośniejszy stosunek do otaczającego 
nas świata i ludzi – mówi Rafał Trza-
skowski, prezydent m.st. Warszawy.  

Ogrodnictwo, ekologia, integracja 
międzypokoleniowa czy zero odpadów 
to trendy, wokół których zbudowany 
jest konkurs „Warszawa w kwiatach 
i zieleni”. Jego historia sięga czasów 
przedwojennych, kiedy konkurs zapo-
czątkował prezydent Stefan Starzyński, 
a później lat 70., kiedy wydarzenie zo-
stało wskrzeszone. Przez lata „Warsza-
wa w kwiatach i zieleni” ewoluowała, 
żeby stać się największym i najładniej-
szym konkursem w Polsce. Jedno się 
nie zmieniło – cały czas kluczowe jest 
to, że do rywalizacji może stanąć każdy, 
kto ma ogród, ogródek, balkon, a nawet 
ukwiecone okno. Inicjatywa wspiera 
aktywność lokalną mieszkańców i two-
rzy nowoczesną tożsamość Warszawy. 
W tym roku wspólnie ukwieciliśmy 
miasto dzięki Rowerowemu Rozdaniu 
Roślin oraz licznym wydarzeniom or-
ganizowanym w ramach konkursu.

Laureaci nagród Prezydenta miasta 
stołecznego Warszawy
• Człowiek – Irena Siudak, Katarzyna 

Dubiel, Ireneusz Fus 
• Sąsiedzi – Marzena i Tomasz Siko-

rowie, Anna Plewińska i Grażyna 
Mielniczuk, Katarzyna Czerwonko 
i Krzysztof Przybyłowicz 

• Firma/Instytucja – Środowisko-
wy Dom Samopomocy „Chata 
z pomysłami”, Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej, Konwent Zakonu 
Bonifratrów pw. św. Ryszarda Pam-
puriego, Wspólnota Mieszkaniowa 
„Żoliborz Artystyczny” 

• Nagroda im. Stefana Starzyńskie-
go – Zamek Królewski w Warsza-
wie – Muzeum Rezydencja Królów 
i Rzeczypospolitej oraz Towarzy-
stwo Przytułku św. Franciszka Sa-
lezego w Warszawie za wieloletnie 
kultywowanie tradycji konkursu

Laureaci nagród Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
• Balkony, loggie i okna – Norbert 

Gałka, Adam Ostaszewski, Izabela 
Boryczka

• Ogródki przydomowe – Magdale-
na Mrówka, Krystyna Dzwonkow-
ska, Justyna Nowak 

• Budynki i tereny ogólnodostęp-
ne – Centrum Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Śródmieście im. prof. An-
drzeja Tymowskiego, Dział Wspar-
cia Społecznego, Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego za Pokój na lato, 
Prom Kultury Saska Kępa

• Inne formy zieleni miejskiej – 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 
240, Oddział Dzienny Psychiatrycz-
ny Samodzielnego Zespołu Publicz-
nych Zakładów Lecznictwa Otwar-
tego Warszawa-Praga-Południe, 
Wydział Ochrony Środowiska dla 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

• Osiedla mieszkaniowe – Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Rzemiosło”, Holc 
i Wspólnicy Zarządzanie i Admini-
strowanie Nieruchomościami sp.j. 

• Mister Kwiatów – Zoriana Choma
• Nagroda Specjalna Warszawska 

Zarządu Głównego TPW – Ewa 
Przesmycka, Krystyna Bieganowska, 
Barbara Nowak i Marzena Janus

Więcej informacji znajduje się na 
stronie www.warszawawkwiatach.pl   
oraz na Facebooku www.facebook.
com/warszawawkwiatach.

We Włochach

Mural Franciszka Hynka 
Warszawa w kwiatach i zieleni
Poznaliśmy zwycięzców 36. konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”, właścicieli najpiękniejszych 
warszawskich ogrodów i balkonów. Podczas uroczystej gali w Służewskim Domu Kultury nagrodzono 
31 laureatów w 11 kategoriach.

Dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy 
Włochy udało się kolejny raz pozyskać 
dodatkowe środki na modernizacje we 
włochowskich szkołach.

W ramach „Mazowieckiego Pro-
gramu Dofinansowania Pracowni In-
formatycznych i Językowych”, Sejmik 
Województwa Mazowieckiego przy-
znał dofinansowanie do projektu kon-
kursowego złożonego przez Dzielnicę 
Włochy dla Szkoły Podstawowej nr 
94. W wyniku czego już niedługo pra-
cownie informatyczne w szkole wzbo-
gacą się o nowy sprzęt komputerowy 
i oprogramowanie, oraz zostaną pod-
dane remontom. Wartość projektu to 
80.000,00 zł.

Kolejne dofinansowanie na potrze-
by modernizacji i wyposażenia placu 
sportowo-rekreacyjnego otrzyma rów-
nież Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. 

Juliana Chrościckiego. Wartość uzyska-
nych środków to 113 500,00 zł. Fundusze 
zostały pozyskane przez Urząd Dzielni-
cy Włochy w trybie konkursu wnio-
sków z ,,Mazowieckiego Instrumentu 
Infrastruktury Sportowej Mazowsze 
2019” Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Pozyska-
ne środki przeznaczone zostaną przede 
wszystkim na wymianę  nawierzchni 
placu sportowo-rekreacyjnego na tzw. 
bezpieczną, zakup i montaż urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych. 

Ostatnie na liście szkół, które otrzy-
mają dodatkowe środki w najbliższym 
czasie jest Technikum Lotnicze nr 9 im. 
Bohaterów Narwiku. Dodatkowe środki 
zostały pozyskane w ramach projektu 
unijnego „Zintegrowany rozwój szkol-
nictwa zawodowego” prowadzonego 
przez Samorząd Województwa Mazo-

wieckiego we współpracy z Agencją 
Rozwoju Mazowsza S.A. Wparcie dla 
Technikum planowane jest w wyso-
kości 335 000,00 zł. W jego ramach 
przewidujemy: staże zawodowe wraz 
ze stypendium stażowym dla uczniów, 
nowy sprzęt w pracowniach, celowane 
kursy i szkolenia dla uczniów oraz na-
uczycieli. Ponieważ projekt będzie trwał 
do 31 marca 2023, Urząd Dzielnicy 
Włochy będzie wnioskował o rozszerze-
nie wsparcia, a przez to większą kwotę 
dofinansowania dla szkoły. 

Powyższe projekty to jeszcze nie 
wszystkie złożone przez Urząd Dziel-
nicy Wlochy, które mają szanse dostać 
dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych. W serwisach informacyjnych 
Urzędu Dzielnicy będą publikowane 
na bieżąco informacje o kolejnych do-
finansowanych zadaniach. 

We Włochach

Nowe środki dla włochowskiej oświaty

OBWIESZCZENIE  
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380.)  
zawiadamiam, że w dniu 4 września 2019 r. zostało wszczęte po-
stępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującego: 
„Przebudowa lotniska użytku publicznego polegająca na rozbiór-
ce istniejących masztów stalowych oświetleniowych oraz budowie 
oświetlenia projektorowego płyty postojowej PPS-5A w ramach za-
dania: Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 
projektowej wraz z analizą bezpieczeństwa na rozbudowę i przebu-
dowę infrastruktury lotniskowej w ramach PPS5A, PPS5b, Stano-
wisko MARS”. Adres planowanej inwestycji: działka o nr ewid. 65,  
obręb 2-06-07, jedn. ew. 146517_8 Dzielnica Włochy, Lotnisko im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 18 września 2019 r., zostało 
wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w trybie art. 35 ust. 3 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1186), 
postanowienie Nr 1100/SAAB/2019, znak: WI-I.7820.3.13.2019.LK, 
nakładające na Inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości 
i braków w dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od daty dorę-
czenia ww. postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, dla ww. 
inwestycji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze” ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

Z treścią ww. postanowienia oraz aktami przedmiotowej sprawy 
można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warsza-
wa, wejście „F” od Al. Solidarności, parter, pokój nr 7, w godzinach  
13.00–16.00 – pon., 8.00–12.00 – czw.), gdzie można składać ewentu-
alne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wyda-
nia orzeczenia w sprawie.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele 
lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (za-
wiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony (powiado-
mione w drodze obwieszczeń).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2019 r., poz. 2096 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WI-I.7820.3.13.2019.LK
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Na tegorocznych listach do Sejmu znajdziemy nie tylko zawodowych 
polityków, ale też… pracowników ochrony zdrowia! Na 13. miejscu, 
z  listy KW SLD, kandyduje Joanna Wicha, pielęgniarka z ochockie-
go szpitala. – Pracuję w  ochronie zdrowia od trzydziestu lat. Dość 
się napatrzyłam. Cztery lata temu zadałam sobie pytanie – po co dłu-
żej czekać aż ktoś w końcu zrobi porządek? Mam kompetencje, do-
świadczenie i taką samą parę rąk do pracy jak ci, którzy od lat siedzą 
w parlamencie – idę do polityki. Akurat tworzył się nowy ruch, to był 
odpowiedni moment. 

Priorytet Joanny? Seniorzy. – Rozmawiam z  ludźmi, wiem, że star-
sze osoby potrzebują wsparcia na co dzień – chociażby w obowiązkach 
domowych. Tu jest potrzebna zmiana systemowa. Proponuję publicz-
ne Centra Wsparcia Samodzielności, gdzie najstarsi mieszkańcy będą 
mogli zwrócić się o asystenta do pomocy w codziennych czynnościach, 
zrobią podstawowe badania medyczne jak np. pomiar ciśnienia, ale 
przede wszystkim – będą mogli budować relacje towarzyskie i sąsiedz-
kie – mówi kandydatka. 

Dzisiaj osoby powyżej 65. roku życia stanowią 19% populacji, za 40 
lat w wieku emerytalnym będzie jedna trzeci społeczeństwa. Z ulepsza-
niem infrastruktury dedykowanej osobom starszym nie można zwlekać. 
– Kolejnym dużym problemem jest depresja, która dosięga 25% wśród 
osób powyżej 65. roku życia! To zatrważające dane – tłumaczy Wicha 
– dlatego wśród moich postulatów wymieniam także profilaktykę zdro-
wia psychicznego i ułatwienie dostępu do psychologa dla najstarszych 
mieszkańców. To wiele zmieni. Często osoby starsze nie wiedzą nawet, 
że mogą udać się po pomoc, że to co przeżywają to nie jest zwykły 
smutek, ale choroba. Taka, która wymaga leczenia. Prosty przykład – 
objawem mogą być chociażby problemy ze snem. 

Co jeszcze wymaga zmian? – Bardzo potrzebujemy przywrócenia 
i  wzmocnienia instytucji pielęgniarki środowiskowej. Osoby starsze 
mówią, że nie chcą być ciężarem dla rodziny, chcą być samodzielne. 
I państwo powinno dać im odpowiednie narzędzia. Czasem najbardziej 
potrzebna jest pomoc doraźna, a nie stała opieka, której nie może za-
pewnić rodzina, bo, na przykład, jest daleko. Instytucja pielęgniarki 
środowiskowej po części rozwiąże ten problem – deklaruje kandydatka 
SLD. – Brakuje w naszym społeczeństwie przekonania, że starość może 
być pięknym czasem. Ludzie boją się samego słowa, kojarzy im się z ni-
ską emeryturą, kolejkami do lekarzy, a bardzo często z samotnością. 
I do tego – niestety – po części doprowadzili politycy, nie dostrzegając 
podstawowych problemów i nie proponując  zmian, które będą miały 

wpływ na codzienne życie dużej części społeczeństwa. Problemy, które 
mogą wydawać się małe, ale tak naprawdę wystarczy znaleźć na nie 
sensowne, systemowe rozwiązanie – podsumowuje kandydatka. 

– Wiele środowisk lekarskich zaczyna strajkować, teraz swój protest 
rozpoczynają fizjoterapeuci, niedługo lekarze rezydenci, może się oka-
zać, że przyjdzie moment, kiedy i lekarze i pielęgniarki odejdą od łóżek 
chorych. Albo wyjadą zagranicę, co byłoby dla ochrony zdrowia najgor-
sze. Widzę, że moim koleżankom, szczególnie młodszym, coraz trud-
niej pogodzić się z tym, że nie dość, że mają niskie pensje, to jeszcze 
nie szanuje się ich zawodu – mówi Wicha – Na oddziale, gdzie pracuję, 
jest 57 łóżek i 22 pielęgniarki. Statystyki pokazują, że w skali kraju na 
tysiąc obywateli przypada pięć pielęgniarek. 

Jak lewica zamierza uzdrowić ochronę zdrowia? – Zaczniemy od 
podniesienia wydatków na zdrowie do 6,8% PKB, i to będzie sukce-
sywnie rosnąć. Dzięki temu uda się podnieść płace, oddłużyć szpitale, 
zakupić sprzęt, zapewnić konsultacje każdej potrzebującej osobie. 
O profilaktyce w Polsce mówi się niewiele, czasem pojawi się jakaś 
akcja społeczna. Ale o tym, że mamy najwyższą umieralność na raka 
w Europie, dlatego, że czas, który już powinien być przeznaczony na 
leczenie, spędzamy w kolejkach, raczej się milczy. W Polsce umiera 
się na takie rodzaje raka, które zagranicą traktuje się jako chorobę 
przewlekłą, ciężką, ale można z nią żyć. Musimy zatrzymać lekarzy 
w Polsce, kształcić kolejnych, choćby nie wiem co. To jest największe 
wyzwanie w  tym momencie. Słyszę jak politycy mówią, że ochrona 
zdrowia to najważniejszy temat w  kampanii i  myślę: nie, ochrona 
zdrowia to najważniejsza rzecz, którą trzeba się zająć od razu po 
wyborach, nie tylko w kampanii. 

– Jako Lewica proponujemy, żeby wszystkie leki na receptę kosztowały 
5 złotych. Państwo na tym nie zbankrutuje, a nawet oszczędzi, to mą-
drze wydane publiczne pieniądze. Jak oszczędzi? Leczenie jest o wiele 
droższe niż zapobieganie. Koszty np. opieki szpitalnej nad osobą, która 
przez to, że nie wykupiła leków cierpi na rozmaite powikłania, są dużo 
wyższe niż dopłata do recepty – tłumaczy Wicha.

Pytamy kandydatkę o czym marzy. – Chciałabym, żeby w tej kaden-
cji w  ławach sejmowych zasiadali ludzie, którym naprawdę zależy. 
Na sprawnej ochronie zdrowia, na dobrej edukacji dla naszych dzieci, 
na tym, żeby ludzie mogli godnie i tanio mieszkać. Niby niewiele, ale 
czekamy na to kolejną kadencję. Czas skończyć z czekaniem, trzeba 
działać. 

Głosuj  
na zdrowie!
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Często pisze się o tym, że ide-
alna praca to taka, która jest spój-
na z pasją, talentami, wiedzą. Wiele 
osób twierdzi, że to podejście jest 
nierealne. Że nie wszyscy mają taki 
komfort, żeby móc realizować swo-
ją pasję w pracy i że to kompletna 
bzdura. Że trzeba mieć dużo pienię-
dzy i dopiero wtedy można zabrać 
się za to co jest pasją i zacząć „się 
realizować”. A jednak jest miejsce, 
w którym jest to możliwe.

Marcin lubi opowiadać o tym jak 
razem ze swoim zespołem złożył sa-
molot od początku do ostatniej czę-
ści. Wrażenie robi sam fakt, że ktoś 
potrafi pojąć tę niezliczoną ilość ka-
bli, drutów – wiedzieć gdzie powinny 
prowadzić, z czym się połączyć, żeby 
samolot odczytywał szereg wskaźni-
ków i danych, bezpiecznie startował 
i lądował. Sebastian, pamięta prawie 
każdy samolot, który został przy-
słany do naprawy, serwisu. Histo-
rie, które tu można usłyszeć brzmią, 
jakby praca w centrum serwisowym 
wyglądała jak rozwiązywanie zaga-
dek w escape room. Jednak, aby 
rozwiązać choć najmniejszy problem 
trzeba mieć odpowiednią wiedzę, do-
świadczenie. Często potrzeba wie-

dzy i pomysłowości całego zespołu. 
Niektórzy trafili do Airbus Poland, 
ponieważ pracowali tu ich rodzice 
lub dziadkowie, którzy przekazali 
zamiłowanie i pasję do lotnictwa ko-
lejnym pokoleniom. Inni – ponieważ 
ktoś zachęcił ich do aplikowania do 
firmy. Airbus to nie tylko produkcja 
i serwis samolotów, lecz także pro-
jekty związane z misjami kosmiczny-
mi. Dwa główne, w których uczestni-
czy Airbus to Juice – sonda która ma 
zbadać 3 księżyce Jowisza i MetOp 
SG czyli europejski program sateli-
tów meteorologicznych. Świadomość 
udziału w projektach o ogromnym 
znaczeniu dla całej ludzkości jest 
jedną z ważniejszych motywacji pod-
jęcia pracy w firmie. 

Czy można połączyć pracę i pasję? 
Z pewnością. Czy praca i pasja w re-
zultacie da komfort i satysfakcję? Na 
pewno nie zawsze. Bo tak jak wszędzie 
są dni lepsze i gorsze. Bezcenne jest to, 
że można robić to co się lubi i na czym 
się dobrze zna. Airbus chce budować 
swój biznes z ludźmi, dla których lot-
nictwo to pasja. Sprawdź oferty i apli-
kuj. Warto spróbować i zobaczyć jak to 
jest połączyć pracę z pasją lub odkryć 
swoją pasję w pracy.

Czas poskładać swoje marzenia



str. 527 września 2019Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch Nr 10

Joanna Fabisiak – posłanka na 
Sejm RP, założycielka Fundacji 
„Świat na Tak”, twórczyni autor-
skiej metody pracy z młodzieżą 
„Wychowanie przez działanie”, 
inicjatorka ogólnopolskiego kon-
kursu Ośmiu Wspaniałych, odzna-
czona Orderem Uśmiechu, nada-
wanym przez dzieci za działania 
przynoszące dzieciom radość.
Lubi mówić, że jest jedną z nas. 
Jej działalność jest imponująca, 
ale nie kreuje się na doskonałego 
superbohatera bez skazy.
Jakim jest człowiekiem? Skąd czer-
pie moc do działania? Co ją fascy-
nuje, co boli? Jakie autorytety ją 
kształtowały? W czym widzi swą 
siłę, a gdzie dostrzega własne słabo-
ści? Rozmowa inspirowana bardzo 
osobistymi pytaniami z klasycznego 
kwestionariusza Prousta przybliża 
osobowość i wartości, wyznawane 
przez warszawską posłankę.

Jaka jest główna cecha Pani charak-
teru?
– Są dwie: upór i konsekwencja. Nigdy 
nie decyduję szybko. Dużo i długo zasta-
nawiam się i rozważam. Pytam zawsze 
o opinię innych. Ale jeśli już podejmę de-
cyzję, to jestem bardzo uparta w dążeniu 
do celu. Najlepszym tego dowodem jest 
Fundacja „Świat na Tak”. Dwadzieścia 
sześć lat zmagania się z trudnościami! 
Oczywiście nie robię tego sama, pracuje-
my razem w dużej drużynie. Współpraca 
jest siłą, uwielbiam ją. Tworzę coś i za-
praszam różnych ludzi do współpracy. 
Nie pytam o nic, tylko o ten główny cel, 
czy on im odpowiada. Jeśli tak, robimy to 
razem. Do końca!

Jakie cechy ceni Pani u mężczyzny?
– Myślę, że to zależy od tego, w jakich 
relacjach jestem z tym mężczyzną. Bo je-
śli to jest mój szef, to cenię jego myślenie 
koncepcyjne, pomoc w realizacji zadań 
i umiejętność budowania zespołu. A jeśli 
jest to mój mąż, to zapewnienie bezpie-
czeństwa psychicznego i fizycznego.

Jakie cechy ceni Pani u kobiety?
– Myślę, że to będzie podobnie. W rela-
cjach zawodowych lubię mieć do czynie-
nia z osobami kompetentnymi. W rela-
cjach rodzinnych liczy się przede wszyst-
kim szacunek i zaufanie.

Co jest najważniejsze u przyjaciół?
– Lojalność i stałość w przyjaźni. W przy-
jaźni, tak jak w rodzinie, mogą wystąpić 
sytuacje trudne. Ale przechodzi się przez 
kryzysy i idzie dalej razem. W ten sposób 
buduje się obopólne zaufanie.

Jaka jest Pani główna wada?
– Też niejedna! Osoby z silnym charak-
terem, a ja mam silny charakter, mają 
zwykle sporo wad. Chyba płynie we mnie 
krew południowca, bo żyję emocjami. 

Łatwo wybucham, po prostu eksploduję 
na dziesięć sekund i koniec, i spokój, i do 
rany przyłóż.

Jakie jest Pani ulubione zajęcie?
– Szczerze mówiąc, jest to praca. Bar-
dzo mocno angażuję się w wykonanie 
każdego zadania. Fascynuje mnie nowe 
wyzwanie, ale muszę wiedzieć, że to, co 
robię, jest potrzebne i warte tego, bym 
poświęciła swój czas.

Jakie jest Pani marzenie o szczęściu?
– Marzyć nie muszę, ponieważ jestem 
człowiekiem szczęśliwym. Szczęściem 
jest dla mnie codzienność. Nie wszystkie 
cele w życiu udało mi się zrealizować. 
Zamieniałam jeden na drugi i po zasta-
nowieniu stwierdzałam, że to był słuszny 
wybór. Cieszę się z codziennych, drob-
nych rzeczy. Ustalam cele wysokie i cele 
niskie. Amerykanie nauczyli mnie tego, 
że realizacja czterdziestu procent celów 
powinna dawać człowiekowi poczucie 
spełnienia, bo nigdy nie zrealizuje się 
wszystkich marzeń.

Co wzbudza w Pani obsesyjny lęk?
– Nie odczuwam lęków. Co najwyżej od-
czuwam smutek, rzadziej złość, gdy spo-
tykam ludzi wiecznie niezadowolonych, 
krytycznych wobec całego świata z wyłą-
czeniem własnej osoby, bezinteresownie 
złośliwych wobec każdego napotkanego 
człowieka. Wtedy jest mi strasznie smutno, 
że tak marnują ofiarowany im czas i nic 
z tego nie mają, nawet odrobiny radości.

Kim lub czym chciałaby Pani być, gdy-
by nie była tym, kim jest?
– O, zawsze miałam parę scenariuszy na 
życie. To chyba jest konieczne i racjo-
nalne. Jeśli zacina się realizacja jednego 
pomysłu, nie składam broni tylko kom-
binuję, jak pozbyć się przeszkody. To 
zapewnia spójność osobowości.

Kiedy Pani kłamie?
– To pytanie dotyka ważnego problemu. 
Dla mnie – jednego z największych pro-
blemów etycznych. W polityce jest dużo 
kłamstwa. Może dlatego jest ona taka brud-
na. Czytałam kiedyś opowiadanie Mroż-
ka, zatytułowane „Czerwona czapeczka”. 
Skrócę je bardzo. Rzecz dzieje się w domu 
parafialnym bardzo zacnego proboszcza 
oczekującego na wizytację biskupią. Po 
wejściu do gabinetu proboszcz spostrzega, 
że w fotelu przygotowanym dla biskupa 
siedzi… diabeł w czerwonej czapeczce na 
głowie. Stary ksiądz wpada w popłoch. Jak 
pozbyć się nieproszonego gościa, bo prze-
cież jego obecności nie da się wytłuma-
czyć. Podejmuje więc rozmowę i ustala po 
długich negocjacjach, że na czas biskupich 
odwiedzin diabeł opuści pokój. Tak też się 
stało. Fotel jest pusty, ale leży na nim czer-
wona czapeczka. Zdziwiony biskup pyta, 
czyje to okrycie głowy, a stropiony ksiądz 
odpowiada, że to jego siostrzeńca. Wizy-
tacja przebiegła pomyślnie, biskup chwali 
proboszcza i wyjeżdża. Znużony przeżycia-
mi dnia ksiądz wraca do gabinetu i w fotelu 
spostrzega diabła, który wita go słowami 
– „Witaj wujku”. Zawsze przypominam 
sobie tę historię, gdy mam ochotę skłamać.

Słowa, których Pani nadużywa?
– Wszystkie! To jest jedyna dobra od-
powiedź.

Jacy są Pani ulubieni bohaterowie li-
teraccy?
– W moim domu często panowała cisza, bo 
wszyscy czytali. Czytanie jest ważną czę-
ścią mego życia. Moją ulubioną literaturą 
są książki o dzielnych ludziach, którzy nie 
poddają się losowi. Zaczęło się od posta-
ci fikcyjnych: Ani z Zielonego Wzgórza, 
Scarlett O`Hara z „Przeminęło z wiatrem”. 
Z czasem pokochałam literaturę faktu. Tak 
odnalazłam moich własnych bohaterów 
i autorytety: Ignacy Jan Paderewski, Nelson 

Mandela, ks. Stefan Wincenty Frelichowski 
i wielu innych. Mężowie stanu, ludzie kul-
tury, wielcy wizjonerzy, bohaterowie zmie-
niający świat. Takie książki lubię czytać 
i takich mam najwięcej. 

Czego nie cierpi Pani ponad wszystko?
– Bałaganu. Muszę mieć wszystko poukła-
dane. W najtrudniejszym czasie: małe dzie-
ci, dużo pracy, też musiałam mieć wokół 
siebie jakiś porządek. Do chaosu zewnętrz-
nego – na przykład w polityce – musiałam 
się jakoś przyzwyczaić. Ale gdzieś musi 
być port. Dla mnie tym portem jest dom, 
w którym panuje porządek i spokój. 

Dar natury, który chciałaby Pani po-
siadać?
– Mądrość połączoną z rozsądkiem. 
Chciałabym mieć taki rozsądek, by nie 
kierować się emocjami lecz racjonalnym 
myśleniem. Coś z Salomona chciałabym 
mieć w sobie.

Jak chciałaby Pani umrzeć?
– Nie boję się śmierci. Śmierć to przejście 
do lepszej, choć nieznanej rzeczywisto-
ści. A jak? Pozostawiam to Szefowi.

Błędy, które najczęściej Pani wybacza?
– Nie wymagam od ludzi, żeby byli pół 
metra nad ziemią, albo żeby dotykali 
nieba. Każdy z nas popełnia błędy, to jest 
normalne, więc i wzajemne przebaczanie 
powinno być sprawą naturalną.

Jakie plany na przyszłość?
– Moje plany zależą od moich wyborców. 
Ja proszę o udział w wyborach, a jeśli 
będzie to jeszcze wybór mojej osoby, to 
będę bardzo rada. 

Dziękuję za rozmowę.

Z poseł Joanną Fabisiak  
rozmawiała Elżbieta Ptak

Materiał sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni
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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.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

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

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

Bilans zdrowia (20-65 lat)
Program zarządzania chorobą (dla pacjentów chorych przewlekle)
Dostęp do niezbędnych badań i konsultacji lekarzy specjalistów
Porady dietetyka i psychologa

OPIEKA KOORDYNOWANA POZ PLUS
DLA DOROSŁYCH

Uczestnikom programu bezpłatnie zapewniamy:

NOWA ODSŁONA 
W TWOIM POZ!

POZPLUS

Skontaktuj się z koordynatorem programu
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, gabinet nr 115

www.spzzlo.pl
532 414 540

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-18.00
wtorek, piątek 7.30-14.30

Program współfinansowany
przez Unię Europejską

– Pamiętajmy, że w wolnych wy-
borach liczy się każdy głos i każdy 
wyborca może wpłynąć na bieg spraw 
w naszym kraju. Większość wybiera 
za niegłosujących. Inicjujemy wspólną 
kampanię, aby zachęcić mieszkańców 
do pójścia do urn wyborczych – po-
wiedział Rafał Trzaskowski, prezydent 
m.st. Warszawy i dodał – W stolicy 
wydłużamy przed wyborami godziny 
pracy urzędu. Dajemy warszawiakom 
dodatkową możliwość dopełnienia for-
malności, by w niedzielę, 13 paździer-
nika mogli zagłosować niezależnie od 
miejsca pobytu. Aktywnie zachęcamy 
do udziału również młode osoby, którzy 
po raz pierwszy wybiorą swoich repre-
zentantów w Sejmie i Senacie. 

Miasta wspólnie prowadzą kam-
panię „Spotkajmy się na wyborach”, 
w ramach której m.in. w miejscach 
publicznych i mediach społecznościo-
wych pojawią się specjalne grafiki. 

– Chcemy, aby wybory były świę-
tem w każdym polskim mieście. Są 
one niezwykle ważne, ponieważ los 
samorządów, które są osiągnięciem 
wolnej ojczyzny jest obecnie zagro-
żony. Dodatkowo zachęcamy innych 
samorządowców do wydłużenia go-
dzin pracy urzędów bądź otwarcia 
ich w sobotę, 5 października, aby uła-
twić odbiór zaświadczeń wyborczych 
– powiedział Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic i prezes Związku 
Miast Polskich.

– Ostatnie wybory samorządowe 
udowodniły, że mieszkańcy chcą de-
cydować o tym, kto zadba o miejsce, 
w którym żyją. Jednak nasze małe oj-
czyzny mogą nie przetrwać kolejnych 
czterech lat. Teraz chcemy wyzwolić 
energię w całym kraju i apelujemy do 
samorządowców, by wzbudzili ponownie 
ten zapał do głosowania– powiedziała 
Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

– Sopot ma jedną z najwyższych 
frekwencji wyborczych w Polsce, ale 
to i tak ciągle daleko do ideału. Szkoły, 
organizacje pozarządowe, my wszyscy, 
podejmujemy wyzwanie, aby przekonać 
szczególnie młodych ludzi, że wybory 
wpłyną na ich kolejne lata życia. Tym 
samym za trzy tygodnie zagłosujemy na 
swoje poczucie bezpieczeństwa czy też 
państwowe działania na rzecz klimatu 
– Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
odbędą się w niedzielę 13 października 
2019 roku. Głosować będzie można od 
godz. 7.00 do godz. 21.00.

Ułatwienia dla 
warszawiaków

W sobotę, 5 października, w godz. 
9.00-13.00 warszawiacy będą mogli 
przyjść do urzędów dzielnicowych 
w sprawach związanych z głosowa-
niem. Dodatkowo w tygodniu poprze-
dzającym wybory – od poniedziałku 
do środy, 7-9 października – w godz. 

8.00-18.00 pracownicy w placów-
kach pomogą dokonać formalności 
w sprawie wyborów parlamentarnych. 
Na stronie rezerwacje.um.warszawa.
pl mieszkańcy mają możliwość umó-
wienia się z wyprzedzeniem na wizy-
tę w urzędzie. Na platformie można 
również sprawdzić aktualną kolejkę do 
poszczególnych stanowisk. Zachęcamy 
do odwiedzenia strony wybory.um.war-
szawa.pl, gdzie znajduje się kompen-
dium wiedzy na temat wyborów.

Młodzi głosują w Warszawie
Warszawa aktywizuje młodzież do 

udziału w wyborach. Akcja „Młodzi 
głosują w Warszawie” przypomina 
młodym wyborcom, że każdy głos jest 
cenny, wpływa na wspólną przyszłość 
i codzienne życie. W ramach kampanii 
powstała platforma internetowa moje-
pierwszewybory.pl z grą edukacyjną 
oraz wskazówkami, jak wziąć udział 
w wyborach i oddać prawidłowy głos. 

W broszurze w przystępny sposób 
opisane jest, czym zajmuje się Sejm 
i Senat, co robią posłanka i poseł, sena-
torka i senator oraz dlaczego warto iść 
na wybory. W ramach projektu ucznio-
wie zorganizują pozaszkolne kampanie 
profrekwencyjne, w szkołach odbędą 
się organizowane przez uczniów symu-
lacje wyborów, a nauczyciele przepro-
wadzą specjalne lekcje na podstawie 
materiałów opracowanych przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej.

Taki napis znajduje się na body, jakie 
rodzice znajdą w przesyłce. Będzie tam 
jeszcze ubranko w długim rękawem, 
para skarpet i spodenki. Wszystkie ubra-
nia wykonano ze 100 proc. wysoko-
gatunkowej bawełny. W zestawie jest 
także koc dwuwarstwowy o wymiarach 
75x100 cm, pięć kolorowych chust te-
trowych o wymiarach 75x75 cm. Ręcz-
nik kąpielowy z kapturem o wymiarach 
75x75 i paczka chusteczek nawilżanych 
(50 szt.). Wszystkie prezenty zapako-
wano w kosz Mojżesza (75x28x20 cm), 
który jest wyściełany piankowym mate-
racykiem. Przedmioty opatrzone są logo 
promocyjnym Warszawy.

– Mam nadzieję, że taki powitalny 
prezent dla małej warszawianki czy 
warszawiaka będzie nie tylko użytecz-
ny, ale będzie także miłą pamiątką ra-
dosnego faktu przyjścia na świat nowe-

go obywatela naszego miasta – mówi 
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. 
Warszawy.

Rodzice powiedzieli 
– dobry pomysł!

Po raz pierwszy wyprawki dla war-
szawskich maluchów dotarły do 400 
rodzin w ramach pilotażu prowadzo-
nego przez miasto w 2018r. Ratusz 
poprosił ich o ocenę projektu oraz za-
wartości kosza. Wyprawka obecnie wy-
syłana do rodzin zawiera właśnie rze-
czy wybrane jako najbardziej przydatne 
przez uczestników pilotażu. Wyprawki 
w pierwszej kolejności otrzymają ro-
dziny, które złożyły wnioski w kwiet-
niu i maju. Opóźnienie spowodowa-
ła konieczność rozpisania przetargu 
i wyłonienia wykonawcy. Zakończenie 
procedury oznacza, że program będzie 

realizowany do grudnia 2021 r. za sumę 
19,7 mln zł.

Jak otrzymać wyprawkę?
Do uzyskania wyprawki uprawnio-

ny jest każdy mały mieszkaniec War-
szawy urodzony od 1 kwietnia 2019r. 
Warunkiem przyznania wyprawki  jest 
zamieszkiwanie rodziców wraz dziec-
kiem oraz płacenie podatków w m. st. 
Warszawa. Aby uzyskać wyprawkę na-
leży wypełnić wniosek dostępny na 
stronie internetowej https://wyprawka.
um.warszawa.pl/, następnie zapo-
znać się z treścią wniosku, podpisać 
i złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu 
Cywilnego (wykaz siedzib USC: 
http://usc.um.warszawa.pl/siedziby-usc) 
lub Biurze Pomocy i Projektów Spo-
łecznych Urzędu m.st. Warszawy przy 
ul. Niecałej 2 w Warszawie. 

Program jest skierowany do warsza-
wianek i warszawiaków którzy ukończyli 
75 lat i mieszkają samotnie. Polega on na 
bezpłatnym świadczeniu usług drobnych 
napraw domowych takich jak cieknący 
kran, przykręcenie wyłącznika, zawiesze-
nie karnisza czy lampy, naprawy drzwi-
czek w kuchennych szafkach.

– Celem tego projektu, tak pozytywnie 
przyjętego przez seniorów, jest zmniejsze-
nie poczucie bezradności i poprawa jako-
ści życia bez usterek czy niedziałających 
urządzeń domowych, a także zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa, bowiem do na-

prawy przychodzi sprawdzony i wcześniej 
umówiony fachowiec – mówi Rafał Trza-
skowski, prezydent Warszawy. 

Na potrzebę kontynuacji tego pomy-
słu prezydent zwracał uwagę w swoim 
programie „Warszawa dla seniorów”. 
„Złota rączka” spotkała się z wielkim 
zainteresowaniem starszych mieszkań-
ców – od listopada zeszłego roku do dziś 
skorzystało z pomocy fachowców 758 
osób, dla których przeprowadzono 1132 
naprawy.

Na rzecz seniorów będą świadczo-
ne usługi niewymagające dużych nakła-

dów finansowych i specjalistycznych 
uprawnień oraz możliwe do zrealizowa-
nia w trakcie jednej wizyty. Ważnym 
aspektem programu jest oferta dla spe-
cjalistów od napraw 60+ (np. hydrauli-
ków, elektryków itp.), którzy będą chcieli 
aktywnie zaangażować się w realizację 
tego projektu. Dzięki temu możliwe staje 
się zwiększenie aktywności zawodowej 
i wolontariackiej seniorów, poprzez włą-
czenie ich do projektu.

Program rusza od października tego 
roku i będzie realizowany do czerwca 
2021 r. za 760 000 zł z budżetu miasta. 

Spotkajmy się na wyborach 
Wybory parlamentarne odbędą się już za kilkanaście dni, w niedzielę, 13 października. Przedstawiciele 
samorządów zachęcają mieszkańców do głosowania i przypominają, że udział w wyborach to nie tylko 
obywatelski obwiązek, ale również świętowanie demokracji.

Wyprawka dla malucha 
Rozpoczęła się wysyłka wyprawek dla nowo narodzonych warszawiaków. Otrzyma je każde dziecko, któ-
rego rodzice mieszkają w stolicy, płacą tu podatki oraz złożą stosowny wniosek. Jestem z Ciebie dumna 
– Warszawa

Powrót złotej rączki
Kończy się pilotaż programu dla seniorów „Złota raczka”. Miasto ogłosiło właśnie konkurs dla organi-
zacji pozarządowych na jego kontynuację.

Kandydujesz do Sejmu? 
To ostatni moment, 

żeby przedstawić się swoim Wyborcom.
Następne wydanie Naszej Gazety wychodzi 
10 października, na 3 dni przed wyborami!

Zamów swoją wyborczą reklamę: 
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67 

Email: reklama@nasza-gazeta.pl
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28. Dni Seniora w Dzielnicy 
Ursus

•  1 października (wtorek) godz. 18.00 
(DK „Miś” ul. Traktorzystów 20) 
– Autorski recital Marka Goryszew-
skiego „Najpiękniejsze piosenki mi-
strzów poezji śpiewanej”

•  2 października (środa) godz. 6.00 – 
Pielgrzyma autokarowa Seniorów do 
Sanktuarium Matki Bożej Często-
chowskiej na Jasnej Górze. Zapisy 
w KS „Wesoła Chata”

•  4 października (piątek) godz. 14.00 
(KS Ursus ul. Sosnkowskiego 16) – 
Koncert zespołu wokalnego „Lesz-
czyna”, wybór Seniora Roku, wieczór 
poetów

•  5 października (sobota) godz. 16.00 
(KS „Promyk” ul. Sławka 2) – Wie-
czorek taneczny „Potańcówka Senio-
ra” z konkursami

•  5 października (sobota) godz. 16.00 
(DK „Miś”) – Zabawa taneczna „Je-
sienne róże…”

•  8 października (wtorek) godz. 18.00 
(DK „Miś”) – „Podróże marzeń – 
Wietnam cz. II” – relacja z podróży 
Małgorzaty Jurga. Pokaz zdjęć

•  9 października (środa) godz. 16.00 
(KS Promyk ul. Sławka 2) – Spotka-
nie okolicznościowe. Wybór Seniora 
Roku

•  10 października (czwartek) godz. 
11.00 (TUTW OK Arsus ul. Trak-
torzystów 14) – Inauguracja Roku 
Akademickiego. Wykład prof. Marka 
Krawczyka „Medycyna XXI wieku”. 
Koncert chóru „Viva Musica”

Dom Kultury „Portiernia”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20

w październiku:
•  01-31 października – Wystawa obra-

zów Rudejny Jammoul – malarki uro-
dzonej w Syrii, mieszkającej w Polsce

•  2 października (środa) godz. 18.00 – 
„Historia i przyroda osiedla Gołąbki” 
– trasę turystyczną przedstawi Irena 
Jarzębak

•  3 października (czwartek) godz. 18.00 
– Jesteśmy jedną Rodziną? – spotkanie 
z Prezesem Fundacji „Świat na Tak”, 
posłanką na Sejm RP Joanną Fabisiak. 
Wstęp wolny

•  9 października (środa) godz. 18.00 – 
Wernisaż obrazów Rudejny „Świat 
namalowany moją kredką” z filmem 
o Syrii

•  10 października (czwartek) godz. 
17.00 – „Taniec w kręgu” poprowadzi 
instruktor Joanna Zwolińska

Dom Kultury „Kolorowa”
ul. Gen. Sosnkowskiego 16

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

w październiku:
•  6 października (niedziela) godz. 12.30 

– „Polak, Węgier, dwa bratanki” – po-
ranek muzyczny dla dzieci. Wykona-
nie Justyna Reczeniedi. Wstep wolny

•  19-20 października (sobota, niedziela) 
w godz. 8-20, 8-17 – Turniej szacho-
wy o Puchar Burmistrza FIDE. Wstęp 
wolny

Ogłoszenia drobne

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

Ogło sze nia płat ne z góry.
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do skracania, adiustowania oraz opatrywania 
własnym tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA MINI-
-informator

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

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

• STRAŻ MIEJSKA ☎ 986

• STRAŻ POŻARNA ☎ 
998

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

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

•  MĘŻCZYZNA LAT 54 (technik ekonomista) poszukuje pracy biurowej lub fi -
zycznej. Najchętniej praca zmianowa. Tel. 607 977 815

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

•  SPRZEDAM KIOSK typu RUCH w Ursusie róg Skoroszewskiej i Dzieci War-
szawy. Tel. 607 977 815

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

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach 
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) skumbria; 7) goniec; 8) Szkot, przyjaciel Wołodyjowskiego; 9) koper ozdobny; 
10) babilońska bogini-smok; 12) końskie nozdrza; 14) surowiec na marcepan; 
16) sielanka; 19) epoka geologiczna; 21) skomponował „Pożegnanie Ojczyzny”; 
22) samogon; 23) krewna w linii męskiej.

Pionowo:
1) spotkanie tenisowe par mieszanych; 2) sknera; 3) wzrost napięcia poprzedzający 
katastrofę w dramacie; 4) najprostsza roślina plechowa; 5) słodycz w kryształkach; 
6) przejście graniczne nad Bugiem; 11) została kapłanką na Taurydzie; 13) od 117 r. 
cesarz rzymski; 15) typ budowli kultowej, cejlońska odmiana stupy; 17) Ferenc 
(1811-1886), kompozytor; 18) miasto w środkowej Hiszpanii (Stara Kastylia); 
20) dramat Ibsena.
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WODNIK (21 I – 18 II) 
Październik nie będzie mie-
siącem Twoich marzeń, cho-
ciaż jego końcówka będzie 

znacznie lepsza. Na razie musisz jakoś 
znieść większe obciążenie pracą i obec-
ny poziom finansów. To nie jest dobry 
czas na zmiany i radykalne działania. 
W uczuciach – uważaj na niebezpiecz-
ne pokusy. Powinieneś ukoić nerwy.

RYBY (19 II – 20 III)
Nadszedł w łaściwy mo-
ment, żeby wybrać cel 
i skupić się na dążeniu do 

niego. Otworzą się przed Tobą nowe 
możliwości zawodowe, nie przegap 
nadarzającej się okazji. To może być 
awans w obecnej pracy lub nowa, 
bardzo intratna propozycja. W uczu-
ciach – możliwe przejściowe napięcia 
z sypialnią w tle. Zdrowie – w  normie.  

BARAN (21 III – 20 IV)
W najbliższych dniach bę-
dziesz cieszyć się nadm  ia-
rem energii, z łatwością 

więc zabłyśniesz pomysłami i z en-
tuzjazmem zaangażujesz się w nowe 
przedsięwzięcia. W efekcie możesz 
spodziewać się sukcesów i awansu. 
W finansach także będzie nieźle, a na 
dodatek może Ci się trafić wygrana 
w totka. Zdrowie – doskonałe. 

BYK (21 IV – 21 V)
Październik przyniesie Ci 
szczęśliwą passę: Twoje 
plany nabiorą kształtu, 

wreszcie będzie sz mógł je zrealizo-
wać.  Co więcej masz szansę na nowe 
źródła dochodów i godziwy zarobek 
w interesach. Także sprzedaż lub 
kupno nieruchomości przebiegną po 
Twojej myśli. Przygotuj się za to na 
kłopoty sferze uczuć.  

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Mimo wielu obowiązków naj-
bliższe dni będą dla Ciebie 
szczęśliwe. Świat obdarzy Cię 

nowymi znajomymi i ciekawymi pro-
p                                                                                 ozycjami, które powinieneś dokładnie 
rozważyć. To dobry czas na zrobienie 
małego bilansu życiowego. W uczuciach 
– sielanka. Do pełni formy fizycznej 
wrócisz pod koniec października. 
 
RAK (22 VI – 22 VII)

W sprawach zawodowych 
nie powinieneś spodziewać 
się żadnych problemów. 

Raczej docenienia wykonywanej 
pracy i awansu. Pojawią się także 
nowe możliwoś                                                                        ci zarabiania pienię-
dzy i poprawią się Twoje finanse. 
Uwaga: nie przepuść wszystkiego. 
W uczuciach – powróci dawna mi-
łość. Tylko, czy to dla Ciebie dobrze?

LEW (23 VII – 23 VIII)
Los i gwiazdy Ci sprzyjają, 
możesz więc być pewien, że 
poradzisz sobie z ewentual-

nymi trudnościami i kłopotami. Skorzy-
staj z pojawiających się propozycji, np. 
wyjazdu za granicę.             W uczuciach dużo 
dobrych chwil: nowa miłość dla samot-
nych i stabilizacja związku dla par. Nie-
wielkie kłopoty może Ci sprawić zdrowie.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
W październiku będziesz się 
cieszyć dobrym samopoczu-
ciem i wysokim poziomem 

energii. W trosce o zdrowie powinnaś 
porzucić nałogi i poprawić sprawność 
fizyczną. Będzie Cię stać na zajęcia 
sportowe i z                                                                      adbanie o siebie, bo ktoś 
       wreszcie doceni Cię finansowo. Pielę-
gnuj znajomości zawodowe – wkrótce 
przyniosą Ci korzyści.

WAGA (23 IX – 23 X)
Przygotuj się na istotne 
zmiany w życiu. Nie wahaj 
się, nawet jeżeli będziesz 

musiała zmienić pracę czy miejsce 
zamieszkania. To dla Ciebie niepo-
wtarzalna szansa na rozwój. W uczu-
ciach – chwile pełne namiętności. 
W finansach znaczna poprawa,        po-
zwalająca na uzupełnienie braków, 
a nawet na odrobinę szaleństwa.

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Przed Tobą doskonały okres 
w sprawach zawodowych. 
Będziesz pewny siebie, a los 

będzie wspierał Twoje dążenie do                                                             suk-
cesu. Uda Ci się również zakończyć 
wszystkie wlokące się sprawy. Możesz 
nawet spróbować skoku na głęboką 
wodę i założyć własny biznes. W uczu-
ciach                                                                                                                                                      – możliwy poważny konflikt.  

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
W pracy przeczekaj trud-
ności i       unikaj konfliktów. 
Jeśli trafi Ci się interes ży-

cia, weź kilka głębokich oddechów 
i sprawdź wszystko dokładnie. Dobrze 
byłoby, żebyś z realizacją poczekał 
do końca października. Natomiast 
w uczuciach czeka Cię eksplozja na-
miętności i wielka miłość, być może 
na całe życ                                                                     ie. Zdrowie – bez zarzutów. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
W najbliższych tygodniach 
nie będziesz mógł narze-
kać na nudę. Będzie się 

dużo działo, a Ty będziesz się cieszyć 
nadmiarem energii. Dzięki temu nad-
robisz zaległości i rozwiążesz istotne 
problemy. Finanse także będą wy-
woływać uśmiech na Twojej twarzy. 
Końcówka października już nie tak 
dobra. Pomyśl o sensownej diecie.

Horoskop
od 29 września do 12 października 2019 r.




