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Kilometry 
jak wieki

Z  Warszawy do Kijowa w  li-
nii prostej jest 700 kilometrów. 
W  sposobie rozwiązywania kon-
fliktów – chciałem napisać – dzie-
lą nas wieki. Strzelający do ludzi 
snajperzy, dziesiątki ofiar, atmos-
fera regularnej wojny, porwania, 
tortury. I to wszystko w granicach 
Europy. U  nas coś takiego nie 
mogłoby się wydarzyć… Czy na 
pewno? Na pewno, bo przeszli-
śmy długą drogę, choć nie zajęła 
ona nam wiele lat.

Jeszcze w  1956 roku w  Po-
znaniu było u  nas jak teraz na 
Ukrainie. I na Wybrzeżu w 1970 
roku. A potem jeszcze w stanie 
wojennym w  kopalni „Wujek”. 
Po drodze był jeszcze marzec 
1968 i Radom 1976. Nie podda-
na demokratycznej kontroli wła-
dza ma to do siebie, że strzela. 
Do mówiących w  tym samym 
języku obywateli, mających 
wszakże dość bycia tylko prze-
szkadzającym i nic nie rozumie-
jącym motłochem.

Myśmy w  kilka lat dźwignę-
li się o wieki: „okrągły stół” był 
właśnie zaprzeczeniem roz-
wiązywania konfliktów w  sty-
lu, jaki widzieliśmy na kijow-
skim Majdanie. A  potem po-
szliśmy drogą określoną stan-
dardami europejskimi. Ludzie 
mają różny pogląd na polską 
rzeczywistość, ale od tego są 
wolne wybory i utarczki w par-
lamencie, by już żadnej władzy 
przez głowę nie przeszło strze-
lanie do ludzi. Na to, co działo 
się na Majdanie patrzyłem więc 
i  z  przerażeniem i  poczuciem 
ulgi: my już jesteśmy po zupeł-
nie innej stronie świetlistego 
wzgórza. Na całe szczęście.

Tomasz Szymański
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rabaty!
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StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie
  W środę każde 

wypełnienie 100 zł

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41
➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

teraz my, kobiety!

To już koniec ferii – beztroskiej laby, leniu-
chowania i  wolności od szkolnych obowiąz-
ków. Choć nie było śniegu, to dzieci, które 
zostały w  Warszawie, nie nudziły się. 
W  ramach programu „Zima w Mieście” przy-
gotowano dla nich szereg atrakcji.

dokończenie na str. 3

Śniegu nie było, atrakcji nie brakowało
czytaj na str. 10Fo
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BEZPŁATNE ZABIEGI STOMATOLOGICZNE 
dla pacjentów, którzy chcą podjąć leczenie

Klinika Stomatologiczna 
ul. Kordeckiego 79, tel. (22) 672-12-71
Zapisy telefonicznie od 10 marca (poniedziałek)  

od godz. 9.00
* ilość zabiegów ograniczona ZAPrASZAMy! 

  Obiady domowe już  
od 13 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i ZBIErAJ PUNKTy!

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  Obiady dla firm
  Imprezy okolicznościowe, 

catering
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJdź NAS NA 
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 Kro ni Ka po li cyj na
Uprawa konopi w… pokoju

21 wyrośniętych krzewów, 30 małych sa-
dzonek i nasionka konopi indyjskich, a do tego 
42,82 grama suszu i waga elektroniczna, na to 
trafili policjanci w jednym z domów w Wawrze. 
Funkcjonariusze zatrzymali 31. letniego Krzysz-
tofa W. w momencie, kiedy właśnie podlewał 
swoją plantację, a prowadził ją w specjalnie 
wydzielonej i zbudowanej części jednego z po-
koi. Mężczyzna w chwili zatrzymania próbował 
przekupić funkcjonariuszy, łapówką w wysoko-
ści 6 tysięcy złotych. 

Znęcał się nad babcią
Policjanci z komisariatu w Wawrze zosta-

li skierowani na interwencję domową. Nie po 
raz pierwszy byli wzywani pod ten sam adres. 
W domu babci awanturował się 46. letni wnu-
czek. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że 
wnuk od dłuższego już czasu znęca się nad nią 
psychicznie, ubliża, poniża i straszy. Kobieta 
wzywała funkcjonariuszy, kiedy Sławomir D. 
będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awan-
tury. Dalsze ustalenia mundurowych wskazały, 
że mężczyzna wielokrotnie groził kobiecie po-
zbawieniem życia, potrafił na przykład odkręcić 
kurki z gazem. Do tego wszystkiego dopuszczał 
się niszczenia sprzętów domowych, wybił szybę 
w oknie, a także okradał babcię. Policjanci za-
trzymali 46. latka.

 
Poszukiwany przez godzinę

Policjanci z patrolówki najpierw otrzyma-
li zgłoszenie o kradzieży sklepowej, której 
sprawca uciekł i w godzinę po zdarzeniu za-
trzymali podejrzewanego o dokonanie tego 
przestępstwa. 29. letni Przemysław S. w tym 
samym markecie dwukrotnie nie zapłacił za za-
kupy, w sumie wartość strat wyniosła 1132 zło-
te. Mężczyzna dopuścił się tego przestępstwa 
w warunkach recydywy, po ujęciu dobrowolnie 
poddał się karze bezwzględnego pozbawienia 
wolności w wymiarze 10 miesięcy, został rów-
nież nałożony na podejrzanego obowiązek na-
prawienia wyrządzonej szkody.

Rozbój z nożem 
Pod koniec listopada do komendy zgłosił się 

pokrzywdzony w wyniku rozboju. Mężczyzna 

poinformował policjantów, że człowiek podają-
cy się za kuriera roznoszącego przesyłki pojawił 
się w drzwiach jego mieszkania i już w progu 
go zaatakował. Pobił, przewrócił na ziemię, zra-
nił go nożem w rękę. Podczas szarpaniny uszko-
dził mu telefon komórkowy, zerwał z szyi łań-
cuszek i ukradł dwie kurtki. Zawiadamiający 
twierdził, że napastnika zna jedynie z widzenia 
i nie potrafi w żaden sposób wyjaśnić, dlaczego 
został przez niego napadnięty. Liczne czynności 
i sprawdzenia operacyjne doprowadziły krymi-
nalnych w rezultacie do 29. letniego mężczyzny. 
Ten jednak ukrywał się przed stróżami prawa. 
Dwa dni po potwierdzeniu, gdzie przebywa 29. 
letni Łukasz J. przystąpili do zatrzymania. Męż-
czyzna postanowił nie wpuścić funkcjonariuszy, 
nie docierały do niego żadne argumenty, w efek-
cie drzwi otworzyli strażacy, a 29. latek trafił do 
policyjnej celi.

Odpowie za trzy przestępstwa
Pod koniec grudnia do komendy przy ul. Gre-

nadierów zgłosił się mężczyzna, który powia-
domił o tym, że został napadnięty we własnym 
mieszkaniu. Jego znajomy niespodziewanie go 
odwiedził, ale nie była to wizyta towarzyska. 
Zaatakował go już w drzwiach, pobił, uderzył 
też w twarz jego partnerkę, a na koniec ukradł 
trzy telefony komórkowe o wartości 2500 zło-
tych. Pokrzywdzony nie potrafił wskazać żad-
nych powodów, dla których napastnik mógłby 
się tak zachowywać. Niestety, zawiadamiający 
nie posiadał zbyt wielu informacji na temat te-
go mężczyzny, nie znał go zbyt dobrze. Sprawą 
zajęli się policjanci pionu kryminalnego i nie-
dawno zatrzymali 42. letniego Krzysztofa W. 

Chciała zrobić tańsze zakupy
Policjanci z referatu patrolowo-interwencyjne-

go zatrzymali 29. letnią Justynę O., która podej-
rzewana jest o oszustwo. W sklepie wybrała sobie 
dwa swetry, spódnicę i sukienkę, a do tego dwa 
opakowania herbat. Wszystkie te artykuły kosz-
tować miały 350 złotych. Klientka nie planowała 
jednak zapłacić za nie aż tyle. Wpadła na pomysł, 
że zmieni metki. Wszystko jednak zaobserwowali 
pracownicy ochrony, ujęli kobietę tuż za linią kas, 
a policjanci zatrzymali 29. latkę, która trafiła do 
policyjnej celi. toms

– Mamo, po co ci pano-
wie stoją z bronią? – pyta ma-
ły chłopiec swoją matkę. Oby-
dwoje stoją daleko od tłumu. – 
Będą oddawać salwę honoro-
wą, żeby uczcić pamięć żołnie-
rzy, którzy zginęli za ojczyznę – 
odpowiada mu matka. Chłopiec 
prostuje się, milknie i patrzy 
w stronę żołnierzy. Trzykrotny 
huk wystrzału salwy honorowej 

jest oszałamiający. I jednocze-
śnie pobudzający. Bo gdy bie-
rzesz udział w obchodach rocz-
nic bitew, rok po roku, mając 
do czynienia z tym, co już było 
i o co nawet nie otarłeś się pod-
czas setek lat historii, możesz 
nie wiedzieć po co to wszystko, 
po co ten ceremoniał, po co ten 
hołd i oddawanie czci. I nagle 
słyszysz huk wystrzałów, nagle 
widzisz czerwień rac odpala-
nych wzdłuż trasy marszu, na-

gle słyszysz dźwięki „Warsza-
wianki” i czujesz jak po two-
im policzku spływa łza… Tak. 
Wiesz już po co tu jesteś. Po co 
w niedzielne popołudnie wy-
szedłeś z domu, żeby przyjść 
i stanąć u zbiegu ulic Traczy 
i Szerokiej. Zaczynasz rozu-
mieć, że stoisz na ziemi prze-
siąkniętej krwią, na której 183 
lata temu leżały tysiące ciał pol-

skich żołnierzy, tysiące zmasa-
krowanych i rannych ludzi, któ-
rzy jak ty mieli plany, rodzi-
ny, pasje i kochali życie. Stoisz 
i słuchasz hymnu Rzeczyspo-
spolitej Polskiej, a po plecach 
przebiega ci dreszcz. 

Młodzi ludzie stojący z flaga-
mi śpiewają głośno, i nie prze-
rywają mimo, że orkiestra już 
nie gra. Kolejne zwrotki są jak 
modlitwa. Wspólna modlitwa 
setek ludzi, którzy przyszli pod 

pomnik bohaterów bitwy pod 
Olszynką Grochowską. Obecni 
byli senatorowie i posłowie RP, 
przedstawiciele Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Biura Wo-
jewody, radni i duchowieństwo. 
Na uroczystości obecni też by-
li burmistrzowie Rembertowa 
i Pragi-Południe oraz radni.  

W swoim przemówieniu wa-
gę takich rocznic podkreślił bur-
mistrz Rembertowa Kacper Pie-
trusiński, mówiąc, że najważ-
niejsze jest byśmy nie zapomina-
li o tym, że wolność nie jest dana 
Polsce raz na zawsze, o tę wolność 
powinniśmy zabiegać i troszczyć 
się każdego dnia, by już nigdy 
taka ofiara ludzi w obronie wol-
nej ojczyzny nie musiała być po-
niesiona. Uzupełnił to  wicebur-
mistrz Pragi-Południe Konstan-
ty Bartoń, odczytując list od bur-
mistrza Tomasza Kucharskiego, 
w którym zaznaczone zostało, jak 
ważne jest zaangażowanie miesz-
kańców w obchody i ich pamięć 
o rocznicy bitwy pod Olszynką 
Grochowską. 

To prawda. Bez ludzi pamięć 
o żołnierzach i ich bohaterstwie 
by nie przetrwała. A takie bitwy 
jak ta pod Olszynką Grochow-
ską, to jest wydarzenie które re-
alnie wpłynęło na to, że dziś ży-
jemy w wolnej Polsce. Ta bitwa 
była największą i najkrwawszą 
w całym Powstaniu Listopado-
wym. Mimo, że nie przyniosła 
wygranej żadnej ze stron, ura-
towała Warszawę. I dziś trzeba 
o tym pamiętać. Bo jeśli my nie 
będziemy pamiętać o nich, to 
możemy być pewni, że za sto 
lat kolejne pokolenia nie będą 
pamiętać także o nas.  SB

tel. 22 671 71 71
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

rEKlAMA rEKlAMA  

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

PAMIęć O OLSZyNCE

D O  W Y N A J Ę C I A
 POMIESZCZENIA BIUROWE

o  r ó ż n e j  p o w i e r z c h n i
 LOKAL PRODUKCYJNY 40 m2

w atrakcyjnie usytuowanym budynku
w  C E N T R U M   F A L E N I C Y

Tel. 606 591 047

BIEN – ETRE BARBARA 
DYPLOMOWANY MISTRZ REIKI Z FRANCJI  

przyjmuje w dniach 12.03-30.03.2014 r. 
w Salonie Piękności „Radość” ul. Grenadierów 19. 

Zapisy pod nr tel. 22 813-88-63, 602-283-739.
rEIKI – MAGNETyZM – KAMErTONy TErAPEUTyCZNE – dIEN CHAM
Zadbajcie trochę o siebie, zapomnijcie o stresie i dolegliwościach.

Gdy w  powietrzu roznosi się huk salwy honorowej, a  dźwięk trąbki 
wzywa poległych żołnierzy by stanęli do apelu, wiedzcie mieszkańcy 
Pragi, Rembertowa, Wesołej i Wawra, że i Was wzywają – do uczczenia 
pamięci żołnierzy walczących w bitwie o Olszynkę Grochowską.

Psy cierpią  
w milczeniu,

jesteśmy ich głosem!

 interwencje 
 transporty

 domy tymczasowe
 weterynarze  leki

KORTy TeNISOWe
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON ZImOWy!

telefOny  
     kOmórkOwe

�� skup  sprzeda¿
�� sim-locki
�� akcesoria
�� naprawy
   www.krasphone.pl
 ch szembeka

ul. zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

e−mail: sklep@krasphone.pl
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SBM „Grenadierów”
Al. Stanów Zjednoczonych 40

04-036 Warszawa

tel. 22 514 04 70, 660 790 290
mieszkaniowy@sbm-grenadierow.com.pl

www.sbm-grenadierow.com.pl

Wesoło – czas  
na pieniądze!

Jedna z  naszych „mieszkańcowych” dzielnic 
najsłabiej w Warszawie wypada w ilości złożo-
nych projektów do budżetu partycypacyjnego 
na 2015 r. Czas obudzić mieszkańców i urzęd-
ników Wesołej…

16 lutego minął pierwszy ter-
min składania projektów do bu-
dżetu partycypacyjnego. O tym 
procesie, w którym mieszkańcy 
pośrednio uczą się „ile kosztu-
je miasto”, a już niedługo będą 
bezpośrednio decydowali na co 
wydać część samorządowych 
pieniędzy, nasze czasopismo 
pisało już wielokrotnie.

Niedawno władze Mia-
sta i stołeczne Centrum Ko-
munikacji Społecznej ustali-
ły, że w pierwszym terminie 
w Warszawie złożonych zo-
stało 777 projektów. Najwię-
cej, bo aż 118 na Mokotowie. 
Najmniej, bo… zero w Weso-
łej! Mieszkańcy tej dzielnicy 
mogą stracić realną szansę na 
bezpośrednie decydowanie na 
co władze Wesołej będą mu-
siały przeznaczyć 300 tysięcy 
zł. z lokalnego budżetu. Szko-
da by było… 

Aby ustalić przyczynę tak 
miernego wyniku Wesołej kon-
taktujemy się z Aleksandrem 
Graniewskim, dzielnicowym 
koordynatorem ds. budżetu 
partycypacyjnego. Ten zapew-
nia nas, że projekty będą, ale 
odmawia komentarza i odsy-
ła do wiceburmistrza Mariana 
Mahora. Wiceburmistrz mówi, 
że jedną z przyczyn może być 
brak podziału na tzw. podob-
szary w Wesołej: – Duże pro-
jekty trudniej jest przygotować 
i mam nadzieję, że przez dłuż-
szy czas będą lepiej przygoto-
wane. Dodaje też sentencyjnie, 

że nie o to chodzi, aby maturę 
zdać szybko tylko dobrze.

A jak na półmetku wypadły 
inne nasze dzielnice? Całkiem 
nieźle. W Rembertowie złożo-
no 10 projektów, w Wawrze 17, 
na Pradze-Północ 46, na Tar-
gówku 57, a na Pradze-Południe 
42. Poza Wesołą i Pragą-Północ 
w pozostałych wymienionych 
dzielnicach obowiązuje podział 
na podobszary. Tu, niestety też 
się zdarzają białe plamy – np.  
w południowopraskich osie-
dlach Grochów Północny i Gro-
chów-Kinowa także nie złożono 
żadnego projektu.

Jakie projekty do realizacji 
składają mieszkańcy? Dobrze 
przedstawił to Rembertów – tu 
zgłoszono m.in. budowę placu 
zabaw na osiedlu Wygoda-Ka-
węczyn, sceny plenerowej przy 
DK Wygoda, siłowni zewnętrz-
nej przy SP nr 217, a także za-
łożenie monitoringu na osiedlu 
Pocisk, zakup wyposażenia do 
klubu seniora i montaż dwóch 
luster drogowych (przy ul. Mar-
sa i ul. Ilskiego). Projekty można 
składać jeszcze do 10 marca. ar

Dużą popularnością cieszy-
ły się m.in. zajęcia plastycz-
ne, ale także wyjścia do kin, te-
atrów, ZOO, kręgielni, na base-
ny. Sporym zainteresowaniem 

dzieci i młodzieży cieszyła się 
również oferta Centrum Nauki 
Kopernik, Muzeum Narodowe-
go, Muzeum Techniki czy Ła-
zienek Królewskich. Nie spo-
sób wymienić wszystkie propo-
zycje.

W tym roku na Pradze-Pół-
noc, w ciągu dziesięciu dni 
akcji, średnia liczba uczestni-
ków w pięciu punktach dzien-
nego pobytu wyniosła około 
pięćset osób. Podobna liczba 
uczniów skorzystała również 
z zajęć specjalistycznych. – 
Dzieci i młodzież bardzo chęt-
nie korzystały z zajęć specjali-
stycznych prowadzonych przez: 
Dzielnicowy Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Praga-Północ, Dom 
Kultury Praga, bibliotekę pu-
bliczną oraz liczne filie biblio-
teczne i VII Ogród Jordanow-
ski – wylicza rzecznik prasowy 

Pragi˗Północ Barbara Dżugaj. 
W tym ostatnim na zakończe-
nie ferii odbył się bal przebie-
rańców. – W ramach progra-
mu zorganizowaliśmy też m.in. 
warsztaty plastyczne, sporto-
wo-rekreacyjne czy spotka-

nia z przedstawicielami Straży 
Miejskiej. Dzieci mogły także 
pograć w gry planszowe oraz 
warcaby. Wprowadziliśmy za-
sadę – żadnego komputera i te-
lewizji – tłumaczy dyrektor VII 
Ogrodu Jordanowskiego Halina 
Pałasińska.

Dzieci, które brały udział w za-
jęciach były zachwycone. – Tro-
chę szkoda, że nie było śniegu, 
ale za to jeździliśmy na deskorol-
kach, rolkach, hulajnogach oraz 
skakaliśmy na skakance. Mieli-
śmy też spotkanie z panami „od 
lasów”, od których dowiedzieli-
śmy się jak zachowywać się w le-
sie i że nie wolno straszyć zwie-
rząt. To były ciekawe dwa tygo-
dnie. Magiczne miejsce, magicz-
ne chwile – podkreślają zgodnie 
Gosia, Maja, Filip i Mateusz.

Na Pradze-Południe  pro-
gram był realizowany w sied-

miu punktach dziennego pobytu 
(skorzystało 597. uczniów) oraz 
w ośmiu punktach zajęć specja-
listycznych, w tym w czterech 
obiektach OSiR. 

Z kolei w ramach wesołow-
skiego programu zajęcia od-
bywały się w pięciu punktach 
dziennego pobytu. – Dzielni-
ca przygotowała m.in. program 
w pięciu punktach specjali-
stycznych (dwa ośrodki kultury, 
basen, hala sportowa, bibliote-
ka) oraz zajęcia z narciarstwa 
biegowego, cztery seanse filmo-
we i dwa spotkania z iluzjoni-
stami – dodaje Paweł Malinow-
ski z dzielnicy Wesoła.

Natomiast „Zima w Mieście” 
na terenie Wawra była zorgani-
zowana w ośmiu szkołach pod-
stawowych. Udział w progra-
mie wzięło około 564 dzieci. 
– Ważnym i nowym elementem 
tegorocznej „Zimy w Mieście” 
w dzielnicy była współpraca 

z organizacjami pozarządowy-
mi, które w ramach akcji zaofe-
rowały dzieciom szeroką ofertę 
bezpłatnych zajęć. Wśród nich 
m.in. gry i zabawy z elemen-

tami walki ju-jitsu, warsztaty 
„kreatywnych Eko-Twórców”, 
bal karnawałowy oraz bajki 
opowiadane na żywo z muzy-
ką, a także zajęcia ruchowo-ar-
tystyczne, rozwijające umiejęt-
ności artystyczne przez taniec. 
Zajęcia odbywały się w Wawer-
skiej Strefie Kultury – wyjaśnia 
Konrad Rajca, rzecznik praso-
wy dzielnicy Wawer.

Prężnie działał też tamtejszy 
Klub Kultury „Aleksandrów”. 
Odbyły się tam zajęcia pla-
styczne, rytmiczno-muzyczne, 
ju-jitsu czy ceramiczne, na któ-
rych można było wykonać mię-
dzy innymi świąteczne ozdoby. 
– Zrobiłam koszyczek na wiel-
kanocny stół. Bardzo mi się tu 
podoba – powiedziała jedna 
z uczestniczek.

Tylko w dzielnicy Rember-
tów  nie wiadomo, jak i gdzie 
bawili się uczniowie oraz w ja-
kiej liczbie. Jak dowiedzieliśmy 

się od rzeczniczki dzielnicy Ka-
tarzyny Roth-Sikorskiej – spra-
wozdanie będzie gotowe dopie-
ro w połowie marca...    

 Anna Krzesińska

Bal w VII Ogrodzie Jordanowskim.

Śniegu nie było, atrakcji nie brakowało

Szanowni Mieszkańcy! 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 
Praga-Południe zwraca się do Państwa z prośbą 
o wskazanie miejsc na terenie Dzielnicy Praga- 
-Południe, w których według Państwa powinny 
stanąć kosze na śmieci.

Propozycję lokalizacji można:
  wysłać na adres mailowy:  

kosze@zgnpragapld.pl 
  wysłać na adres:  

ZGN Praga-Południe ul. Walewska 4, 
04-022 Warszawa,  
z dopiskiem „kosze na śmieci” 

  pozostawić w specjalnej skrzynce 
umieszczonej na budynku ZGN  
Praga-Południe przy ul. Wąwolnickiej 3

Na Państwa zgłoszenia czekamy 
do 31.03.2014 r.

W 150 wskazanych przez Państwa lokalizacjach 
ZGN Praga-Południe zamontuje kosze na śmieci.
W przypadku kiedy wskazany teren nie będzie po-
zostawał w administrowaniu ZGN Praga-Południe, 
zgłoszona przez Państwa lokalizacja zostanie prze-
kazana bezpośrednio do jego zarządcy. 

dokończenie ze str. 1

Prace dzieci z KK Aleksandrów w Wawrze.



Rozpoczął się kolejny etap 
remontu Traktu Lubelskiego po 
budowie kolektora ściekowe-
go. Od 1 marca na około 
miesiąc nieprzejezd-
ny jest odcinek ulicy 
wzdłuż lasu do ul. Lu-
cerny. Jest to kontynu-
acja prac z ubiegłego ro-
ku, gdy został wyremonto-
wany fragment od ul. Bronow-
skiej do lasu. Na wyłączonym 
z ruchu odcinku możliwy jest 
dojazd do posesji. 

z�z�z
1 marca ruszył kolejny se-

zon funkcjonowania miejskich 
wypożyczalni rowerów Vetu-
rilo, będzie można z nich ko-
rzystać do końca listopada br. 
W tej chwili w stolicy jest oko-
ło 370 km dróg i pasów rowe-
rowych, plany na 2014 r. zakła-
dają wytyczenie około 60 km 
nowych odcinków (min. na ul. 
Waryńskiego, Wołoskiej, So-
kolej, Drewny). Rowerzyści 
mają do dyspozycji 173 sta-
cje wypożyczania i 2650 ro-
werów. – Cieszy mnie ogrom-
na popularność rowerów miej-
skich i mam nadzieję, że nowy 
sezon będzie potwierdzeniem 
tego, że Warszawa jest miastem 
przyjaznym rowerzystom – mó-
wi Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent miasta. – W tym pla-

nowane są kolejne inwestycje 
w infrastrukturę rowerową; no-
wy szlak rowerowy powstanie 
min. na ulicach Prostej i Świę-
tokrzyskiej. W ubiegłym roku 
Veturilo cieszyło się ogromną 
popularnością, w czerwcu od-
notowano milion wypożyczeń, 

rekordzista użył roweru Veturi-
lo 1400 razy. Więcej informacji 
na: www.ztm.waw.pl, www.ve-
turilo.waw.pl. 

z�z�z
7 marca br. mija 17. rocznica 

śmierci poetki, pisarki, miesz-
kanki Saskiej Kępy – Agniesz-
ki Osieckiej. W rocznicę Jej 

śmierci w Ośrodku Kultu-
ry Ochoty przy ul. Grójeckiej 
o godz. 19.00 odbędzie się kon-
cert zatytułowany „Kiedy mnie 
już nie będzie” poświęcony Jej 
twórczości. Znajdą się w nim 
piosenki w wykonaniu zespołu 
„BO TAK”, przeplatane cieka-
wostkami z życia poetki.    

z�z�z
Utworzenie czterech podod-

działów w szpitalach i zwięk-
szenie o cztery ilości porad-
ni geriatrycznych, które mają 
kontrakt z NFZ, podnoszenie 
kompetencji lekarzy to główne 
usprawnienia w zakresie opie-
ki nad osobami starszymi na 
Mazowszu. Takie działania za-
wierał opublikowany w marcu 
2013 r. raport wojewody mazo-

wieckiego dotyczący opieki nad 
osobami starszymi. Wojewoda 
powołał specjalistyczną grupę 
zadaniową ds. seniorów, która 
będzie monitorować wdrażanie 
rekomendacji z raportu. Sku-
pia ona działania służby zdro-
wia, pomocy społecznej oraz 
wojewódzkich służb i inspek-
cji. Wojewoda wspiera też or-
ganizacje pozarządowe, dzia-
łające na rzecz seniorów. W la-
tach 2010-2013 dofinansowa-
nie otrzymało łącznie 59 orga-
nizacji pozarządowych w kwo-
cie 615 tys. złotych. 

z�z�z
W Mokotowskim Domu Kul-

tury Centrum Łowicka przy ul. 
Łowickiej 21 w ramach VIII 
Katolickich Dni Filmowych 
można będzie zobaczyć inte-
resujące filmy dokumentalne 
i fabularne. Pokaz rozpocznie 
w sobotę 8 marca br. o godz. 
13.00 retrospektywa Festiwa-
lu „Niepokorni, Niezłomni, Wy-
klęci” 2008-2013. O godzinie 
13.10 zostanie wyświetlony 
film  Pamięć – Narodowe Siły 
Zbrojne, o godz. 14.00 –  Wyrok 
śmierci; godz. 14.40 –  Kwa-
tera Ł.  Po projekcji spotkanie 
z Arkadiuszem Gołębiewskim, 
dyrektorem Festiwalu „Niepo-
korni, Niezłomni, Wyklęci”; 
o godz. 16.20  pokaz filmu – Mit 
o Szarym, o godz. 17.20 –  Obe-
rlangen, po projekcji spotka-
nie z reżyserką filmu; o godz. 
18.50  – Pohańbiona godność, 
a godzinie 19.10 pokaz filmu  
Klamra. W niedzielę 9 marca 

br. pokaz rozpocznie się w sa-
mo południe. O godzinie 12.10 
wyświetlony zostanie film  Bł. 

Jan Paweł II – przed ka-
nonizacją. Droga do 
Astany,  Pójdź za mną 
- Testament Jana Paw-
ła II. O godz. 14.10 –  

Biblio Ojczyzno moja; 
godz. 15.10 –  Liban, Zie-

mia Świętych, o godz. 16.30 –  
Tajemnica Tajemnic, o godz. 
17.30 –  Gdzie był Bóg w Smo-
leńsku; a o godzinie 18.30 film 
fabularny prod. argentyńskiej 
Akacje. Wstęp wolny.

z�z�z
Od początku marca Centrum 

Informacyjne dla Obywateli 
Ukrainy udzielało pomocy tyl-
ko telefonicznie i mailowo. Te-
raz ponownie interesanci mogą 
na miejscu uzyskać informa-
cje, która z instytucji właści-
wa jest do udzielenia im pomo-
cy. Centrum mieści się przy ul. 
Nowy Świat 63. Czynne jest 7 
dni w tygodniu w godz. 8.00-
18.00, informacje można uzy-
skać dzwoniąc na numery 987 

(bezpłatny) lub 519 047 300 
(opłata według stawek opera-
tora). Dzwoniący są przełącza-
ni do pracowników odpowied-
nich instytucji. Lokal dla cen-
trum i jego wyposażenie udo-
stępnił stołeczny ratusz. Punkt 
ma działać tak długo, jak długo 
będzie zwiększone zapotrzebo-
wanie na informacje dla oby-
wateli Ukrainy.

z�z�z
Mieszkańcy Warszawy mo-

gą uczestniczyć w bezpłatnych 
szkoleniach komputerowych 
i kursach języka angielskie-
go. W ramach Projektu „Wra-
cam do pracy z certyfikatem” 
na zainteresowanych czeka 240 
miejsc na kursach języka an-
gielskiego (240 godzin kursu, 
od 2 do 4 semestrów, zakończo-
ne certyfikatem Cambridge) lub 
kursach komputerowych ECDL 
Base (80 godzin szkolenia za-
kończonych certyfikatem). Pro-
jekt skierowany jest do osób 
nieaktywnych zawodowo lub 
bezrobotnych. Niezbędne do-
kumenty oraz informacje moż-
na znaleźć na stronie interne-
towej projektu oraz w punkcie 
przyjmowania zgłoszeń przy 
ul. Canaletta 2, tel. 22 44-30-
237. Rekrutacja potrwa do 14 
marca br. 

z�z�z
Od 7 marca br., wszystkie 

wydziały Biura Administracji 
i Spraw Obywatelskich Urzę-
du m.st. Warszawy czynne bę-
dą już w nowej siedzibie w Al. 
Jerozolimskich 28.  Stanowiska 
obsługi klienta w sprawach re-
jestracji pojazdów cudzoziem-
ców oraz przedstawicielstw 
firm zagranicznych, które do-
tychczas znajdowały się przy 
pl. Starynkiewicza 7/9 przyj-
mować będą zainteresowanych 
na parterze w pokoju 4. Miesz-
kańcy w sprawach stowarzy-
szeń i fundacji przyjmowani 
będą na I piętrze, w pokojach 
105 oraz 111. (ab) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 6.03. godz. 18.00 – Spotkanie z Alicją Banasik 
autorką książki „Moja przygoda z poznawaniem dziejów War-
szawskiej Pragi”. Wstęp wolny; 7.03. godz. 18.00 – Klub Ki-
na Niemego – „Ben Hur” (1925, dramat kostiumowy), wstęp 5 
zł; 8.03. godz. 18.00 – Przeboje Operetkowe na Dzień Kobiet. 
Wstęp: Panowie – 5 zł, Panie – wstęp wolny; 9.03. godz. 18.00 
– Atu Teatr zaprasza na spektakl „Scenariusz dla trzech akto-
rów”, reż. Paweł Paszta. Bilety: przedsprzedaż – 10 zł, w dzień 
spektaklu – 15 zł; 11.03. godz. 18.00 – Prelekcję pt. „Zwiedza-
my Meksyk” przedstawi podróżnik, archeolog i kulturoznawca 
Marek Łasisz. Wstęp wolny; 12.03. godz. 11.00 – „Kto pokona 
smoka” – spektakl dla dzieci, zaproszenia do odbioru w sekre-
tariacie CPK; godz. 17.00 – Wykład pt. „Sztuka z jaskini, czy-
li o najstarszych obrazach”, wstęp wolny; 15.03. godz. 19.00 
– Koncert zespołu „Dom o Zielonych Progach”. Bilety do 10 
marca w cenie 20 zł, po 10 marca w cenie 30 zł. Dzieci do lat 6 
wstęp wolny. Bilety do nabycia tylko przez Internet oraz w dniu 
koncertu!; 16.03. godz. 15.00 – Spotkanie z cyklu: „Literac-
kie zabawy dla dzieci”. Gościem będzie Ewa Chotomska, słyn-
na Ciotka Klotka z telewizyjnego Tik-Taka, wstęp 5 zł; 17.03. 
godz. 19.00 – Wernisaż wystawy rzeźby absolwentów z pra-
cowni Piotra Gawrona pt. „Absolwenci”, wstęp wolny; 19.03. 
godz. 17.00 – Wykład pt. „Tutenchamon. Fakty i mity”, wstęp 
wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 7.03. godz. 
10.00 – 12.00 – Piątek z grami planszowymi i kartami. Wstęp 
wolny; godz. 12.00 – Dzień Kobiet w KKS. Gocławska Akade-
mia Zdrowia. „Nasze myśli – nasze zdrowie”. Wstęp wolny; godz. 
14.00 – Dzień Kobiet w KKS. Koncert zespołu MAGIA. Wstęp 
wolny; 11.03. godz. 12.00 – Działka – Twoja pasja? Przyjdź do 
nas! Wstęp wolny; godz. 17.00 – Struktury rzeczywistości. Wer-
nisaż Andrzeja Filipowicza. Wstęp wolny; 12.03. godz. 11.00 – 
Prelekcja – Powstanie Warszawskie 1944. Wstęp wolny; 14.03. 
godz. 10.00 – Piątek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wol-
ny; 17.03. godz. 12.00 – ZOO zaprasza! Cykliczne spotkania dla 
seniorów Temat: Zwierzęta i ludzie w Zoo. Wstęp wolny; godz. 
18.00 – Salon Kulturalny. Katarzyna Łaniewska, polska aktor-
ka teatralna i filmowa. Wstęp 10 zł; 18.03. godz. 12.00 – Histo-
ria sztuki. Rzeźbiąc w przestrzeni – Antoni Gaudi. Wstęp wolny;
 Klub Kultury Gocław ul. Abrahama 10 – 10.03. godz. 19.00 
– Zakochaj się w mojej Warszawie. Koncert premierowych piose-
nek o Warszawie w wykonaniu Kwartetu RAMPA. Wstęp – 15 zł. 
Liczba miejsc ograniczona; 16.03. od godz. 14.00 – Zielona Ir-
landia w KKG – Dzień Świętego Patryka; godz. 14.00 – Rodzin-
ne warsztaty tworzenia koniczynek (symbolu Irlandii) z papieru 
i kukurydzianych plastycznych klocków; godz. 17.00 – koncert 
tradycyjnej muzyki irlandzkiej w wykonaniu zespołu DANAR. 
Wstęp wolny; 17.03. godz. 19.00 – Wykład Jan Vermeer. Tajem-
nica malarstwa Mistrza z Delft. Wstęp wolny;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” Al. 
Stanów Zjednoczonych 40 – warsztaty malarskie dla doro-
słych, poniedziałki 19.00-20.30, koszt zajęć 20 zł, zapisy tel. 
606-839-305, (22) 673-60-63 – na wieczorki taneczne, niedzie-
le godz.16-20, wstęp 12 zł; Chętnych muzykalnych Seniorów do 
grupy AGAT, próby w środy w godz. 11.00-16.03; 
 Bazylika NSJ, ul. Kawęczyńska 53 – 7.03. godz. 19.00 – 
„Golgota Jasnogórska” do tekstów Ernesta Brylla, z muzyką 
i w wykonaniu Joanny Lewandowskiej i Marcina Stycznia. „Gol-
gota Jasnogórska” to poemat napisany przez Brylla do obrazów 
pasyjnych Jerzego Dudy-Gracza pod tym samym tytułem, które 
znajdują się nad Kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej na Ja-
snej Górze. Wstęp wolny;
 Dom Kultury Praga ul. Dąbrowszczaków 2 – 11.03. godz. 
18.00 – Praskie wieczory filmowe „Kolumbowie rocznik 30-ty” 
& „Kawał życia Józefa Rusznicy” – tragiczne losy II Konspiracji 
(1944-56) z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych II Konspiracji, wstęp wolny; Sala koncertowa DK Praga – 
11.03. godz. 16.30 i 18.00 – Teatrzyk dla dzieci. Zwierzątka z po-
lany; Dzieci – wstęp wolny, opiekunowie – 5 zł; sala koncerto-
wa – 16.03. godz. 16.00 – Koncert familijny dla małych i dużych 
„Na polską nutę”. Sala koncertowa 18.03. godz. 18.00 – Praskie 
Spotkania z Gwiazdą. Gościem będzie Sławomira Łozińska. Sła-
womira Łozińska o sobie: „dla bliskich Sławka, przeszła do hi-
storii kina jako najpiękniej plująca aktorka… nie tylko. Wiemy 
czym pluła, ale na co?”. Wstęp wolny; 
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 7.03. godz. 12.00 – 
„Muzyka i polityka w PRL-u” – Big bit Marka Karewicza i Mar-
cina Jacobsona; 7.03. godz. 18.00 – Adam i Jadwiga Czartoryscy. 
Fotografie i wspomnienia. Spotkanie towarzyszy wystawie Pho-
to Classeur Adama i Jadwigi Czartoryskich; 8.03. – Dzień Kobiet 
z Historią, godz. 13.00–14.45 – Czarownice, mniszki i celebryt-
ki… – spacer śladami warszawianek. Start: Pomnik Syrenki na 
Rynku Starego Miasta; godz. 15.00-16.30 – Kobiety w spodniach 
– dr S. i „Kazik” – spotkanie w DSH; godz. 17.00–18.30 – „Za-
kręcona historia płci” – historia kina w pigułce; Refleksje nad 
tożsamością kulturową płci i stereotypami dotyczącymi kobiet 
i mężczyzn; 9.03. godz. 16.00 – „Kino, kawa i Warszawa” – PKF; 
„Poszukiwany, poszukiwana” reż. Stanisław Bareja. 

ZA PrO SZE NIA dLA MIE SZKAń CóW
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Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Jestem dysponentem grobu ziemnego w jednym z miast na terenie Polski, gdzie pocho-
wana jest bliska mi osoba. Ze względu na to, że jestem osobą starszą i mieszkam w miejsco-
wości odległej od tego miejsca, chciałabym bezinteresownie przekazać dyspozycję do grobu 
mojej koleżance, która się nim opiekuje. Czy mogę to zrobić?

Kwestie organizacji cmentarzy i chowania zmarłych reguluje ustawa o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku. Zgodnie z art. 10 tej ustawy prawo pochowa-
nia zwłok ludzkich ma przede wszystkim najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej. Choć 
powyższy przepis nie stanowi podstawy do ustalenia prawa danej osoby do grobu, należy 
przyjąć, że prawo do grobu przysługuje osobom najbliższym zmarłego w szerokim tego sło-
wa znaczeniu. 

Prawo do grobu ma jednak dwojaki charakter: majątkowy i osobisty. Z jednej strony prawo 
to jest jednym z samoistnych praw majątkowych, co do którego nie ma zakazu ustawowego 
jego zbywalności, jednak tylko do momentu, gdy nie nastąpi zdominowanie uprawnień ma-
jątkowych przez osobiste elementy prawa do grobu. Osobisty charakter prawa do grobu opie-
ra się z kolei na dobru osobistym w postaci kultu pamięci osoby zmarłej. Polega on m.in. na 
przysługujących człowiekowi uprawnieniach, wypływających ze sfery uczuć i odczuć odno-
szących się do postaci osoby zmarłej, okazywania szacunku dla wspomnień i pamięci o niej, 
urządzenia pogrzebu oraz nagrobka i decydowania o jego wystroju, załatwiania spraw z za-
rządem cmentarza, ochronie przed naruszeniami, składania wieńców, palenia zniczy itp.

W świetle powyższego, o majątkowym charakterze prawa do grobu (uprawniającym do 
rozdysponowania) możemy mówić w sytuacji, gdy miejsce na cmentarzu zostało naby-
te i grób został urządzony przez osobę pozostającą przy życiu i jest wolny, tj. nikt nie zo-
stał w nim pochowany. Jeżeli natomiast w grobie spoczywają już zwłoki określonej osoby 
uprawnionej do pochowania, to na skutek pochówku następuje zdominowanie uprawnień 
majątkowych przez uprawnienia osobiste i w związku z tym dopuszczalność rozporządze-
nia prawem do grobu wygasa. Z tą chwilą nie jest już możliwe rozdzielenie uprawnień ma-
jątkowych od osobistych i z tego względu prawa majątkowe tracą swoją odrębność, tj. nie 
mogą być przedmiotem wyłącznego korzystania i rozporządzania ze strony dotychczaso-
wego ich podmiotu. Wynika to z praw do grobu przysługujących osobom uprawnionym, 
których źródłem jest fakt powiązań rodzinnych z osobą pochowaną w grobie. Tym bardziej, 
że osobiste prawa do grobu mają charakter przeważający i są związane z określona oso-
bą, a jako prawa osobiste są niezbywalne i niedziedziczne. Powyższa interpretacja wynika 
z utrwalonego stanowiska Sądu Najwyższego, wyrażonego m.in. w wyroku z dnia 9 grud-

nia 2011 roku (sygn. III CSK 106/11).
Należy zatem wskazać, że mimo zaistniałych okoliczności, nie jest moż-

liwe rozdysponowanie prawem do grobu nawet w sposób dobroczynny. 
Trudno jednocześnie przyjąć, aby Pani koleżanka była osobą na tyle bliską 
dla zmarłej, aby mogła ewentualnie domagać się ustalenia prawa do dys-
ponowania grobem. 

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

§§
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Zarząd SM „Przyczółek Grochowski” z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Ostrzyckiej 2/4 informuje, że

POSIADA DO WYNAJĘCIA : 
  w budynku wolnostojącym przy ul. Ostrzyckiej 2/4 lokale użytkowe  

o pow. użyt. 41,4 m2, 77,3 m2, 110 m2,
  w piwnicy w budynku Cyrklowa 6 pomieszczenie gospodarcze  

o pow. użyt. 17,50 m2.
Bliższe informacje w  pok. 6 i  2 w  siedzibie Spółdzielni. Możliwość obejrzenia  
lokali po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 22 810-40-73, 22 813-00-16.
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Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ogłasza konkurs ofert na najem miejsc postojowych w garażu podziemnym wielostanowiskowym 

oraz boksów garażowych położonych w budynku przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 55 
w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na czas oznaczony lat 3.

Oferty najmu miejsca postojowego lub boksu garażowego należy złożyć osobiście lub za pośred-
nictwem innej osoby do Urzędu Dzielnicy Rembertów przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 
w Warszawie, do dnia 20.03.2014 roku, do godziny 12.00 lub wysłać pocztą  (decyduje data dorę-
czenia). Pełne informacje o konkursie można uzyskać na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy, oraz pod numerem telefonu (22) 51 51 719.

– Tylko patrzeć, panie Eustachy, a bzy zakwitną. 
– Faktycznie, ciepło, ptaki śpiewają. Piękną mamy wio-

snę tej zimy, odpowiedział Eustachy Mordziak swemu kole-
dze Kazimierzowi Główce, gdy jak zwykle spotkali się przy 
wejściu na ich ulubiony bazar „Szembeka”.

– Kiedyś wiosnę było widać po no-
walijkach – jak na straganach poja-
wiał się zielony jak żabka szczypio-
rek, gdy spośród prężących się mło-
dych ogórków wychylały swe czerwone 
główki młode rzodkieweczki…

– No, takie nie za duże, zakąskowe. 
Najlepsze były. Twarde, lekko pieką-
ce, aż prosiły się, żeby je czymś dobrym 
popić…

…Wiadomo było, że jest wiosna. 
A dzisiaj, panie Eustachy, wiosna na 
naszym bazarze jest cały rok. Nawet 
truskawki i winogrona można kupować 
na okrągło. 

– Tylko, że kto dziś ma głowę do wio-
sny? Ludzie za groszem gonią, pracują 
po 12 godzin, to co im za różnica, czy 
to wiosna, lato, czy zima. 

– No, ale jest jeszcze życie, za prze-
proszeniem. Krótkie, warte żeby je dobrze przeżyć. Przecież 
nie można go spędzić wyłącznie w pracy. W końcu wszyscy po-
wariujemy.

– Jak w tym dowcipie: żona podchodzi do pochylonego nad 
komputerem męża z jakiś zdjęciem w dłoni. – Poznajesz tego 
gościa? – Jasne! – To nie zapomnij, że dziś do wpół do czwar-
tej masz go odebrać z przedszkola.

– Jednym od pracy odbija, a drugim z powodu powodze-
nia. Weź pan tego Protasiewicza – europoseł, kasy jak lodu, 

no i nagle palma mu odbija. Wdał się w jakieś przepychanki 
na niemieckim lotnisku, wysyłał niemieckiego funkcjonariusza 
do Auschwitz, bo poczuł się obrażony słowem „raus”… Panie 
Eustachy, to jakieś chore jest, co to za poziom?! Mogę to sobie 
wytłumaczyć tylko jakąś poważną słabością głowy. 

– Mnie najbardziej ubawiło, jak mówił, że był trzeźwy, bo 
wypił w samolocie tylko „jedną, no może dwie buteleczki wi-
na”… Wicekról Platformy nie umie policzyć do dwóch! Ja, 
żebym nie wiem w jakim towarzystwie pił, to proszę pana do 
trzech swobodnie liczę. Czasem do czterech, choć wtedy nie 
bez kosztów własnych, muszę przyznać. 

– W każdej sytuacji opłaca się 
umieć liczyć. Byłem świadkiem, 
jak starsza pani skutecznie upo-
mniała się o kilkadziesiąt groszy, 
za dwa kurze udka.

– U nas, na bazarze?
– W Realu. Zorientowała się, 

że zapłaciła więcej niż powinna. 
Nie chodziło o duże pieniądze, 
ale o zasadę.

– I jak to się skończyło? 
– Pani poszła z reklamacją. Li-

czyli, pukali w te swoje kompu-
tery, wreszcie pieniądze odda-
li. Emerytka poskarżyła się przy 
okazji na kasjerkę, której zwró-
ciła uwagę, na to, że przepłaci-
ła. – Powiedziała, że jak mi za 
drogo, to powinnam chodzić do 
„Biedronki”. Młody człowiek, 

który załatwiał tę reklamację, z zaciśniętymi wargami wydał 
nadpłatę. Nie było wątpliwości, że i on najchętniej odesłałby 
starszą panią do „Biedronki”… Jaki jest morał z tych dwóch 
przykładów?

– No, jaki?
– Ano taki, że nasze życie w realu, to ciągłe obcowanie jak 

nie z głupotą to z chamstwem. 
– Na szczęście panie Kaziu, mamy nasz bazar i wiosnę. 

U nas takie rzeczy nie przechodzą.  Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

¯ycie w realu

wiele mają wspólnego. Roi się 
od zdjęć i filmików z nimi, a to 
jak dłubią w nosie, a to jak za-
wiązują sznurowadło, to zno-
wu – idą z torbami zakupów. 

Czasem jest to fotka śledzą-
cego ich fotografa. Ale ko-
mu by się chciało ślęczeć go-
dzinami w ukryciu, by upolo-
wać to jedno, jedyne i niepo-
wtarzalne zdjęcie, które w tej 
sytuacji musiałoby kosztować 
naprawdę dużo, żeby autoro-
wi wynagrodzić czas i poświę-
cenie. Nasi swojscy celebryci 
wybrali inną metodę, by sta-
le być „na widoku”: cichcem 
dzwonią do redakcji, że „wła-
śnie jutro wychodzę ze szpita-
la, dokładnie o 11.30, ale jak 
by co, to ja nic nie wiem”. 
O umówionej porze przed 
szpitalem fotograf pstryka, 
a następnego dnia gawiedź 

z wypiekami na twarzy oglą-
da „jeszcze ciepłe” zdjęcia. 
Czy za „ustawki” niektórzy 
celebryci żądają honorarium? 
Czy gazety chcą im płacić za 
„newsy”, byle nie spadał na-
kład – nie wiem. 

Umówiłam się ze znajomą 
w staroświeckiej pijalni cze-
kolady, na ploteczki. Tam za-
wsze ślicznie pachnie i jest 
miła, kameralna atmosfera. 

Przy sąsiednim stoliku usia-
dła bardzo znana piosenkar-
ka z jakimś panem. Pani po-
grążyła się w pracy (laptop), 
a pan po pewnym czasie wy-
szedł i wrócił ze styropiano-
wym pudłem. Gdy je otworzył, 
zawiesisty smród kiepskiej, 
wietnamskiej garkuchni zabił 
subtelne aromaty czekolady. 
Pan przyniósł sobie… obia-
dek, który następnie pożarł, 

nieczuły na spojrzenia i ko-
mentarze wokół. Obsługa, za-
skoczona, nie reagowała. Pa-
ni celebrytka – też nie! Pan 
bez pośpiechu zjadł (nie, nie 
beknął, choć by mnie to nie 
zdziwiło). Co było dalej – nie 
wiem, bo wyszłyśmy, przesiąk-
nięte tym ohydnym fetorem.

Ot, taki obrazek pięknej 
pani, z aspiracjami do bycia 
damą z klasą, pokazany bez 
makijażu i bez reflektorów. 
A zwłaszcza bez ustawki. No, 
cóż. Tombak na pierwszy rzut 
oka też wygląda jak złoto, ale 
nim nie jest. Kiedyś mawiało 
się, że „noblesse oblige” (czy-
taj: nobles obliż). Współcze-
sna „noblesse”, czyli niektó-
rzy celebryci, jeśli coś „obli-
żą” to tylko własne paluchy 
po kiepskim, wietnamskim 
żarciu. Wstyd. żu

Słowa „celebryta” używa-
my od kilku lat, określając 
nim osoby z pierwszych stron 
gazet, zwłaszcza tabloidów, 
o telewizji czy Internecie nie 
wspominając. 

Najlepszą definicję tego po-
jęcia pozostawił po sobie nie-
zwykły Amerykanin, autor 
wielu książek, Daniel J. Boor-
stin: celebryta to osoba, która 
jest znana z tego, że jest zna-
na.

Celebrare to po łacinie – 
świętować. Ale celebryci ze 
świętem i świętowaniem nie-

Gra 
pozorów

Kobiecym okiem

Złe skojarzenia
Dzisiaj trochę o ustawodawstwie. Jakiś 

czas temu zwrócił moją uwagę rządowy 
projekt ustawy o długim tytule: o udzia-
le zagranicznych funkcjonariuszy lub pra-
cowników we wspólnych operacjach lub 
wspólnych działaniach ratowniczych na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To ja-
sne, że ustawa jest potrzebna, by nie do-
chodziło np. do takich sytuacji, że nie-

miecka policja przerywa na naszej granicy pościg za groźnymi bandy-
tami, bo w Polsce nie może korzystać ze swoich uprawnień, podczas 
gdy oni bez przeszkód (dorobek Schengen) wjeżdżają do Polski i zanim 
polska policja zdąży zareagować, ślad po nich ginie. W takich przy-
padkach niemieccy funkcjonariusze powinni móc kontynuować pościg 
na terytorium Polski (oczywiście powiadamiając polskie władze). Albo 
z Rysów schodzi lawina, grzebie turystów. Z pomocą polskim ratowni-
kom ruszają słowaccy nie oglądając się na brak przepisów, ale po dro-
dze doprowadzają do tragicznego wypadku. 

Mamy więc poważne komplikacje, z których bez przepisów nie wia-
domo jak wybrnąć. Albo płoną lasy na karpackiej granicy. Pomagają 
nam strażacy ze Słowacji i Czech. Podczas akcji tankują paliwo i środ-
ki gaśnicze. Ktoś musi za to zapłacić oraz pokryć koszty socjalne. Wie-
le podobnych i innych problemów występuje podczas współdziałania 
w walce z powodzią, czy innymi klęskami żywiołowymi. Uregulowa-
nia tych spraw wymaga Unia Europejska i nie budzi to wątpliwości. 
Podsumowując, ustawa reguluje sprawy ważne dla bezpieczeństwa lu-
dzi i jest potrzebna. Tymczasem nie wszystkim się spodobała. Część 
ugrupowań w Sejmie ostro się sprzeciwiła. Dlaczego? Wyjaśnił to skie-
rowany do senatorów list otwarty, podpisany przez dwie znane osoby. 
Ustawę nazywają „ustawą o bratniej pomocy”, a wiadomo z czym się 
to nam kojarzy. Uważają one, że Sejm się sprzeniewierzył istocie swe-
go powołania. Obawiają się reakcji, jakie może wywołać interwencja 
ludzi w niemieckich lub rosyjskich mundurach wydających Polakom 
rozkazy w swoich językach (tu nieporozumienie, bo Rosji jako pań-
stwa nieunijnego ustawa w części policyjnej nie dotyczy). Przypomi-
nają o tragicznych dla Polski doświadczeniach wynikłych z zaprasza-
nia obcych sił. 

Obawy te zostały przez autorów i zwolenników ustawy zlekcewa-
żone i potraktowane jako spiskowa obsesja. To prawda, że były prze-
sadzone, ale czy do końca bezsensowne? Senat jednak wniósł do usta-
wy dwie istotne poprawki, które Sejm zaakceptował. Pierwsza do-
puszcza do użycia broni przez obcych funkcjonariuszy wyłącznie na 
rozkaz polskiego dowódcy. Druga ogranicza katalog sprzętu, który 
mogą oni wwieźć do Polski. To jednak wszystkich wątpliwości nie 
usuwa. Weźmy np. przypadek wspólnego pilnowania porządku pod-
czas zgromadzeń i imprez masowych – sportowych, muzycznych itd., 
w których biorą udział obywatele innych państw. Oczywiście, że le-
piej byłoby, gdyby to niemiecki policjant szarpał się z awanturują-
cym się niemieckim kibicem, ale gdy będzie to polski kibic, może 
dochodzić do spięć i różnych drażliwych sytuacji, choćby z powodu 
nieznajomości języka. Niemiecki policjant może przecież powiedzieć 
„raus!”, a wtedy… A co się stanie, gdy polskiego dowódcy nie bę-
dzie w pobliżu, a obcy funkcjonariusz odda strzał? Nie chciałbym być 
w skórze ani jego, ani ministra spraw wewnętrznych. 

I jeszcze coś, czego nie udało się wyjaśnić w trakcie procesu legisla-
cyjnego; jakie akcje ratownicze lub interwencyjne wymagają pomocy 
przez 90 dni, albo i dłużej – a takie terminy zakłada ustawa? 

Osobiście nie boję się tej ustawy, ale mam nadzieję, że decyzje o za-
proszeniu obcych funkcjonariuszy do działań na terytorium Polski bę-
dą podejmowane przez polskie władze z wielką rozwagą, więcej – ze 
wstrzemięźliwością. 

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI 

Z perspektywy Izby Wyższej

Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

ul. SZPACZA 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
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buDoWlAne i WykońCZenioWe
 MieSZAlniA fARb

RAbAty!!! tRAnSPoRt!!!
konkuRenCyJne Ceny – PRoMoCJe

budujeSz  remOntujeSz  malujeSz

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

tADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Bo dla nas najważniejsze 
jest Twoje zdrowie!

SKLEP  
Z PrOdUKTAMI 

BEZGLUTENOWyMI
ul. Grenadierów 36

tel. 511-065-302
godz. otwarcia pn.-pt. 600–1800;

sobota 700–1400
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  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133  
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kuPOnem rabat na rolety 10%   
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– Musi Pani mieć na głowie 
cały świat?

– Nie muszę, ale chcę. Lu-
bię działać i żyć aktywnie, no 
i pomagać ludziom. Pomaga-
nie uważam za sprawę bezcen-
ną. Działalność charytatywną 
i społecznikowską mam w ge-
nach. Mój dziadek Józef Poliń-
ski był lokalnym patriotą i wiel-
kim społecznikiem. Przez ponad 
30 lat działał dla Pragi Południe. 
W okresie zaboru pracował na 
rzecz Towarzystwa Kresów dla 
Analfabetów Dorosłych, kiero-
wanego przez Bolesława Prusa. 
Organizował i prowadził kur-
sy nauki języka polskiego. Po 
1908 r. prowadził konspiracyj-
ne kursy nauki języka ojczy-
stego. W 1938 roku został rad-
nym Rady Miejskiej Warszawy. 
Nie wiem tylko, czy babcia by-
ła zachwycona, że całymi dnia-
mi go nie było, bo mieli sześcio-
ro dzieci. Dziadek przyczynił 
się m.in. do modernizacji ulicy 
Grochowskiej – położenia dru-
giej nitki tramwajowej, instala-
cji kanalizacyjnej, wodociągo-
wej i gazowej. To z jego inicja-
tywy powstała Aleja Waszyng-
tona, budowa kilkunastu szkół, 
stadionu sportowego „Orzeł”, 
mogłabym długo wymieniać… 
Dodam tylko, że dziadek wmu-
rował kamień węgielny pod bu-
dowę kościoła na placu Szem-
beka. Był wiceprezesem Towa-
rzystwa Przyjaciół Grochowa. 
Był też poetą i tłumaczem. Na-
pisał dwie książki: „Grochów 
przedmurze Warszawy. W daw-
niejszej i niedawnej przeszło-

ści” i „Z walk o szkołę polską”. 
Walczył o rzeczy wielkie, ale 
też o te przyziemne. Widział, 
że obok niego są głodne dzieci, 
więc organizował pieniądze na 
dożywianie dzieci w szkołach. 
W czasie wojny w swoim do-
mu ukrywał Żydów. Był więzio-
ny na Majdanku. Dziadek zgi-
nął w Powstaniu Warszawskim. 
Zostawił po sobie chyba dobre 
wspomnienia, skoro mieszkańcy 
Pragi parkowi przy ulicy Szase-
rów nadali jego imię i postawili 
mu obelisk. 

– Krótko mówiąc, jaki dzia-
dek, taka wnuczka.

– Jestem bardzo dumna 
z dziadka. Ale to chyba jednak 
nie jemu przypisałabym swo-
ją postawę. Ja dziadka nie zna-
łam. Ale w domu zawsze pano-
wała taka atmosfera, że już jako 
dziecko wiedziałam, że nie je-
stem sama na świecie. Nie chcę 
się mądrzyć, ale naprawdę ty-
le jesteśmy warci, ile dajemy 
z siebie innym. Czasem wystar-
czy po prostu kogoś posłuchać  
i poświęcić mu czas. Z naszej 
strony to bardzo niewielkie ge-
sty. Bezcenne dla tego, komu 
pomogliśmy. Ja reaguję spon-
tanicznie. Nie chcę przeżyć ży-
cia myśląc tylko o sobie. Dla-
tego, jak słyszę, że ktoś jest 
chory i potrzebuje pomocy, to 
myślę o tym jak zorganizować 
dla niego pieniądze, leczenie. 
Skrzykuję znajomych. Zaczy-
na się budować krąg ludzi do-
brej woli. Wystarczy po prostu 
natchnąć dobrą ideą. Mam du-
że doświadczenie przy organi-

zacji takich rzeczy. Od lat je-
stem menadżerką reprezentacji 
Artystów Polskich w piłce noż-
nej. Są zagonieni, zapracowa-
ni, bardzo zajęci, ale dla swojej 
pasji i działalności charytatyw-
nej zawsze znajdą czas. Rzadko 
ktoś pozostaje obojętny, a wła-
ściwie nigdy się nie zdarzyło, 
żeby odmówili swojego wspar-
cia. Podobnie wygląda to wśród 
mieszkańców Saskiej Kępy. 
Dlatego mogłam wraz z mo-
imi przyjaciółkami stworzyć 
cykliczną imprezę – Świątecz-
ne spotkanie przyjaciół Saskiej 
Kępy na rzecz Fundacji św. Ja-
na Jerozolimskiego. Naprawdę 
serce rośnie, gdy podczas na-
szych świątecznych jarmarków 
Klub Kultury Saska Kępa przy 
ul. Brukselskiej pęka w szwach. 
Każdy znajduje tam coś dla sie-
bie. Przychodzą dzieciaki, ich 
rodzice, dziadkowie. Następu-
je wymiana dobrej energii. Przy 
okazji ludzie robią świąteczne 
prezenty, jedzą pyszności, mo-
gą kupić smakołyki, posłuchać 
koncertu najlepszych artystów, 
w końcu pogadać i poznać się, 
a przy okazji płyną pieniądze na 
zbożny cel, bo ludzie, jak wie-
dzą, że cel jest szczytny i ich 
datki trafią do właściwych rąk, 
są szczodrzy.

– Słyszałam, że jak kobiety 
z Saskiej Kępy zabierają się 
za coś, to nie ma na was moc-
nych.

– Coś w tym jest. Chcemy, 
żeby się coś działo. Dlatego 
przejmujemy się i uczestniczy-
my w wielu imprezach chary-

tatywnych oraz w przygotowa-
niach do święta Saskiej Kępy. 
Przy okazji nigdy nie zapomi-
namy o działalności charyta-
tywnej. Śmieję się, że upra-
wiam taką filantropię od ty-
łu. W ramach swojej Fundacji 
zorganizowałam Turniej Pił-
ki Halowej i przekazałam na 
rzecz Fundacji Św. Jana Jero-
zolimskiego 20 tysięcy złotych. 
A dwa lata temu przy okazji 
meczu Polska – Ukraina, któ-
ry został przygotowany przeze 
mnie i Stowarzyszenie Przyja-
ciół Ukrainy na Stadionie Na-
rodowym – 100 tysięcy złotych 
przekazaliśmy domom dziecka. 
Cieszę się, że moje córki Kasia 
i Marta, dziś dorosłe, od dziec-

ka zaangażowane są w działal-
ność charytatywną. Co więcej, 
nie wyobrażają sobie, że można 
komuś nie pomóc.

– Słyszałam, że działa Pani 
w Społecznej Radzie Święta 
Saskiej Kępy. Została nawet 
wiceprzewodniczącą i rzecz-
nikiem prasowym?

 – Spotykamy się raz na dwa 
tygodnie. To są gorące spotka-
nia. Naprawdę iskrzy, ale chyba 
tak właśnie ma być. Każdy ma 
swoją wizję, pomysł. Każde-
mu co innego wydaje się słusz-
ne i ważne. Teraz już jesteśmy 
myślami w maju. Dyskutujemy 
o święcie Saskiej Kępy. W tym 
roku obchody wypadają w so-
botę 24 maja. Główne wyda-

rzenia planowane są na ulicy 
Francuskiej, Placu Przymierza 
i ulicy Paryskiej. Gorąco zachę-
cam wszystkich mieszkańców, 
a właściwie wszystkich, którym 
droga jest Saska Kępa, by zgła-
szali swoje propozycje. Ofer-
ty mogą dotyczyć koncertów, 
wystaw, happeningów, teatru 
ulicznego, karaoke, gier ulicz-
nych, warsztatów artystycz-
nych… Oferty można składać 
do 7 marca 2014 roku do godzi-
ny 16 (formularze są do pobra-
nia na stronie www.cpk.art.pl, 
lub drogą elektroniczną ssk@
cpk.art.pl lub w sekretariacie 
Centrum Promocji Kultury przy 
ulicy Podskarbińskiej 2 w War-
szawie).

– Motto święta brzmi bar-
dzo prosto – Spotkajmy się na 
Saskiej Kępie. Chcecie uczy-
nić z niej salon Warszawy?

– Saska jest salonem Warsza-
wy. Od bardzo dawna. Nie bez 
powodu nazywa się Saską Kę-
pą, bowiem tradycja bywania na 
Kępie wywodzi się z czasów sa-
skich, w okresie międzywojen-
nym był to też atrakcyjny teren. 
To właśnie dlatego powstały tu 
modernistyczne wille, tu osie-
dlali się artyści, malarze, archi-
tekci. Saska jako jedyna w War-
szawie, ocalała niezniszczona 
w czasie wojny, dlatego i dziś 
jest perłą w mieście. To przecież 
ulubione miejsce dyplomatów, 
aktorów, ludzi sztuki i nauki. 
Jest snobizm na mieszkanie na 
Saskiej Kępie. Rozumiem to, bo 
to fantastyczne miejsce w War-
szawie. Chyba jedyne w stolicy, 
które zachowało taką cudowną 
atmosferę, gdzie ludzie mijając 
się pozdrawiają, zagadują, za-
trzymują się na krótką pogawęd-
kę. To miejsce magiczne. Jak ni-
gdzie indziej kwitnie życie to-
warzysko-kulturalne. Chcemy 
wskrzesić potańcówki przy uli-
cy Francuskiej.

– Będzie Pani tańczyć?
– Pierwsza wejdę na „par-

kiet”. (ap)  

Dorota WARDYŃskA
MIESZKAŃCY

„Mieszkaniec” rozmawia z  Dorotą Wardyńską, mieszkanką Saskiej 
Kępy, właścicielką Agencji Artystycznej Ministerstwo Gwiazd, mena-
dżerką reprezentacji Artystów Polskich i prezesem Fundacji „Między 
Nami” na rzecz integracji poprzez sport i kulturę.



mIesZKaNIeC 7

rEKlAMA rEKlAMA  

Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski
Jak cię widzą, tak cię piszą – głosi jed-

na z naszych narodowych mądrości. A oko-
lice Stadionu Narodowego są pod szczegól-
ną obserwacją turystów z zagranicy i spo-
za Warszawy. Dlatego dziwi „upiększające” 
zafoliowanie ogrodzenia Parku Skaryszew-
skiego (na zdjęciu).

Murek ten był już bohaterem kilku publika-
cji. Powstał wiosną 2012 r. i ironicznie został 
określony największą, samorządową inwesty-
cją Warszawy przed mistrzostwami EURO 
2012… Od piłkarskich mistrzostw nie minął 
rok, a murek już wymagał licznych napraw. 
Żeby w tym roku znowu go nie remontować 
ZOM, który zajmuje się naszym „Skarysza-
kiem”, postanowił na zimę „zafoliować” mu-
rek. Na całej jego długości – od ronda Wa-
szyngtona aż po jeziorko Kamionkowskie.

Potencjalną przyczynę „zafoliowa-
nia” próbujemy potwierdzić w Zarządzie 

Oczyszczania Miasta. Od Zofii Ślepowroń-
skiej z biura prasowego ZOM dowiadujemy 
się, że… „murek uległ uszkodzeniu z przy-
czyn naturalnych”, ale nie jest kompetent-
na, aby się na ten temat wypowiadać. Po ta-
kiej wypowiedzi już widzimy ile naprawdę 

fajnych felietonów będzie można napisać, 
gdy z ZOM odejdzie jego wieloletnia rzecz-
niczka, Iwona Fryczyńska.

- Dzień dobry panie redaktorze… – Iwona 
Fryczyńska, oddzwania do nas i wyjaśnia, 
że w ten sposób ZOM zabezpiecza murek 
przed niszczącymi skutkami zimy (głównie 
chodzi o rozpryskiwanie śniegowego bło-
ta, w którym znajdują się żrące środki uży-
wane do roztapiania śniegu i lodu). Naszą 
niebieską folię rzeczniczka fachowo nazy-
wa ekranem ochronnym, mówi o tym, gdzie 
w Warszawie ZOM jeszcze ustawia ekrany 
i o stu budkach lęgowych dla ptaków mon-
towanych w parkach… Nie może się jed-
nak zgodzić z naszym przypuszczeniem, że 
skoro murek trzeba przykrywać folią, to al-
bo jego wykonawca zbudował go z nieod-
powiednich materiałów, albo ZOM zleca-
jąc inwestycję nie wziął pod uwagę, że mu-
rek jest na tzw. świeżym powietrzu i to bli-
sko ruchliwej ulicy… No cóż, w końcu pa-
ni Iwona jest „ustami ZOM-u”. My zaś je-
steśmy uszami, ustami i oczami mieszkań-
ców i turystów. I interweniujemy: czas po-
zbyć się szkaradnej, długiej na 800 metrów, 
płachty! Adam Rosiński

euro-ruletka
Pytanie za sto punktów: kto powie, jak nazywają się war-

szawscy posłowie do Parlamentu Europejskiego? Nie widzę, 
nie słyszę. Ale spokojnie, wszyscy o nich usłyszymy. Na dniach, 
kiedy nowa kampania wyborcza rozkręci na dobre. 

Właściwie już się rozpoczęła, więc lada moment zaczną za-
biegać o naszą przychylność. Na ulicach będą patrzeć na nas 
z bilbordów, będą przemawiać do nas z telewizorów, będą się 
przymilać, obiecywać – żeby tylko postawić krzyżyk przy nich, 
a nie na nich.

Dobrze wiedzą, o co proszą – delegacja do europarlamentu 
to świetna posada. Wystarczy popatrzeć na ich oświadczenia 
majątkowe. To milionerzy. Owszem, zaglądanie do cudzej kie-
szeni eleganckie nie jest, ale przecież to ludzie publiczni, decy-
dując się na karierę polityczną, godzili się na to, że mają być 
przezroczyści. 

Praca w PE jest ważna, życie w Brukseli kosztowne – 
nie chodzi o to, żeby nasi posłowie byli pariasami Euro-
py. Chodzi o to, jakie są efekty ich pracy? Są tacy, którzy 
wzbudzają podziw. Nie tylko biorą twórczy udział w pra-
cach europejskich, ale też w swoich okręgach wyborczych 
za unijne pieniądze organizują naukę angielskiego, róż-
ne kursy zawodowe, młodzieży, laureatom olimpiad przed-

miotowych organizują wyjazdy do Brukseli... ale to tylko 
niektóre wyjątki.

Jakie jednak mogą być efekty pracy Jacka Kurskiego, Ry-
szarda Czarneckiego, czy Zbigniewa Ziobro, skoro oni nie wy-
chodzą z polskich stacji telewizyjnych. Są tu, a powinni być 
tam. Tu toczą polityczne boje o władzę, zamiast tam toczyć boje 
o dobrą przyszłość Polski w Europie. Jednym mogą pochwa-
lić się na pewno, są światowej miary połykaczami kilometrów 
– jeśli nie udzielają akurat któregoś z 1352 wywiadów, to na 
pewno jadą – w te, albo we w te. Za każdą podróż należą się 
diety, za podróż własnym samochodem większe – wszystko ja-
sne? Najgłośniejszym rajdowcem jest Kurski – ciągle łapią go 
za przekraczanie szybkości. Najbardziej obśmiewanym jest Cy-
mański – ten też nabija diety samochodowe, ale przy okazji 
zachowuje się jak kierowca międzynarodowego TiR-a w PRL 
– żarcie wozi do Brukseli z domu, w wekach… I dieta zostaje 
w kieszeni. Tymczasem Unia, to jest poważna sprawa. Świat 
się globalizuje, nie ma granic ani dla ludzi ani dla pieniędzy. 
Rodzą się nowe potęgi – Indie, Brazylia, Chiny – na naszych 
oczach powstają inne niż europejski wspólne rynki, wchodzą-
ce na scenę nowe potęgi gospodarcze spoza Ameryki i Europy 
łączą się w nowe, nieznane dotąd sojusze gospodarcze. Euro-
pa nie ma innego wyjścia, jak tylko pogłębiać swoją integra-
cję, mówić jednym głosem, wspólnie wytwarzać. Jest o czym 
rozmawiać, jest nad czym myśleć, bo przecież, jeśli narodzi 
się w końcu coś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy, to 

zwłaszcza dla takich krajów jak nasz, ważne jest jak ta przyszła 
europejska federacja będzie zbudowana, jakie będzie w niej 
miejsce dla Polski? Nasi posłowie mają nad czym pracować 
w Brukseli, więc powinni tam siedzieć, a nie tu skakać z anteny 
na antenę, prawić wzniosłe komunały, a po cichu myśleć, jak 
jak najwięcej wycisnąć z diety. 

No, ale przyszła pora rozliczenia ich z obietnic wyborczych, 
którymi sypali jak z rękawa. Co zrobili, co my mamy z tego, że 
oni są bogatsi o paręset tysięcy, albo i więcej? Co zrobili na-
si warszawscy europosłowie? Czy ktoś słyszał o ich dokona-
niach? Może spotykali się tu z wyborcami i tłumaczyli, czym 
się zajmują z sukcesem, a co idzie trudniej. Był ktoś z Państwa 
na takim spotkaniu z europosłem? Może na Pradze, na Gro-
chowie, w Rembertowie, Wawrze, Falenicy? Wesoła to też Eu-
ropa…

Zanim więc znów zagłosujemy, zanim użyjemy naszego naj-
większego argumentu – kartki wyborczej, warto się zastano-
wić. Głosować na pałę nie warto, bo wybory europejskie to 
ważna sprawa, a nie ruletka w Monte Carlo. Jeśli zaś chodzi 
o pytanie postawione na początku, odpowiadam – posłami do 
Europarlamentu z Warszawy są: Danuta Hübner, Rafał Trza-
skowski, Paweł Zalewski, Michał Kamiński i Wojciech Olejni-
czak. Znają Państwo kogoś z nich? A może wiecie, co zrobili 
dla naszego miasta, czy pod ich wpływem Parlament Europej-
ski coś postanowił w jakiejkolwiek sprawie? – Wie ktoś z Pań-
stwa? Nie widzę, nie słyszę… Marcin Marwicz

K&L HAIr dESIGN GrOUP
Salon Expert CH Atrium Promenada

Warszawa, ul. Ostrobramska 75c lok. 0.38 (obok pralni) 
Tel. (22) 611 37 77, 668 029 578   www.hairdesigngroup.com.pl
Salon czynny: pn.–sob.10.00-21.00, niedziele 10.00-20.00

 DIACOLOR 119–139 zł 
 teraz 83–97 zł 
 KOLOR 139–159 zł 
 teraz 97–111 zł
Kupon ważny do 31.03.2014 r.

Rabaty nie łączą się!

JEdNOrAZOWy KUPON rABATOWy – 30%
NA WSZySTKIE KOLOryZACJE.

Mureczku – odkryj się!
Od kilku miesięcy murek odgradzający Park Skaryszewski od al. 
Zielenieckiej straszy foliowym płaszczykiem. Czas to zmienić!
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 BA RAN 21.03-21.04

W  najbliższym czasie możesz przeżywać trudne 
momenty. Uzbrój się więc w cierpliwość i  nie rób 
więcej niż jest to potrzebne. Wystrzegaj się też 
przesadnie czarnych myśli, a  wszystko ułoży się 
pomyślnie. Wystarczy, że zachowasz tylko przy-
tomność umysłu i spokój. W sprawach sercowych 
bez zmian, ale spotkanie z miłą osobą na pewno 
poprawi Ci nastrój...

 BYK 22.04-21.05
Plany, jakie czynisz wobec swoich bliskich nieko-
niecznie muszą się udać. Postaraj się teraz skupić 
przede wszystkim na pracy, a na efekty nie będziesz 
musiał długo czekać. Ostatnio zbytnio się angażu-
jesz się w problemy osób, których tak naprawdę nie 
znasz. Zastanów się czy rozsądnie postępujesz... Na-
tomiast w sprawach sercowych pozwól sobie na ma-
leńkie jak na Ciebie szaleństwo i lekki zawrót głowy...

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Ostatnio mogło brakować Ci fantazji i polotu. Wyni-
ka to zapewne z przemęczenia i  spadku odporno-
ści organizmu. Może trzeba poprawić kondycję? Za-
cznij małymi kroczkami, powoli, mogą to być space-
ry w miłym towarzystwie, warto też spędzać więcej 
czasu wśród przyjaciół, których obecność na pewno 
poprawi Twoje samopoczucie. W  sprawach serco-
wych jakiś Wodnik lub Byk zaczną walczyć o Two-
je względy.

 RAK 22.06-22.07
Twoje sprawy zawodowe mają się całkiem nieźle, 
wykażesz się w  nich sporą intuicją i  inteligencją. 
W najbliższym czasie możesz dzięki przemyślanym 
decyzjom odnieść sukces finansowy. W  sprawach 
domowych nie powinno być większych komplikacji 
i Twoje kontakty z najbliższymi będą się układały jak 
najlepiej. Twój partner wykaże się sporą dozą zro-
zumienia dla Twoich zmiennych nastrojów i posłuży 
wsparciem w trudnych chwilach.     

 LEW 23.07-23.08
Nieoczekiwana wizyta lub wiadomość wprowadzi 
w Twoim życiu trochę zamieszania. Może być trudno 
pogodzić tę propozycję z wcześniejszymi zobowią-
zaniami. W  najbliższych dniach inicjatywa w  spra-
wach uczuciowych należeć będzie do Ciebie. Po-
staraj się więc wybranej osobie pokazać jak Ci na 
niej zależy. Pamiętaj, że najlepsze są wieczory spę-
dzane w miłym towarzystwie... i wspólne śniadania 
o poranku. 

 PAN NA 24.08-23.09
W najbliższym czasie uważniej słuchaj, co mają do 
powiedzenia osoby, od których zależą Twoje spra-
wy. Dosłownie i w przenośni staraj się czytać mię-
dzy wierszami, bo może dojść do nieporozumień. 
Możliwe, że będziesz mieć szansę na spotkanie lu-
dzi, którzy wpłyną na Twoje dalsze życiowe decy-
zje. W układzie z partnerem możesz osiągnąć wio-
senny zawrót głowy, o czym przekonasz się nieba-
wem. Musisz jednak zadbać o swój układ pokarmo-
wy, zwróć też większą uwagę na dietę. 

 WA GA 24.09-23.10
Małe radości i smutki – przez najbliższe dni mogą 
urozmaicać codzienność. Nie martw się, że omi-
nie Cię coś wspaniałego. Na wielkie wydarzenia 
przyjdzie jeszcze czas. Natomiast nieoczekiwa-
ny przypływ gotówki wprawi Cię w  dobry humor 
i  sprawi, że na świat spojrzysz weselszym wzro-
kiem. Wykażesz się większą inicjatywą w  spra-
wach sercowych i wtedy może się okazać, że nad-
chodzące tygodnie przyniosą ciekawe dla Ciebie 
wydarzenia...

 SKOR PION 24.10-23.11
Dla niektórych Skorpionów może to być czas szczę-
śliwych rozwiązań. Inne mogą mieć problemy z na-
wiązaniem kontaktów międzyludzkich. Wszystko to 
może zależeć od psychicznego nastawienia i odro-
biny szczęścia. Nie przejmuj się jednak zbytnio, bo 
wszystko znajdzie szczęśliwe zakończenie za parę 
tygodni. Swoje sprawy załatwiaj na bieżąco i w ter-
minie płać rachunki.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Twój organizm czuje nadchodzącą wiosnę, ale 
też ciągnie Cię na zieloną trawkę. Zacznij praco-
wać nad swoją kondycją i pomyśl o bardziej ak-
tywnym wypoczynku. W  codziennym rozgardia-
szu nie zapominaj o swojej rodzinie i poświęć jej 
trochę uwagi. Zalecane jest większe poczucie hu-
moru i  pozytywne nastawienie do wszystkiego. 
Nie złość się, jeżeli coś nie zostanie zrobione tak, 
jak chcesz. Nie każdy może być takim ideałem 
jak Ty.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Najbliższe dni powinieneś wykorzystać w  sposób 
bardziej twórczy. Będziesz mieć wiele możliwości. 
I  wszystkie powinny być sprzyjające. Wzbudzić to 
może Twój zachwyt, a  jednocześnie pewien niepo-
kój, że tyle spraw układa się zbyt łatwo. W sprawach 
sercowych możesz liczyć na uśmiech losu, w finan-
sowych szykują się małe zmiany na lepsze. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Teraz może być sprzyjająca pora na załatwienie 
spraw, a tych możesz mieć trochę, w tym parę za-
ległych. Skoncentruj się na najważniejszych. Przy 
okazji odbębnisz parę spotkań, zabłyśniesz w towa-
rzystwie, ktoś nie oprze się Twojemu urokowi i bę-
dzie zainteresowany Twoją osobą. Nie zmarnuj ta-
kiej okazji i postaraj się o nawiązanie bliżej znajomo-
ści. Będzie Ci dopisywała kondycja, a  sukces jaki 
odniesiesz zaprocentuje na dłużej.  

 RY BY 20.02-20.03
Przez najbliższe dni możesz mieć w  perspektywie 
jakieś fascynujące przeżycie w  sferze uczuciowej. 
Może Cię to doprowadzić do stanu lekkiej frustra-
cji, poczujesz się jak na rozstaju dróg. Decydująca 
rozmowa z drugą osobą wyjaśni wiele wątpliwości. 
W sprawach zawodowych musisz uzbroić się w cier-
pliwość. W finansach możesz liczyć na zwiększone 
dochody pod koniec miesiąca.

Merlin

Wielki Post oznacza, że ma-
my czterdzieści dni do świąt. 
Nie zostawiaj wszystkiego na 
ostatnią chwilę. Zaplanuj pra-
cę zawczasu – i dla siebie, i dla 
domowników. Nie ma powodu, 
by wszystko spoczywało na 
Twojej głowie, przecież to ma-
ją być wspólne święta – Wiel-
kanoc!

Pierwszy tydzień przeznacz 
na planowanie, podział zadań 
i korekty planu, oraz na listę 
koniecznych zakupów (środ-
ki czystości do sprzątania, 
świąteczne serwetki, stroiki, 
zastawa, nowe firanki itp.).

Na cztery tygodnie przed 
można zacząć porządkować 
to, co ukryte dla oczu: szaf-
ki, szuflady, komody. Piwnicę 
też. Dwa tygodnie przed moż-
na czyścić dywany, przyrzą-
dzić potrawy, które można za-
mrozić (pasztety, białą kiełba-
skę, serniki itp.). Tydzień przed 
świętami można rozpocząć 
myciem okien, potem general-
ne sprzątanie „na wierzchu”, 
od wycierania kurzu także za 
i pod meblami po pastowa-
nie. Kuchnię zostaw na koniec 
(stół, podłoga), gdy skończysz 
całe gotowanie. Pisanki war-
to robić rodzinnie, na kilka dni 
przez Wielkanocą!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Kasze – nowa moda w kuchni. Na różne sposoby.

✓Kasza jaglana – im bardziej żółta, tym lepsza. Wypłucz ją 
starannie w kilku wodach lub na sicie, pod kranem, aż woda 
stanie się zupełnie przezroczysta. Gotuj w osolonej wodzie pół 
na pół z mlekiem (1 szklanka kaszy, 1 szklanka wody, 1 i 1/2 
szklanki mleka, szczypta soli). Gdy wchłonie płyn, wyłącz gaz, 
dodaj 1-2 łyżki masła, zawiń w kocyk na pół godziny. Tymcza-
sem uduś w minimalnej ilości wody 1-2 jabłka w cząstkach, skrop cytryną, dodaj łyż-
kę – dwie rodzynek, sparzonych orzechów włoskich, miodu, wymieszaj z gotową ka-
szą, posyp cynamonem i otartą skórką cytrynową. 

✓Pęczak – na maśle klarowanym powoli zeszklij pęczak, dodaj siekaną cebulę, 
marchewkę w drobną kostkę, łyżeczkę miodu. Podlewaj na zmianę jasnym piwem 
i wodą, za każdym razem czekaj mieszając, aż płyn wsiąknie. Gdy pęczak będzie 
miękki, dopraw solą, pieprzem, imbirem; można dodać kurkumy albo curry. Smakuje 
posypany kruszonym białym serem, lub jako dodatek do pulpetów czy gotowanego 
mięsa drobiowego.

✓Kasza gryczana – palona, czyli ciemna. Szklankę kaszy ugotować z  dwiema 
szklankami osolonej wody, lekko ostudzić (by można było ją wyrabiać) i  dodać 1 
jajko całe, 1 białko, biały ser (niecała kostka), drobniutko siekaną dymkę, czarny, 
świeżo mielony pieprz, a kto lubi – także siekane drobno suszone pomidory i oliwki. 
Dobrze wymieszać masę, formować małe, podłużne kotleciki, panierować w bułce 
i smażyć po obu stronach – tu również świetnie sprawdzi się masło klarowane, ponie-
waż nie przypala się i daje piękny, apetyczny zapach. 

✓Kasza jęczmienna – zagotuj 2,5 szklanki osolonej wody, wsyp szklankę kaszy 
jęczmiennej, 2-3 łyżki warzyw suszonych drobnych, a  gdy kasza wchłonie wodę, 
owiń w kocyk na pół godziny, by doszła. Na smalcu lub oleju podsmaż z solą i pie-
przem sporą, bardzo drobno krojoną cebulę, ze dwie garście krojonych pieczarek 
lub innych świeżych grzybów, by odparował cały płyn. Wtedy zalej je 1/2 szklanki 
kwaśnej, dobrej śmietany, wymieszaj, zagotuj, dosyp hojnie natki pietruszki (najlepiej 
cały pęczek). Wymieszaj całość z gotową, gorącą kaszą, podawaj z rybą (ale nieko-
niecznie z łososiem, raczej pstrąg, karp, morszczuk czy grenadier) lub klopsami. 
 PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Czy język polski jest naprawdę polski? Lawina nowych słów 

takich, jak esemes, laptop, tablet itp. wiele osób przeraża. 
A przecież polszczyzna od zawsze czerpie z innych języków. Au-
to, początkowo – automobil, to grecka zbitka słów autos i mobi-

lis. Znaczy dokładnie to samo, co po polsku samo-chód. Poczciwy szlafrok z niemiec-
kiego (schlafen – spać) próbowano zastąpić polską nazwą. W sumie najlepiej przyjęła 
się lansowana w połowie XX wieku podomka, choć popularyzowano też np. „okryj-
ciałko”. Kanapa to dar grecki – słowo konopeon oznaczało wygodne łóżko, dla przy-
jemnego relaksu osłonięte moskitierą. Z kolei przodkiem burmistrza, kapelmistrza 
i innych „mistrzów” jest niemiecki meister. Ciekawa sprawa z bułką: to sympatyczne 
słówko ma rodowód łaciński, bulla oznaczała guzek, pęcherzyk, pieczęć. Słowo sze-
reg jest węgierskie, oznacza dużą ilość na przykład ludzi, ale nie tylko. Wesele mamy 
z Czech, podobnie, jak bramę, zwaną przez naszych przodków broną. Polszczyzna 
znakomicie splata się z cudzoziemszczyzną, czego świetnym dowodem jest na przy-
kład zbitka słów ciuch i land!  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
U lekarza:
- Pije pan?
- Nie.
- Pali?
- Nie. 

- A o co zakład, że i tak coś u pana znajdę?!
��

- Otyłość jest znaczna. Przepiszę panu takie malusień-
kie tabletki.
- Jak często je zażywać?
- Trzy razy dziennie, i nie zażywać tylko rozsypywać na 

schodach i podnosić. Ale po jednej!
��

- Doktorze, ile kosztuje u pana wyrwanie zęba?
- 98 zł.
- Tyle?! Za kilka minut pracy?!
- Cóż, jeśli pan woli, mogę wyrywać powolutku… 
 WesołyRomek

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 3/2014: „Biały kruk”. Zestaw 
upominków wylosowała p. Monika Królikiewicz z al. Niepodległości. Po odbiór 
zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 14 marca br.

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO/kupię

 Skup aut, kasacja. Płatne go-
tówką.  Tel. 511-571-917

FINANSE

 Doświadczona księgowa - 
doradca podatkowy prowadzi 
księgowość małych i średnich 
firm - od 100 zł. 
Tel. 606-763-006; 601-237-563; 

www.podatkizglowy.pl
 Księgowość. Tel. 608-47-58-70
 Pożyczki 3000-30000 zł War- 
szawa.  www.markasa.pl; 
 Tel. +48 533-340-404
 Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

INNE

 Sprzedam używane z Niemiec 
- pralki, lodówki, telewizory, ro-
wery i inne.  Tel. 502-188-233

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  tel. 516-400-434
 Książki Płyty Dojazd. 
 Tel. 798-631-511
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
 Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.  tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
tel. 22 671-15-79; 22 613-98-37

NAUKA

 Angielski - szkoła podstawo-
wa, gimnazjum. 
 Tel. 887-826-554

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze - promocja! Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Dwa pokoje, ul. Waszyngtona. 
 Tel. 22 810-45-48
 Kawalerka na Płowieckiej, 
Wawer.  Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Działki nad jeziorem, linia 
brzegowa, media, blisko W-wy. 
 tel. 605-044-270
 Mieszkanie 38 m kw., 2 po-
koje Al. St. Zjednoczonych. 
 Tel. 605-927-991

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia

 Szukam garażu Grenadierów/
Waszyngtona.  Tel. 601-213-886

PRACA

 Zatrudnię grafika kompu-
terowego oraz studentkę po-
lonistyki na zlecenie. 
 tel. 505-158-260 

PRAWNE

 Doradca Podatkowy -  pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody, audyty Wspól-
not Mieszkaniowych. Warsza-
wa Gocław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spad-
kowe. Wawer-Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola 
od strony pętli autobusowej). 
 www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444; 
 22 810-00-61 w. 252 

RÓŻNE

 Oddam za darmo wersalkę 
w b. dobrym stanie. 
 Tel. 22 810-27-85
 OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - tANIO 
I SOLIDNIE. tEL. 500-336-607

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow - nowe, 
używane - serwis, konserwacja, 
akcesoria. 
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY

 Sprzątam + po remoncie. 
 Tel. 511-210-315

TOWARZYSKIE

 Samotna emerytka pozna 
starszą, kulturalną panią, chęt-
nie ze wschodnich rubieży, cel 
wyłącznie towarzyski. 
 Tel. 22 870-70-20

TRANSPORT

 AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
tanio.  tel. 721-002-710
 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiór-
ki.  tel. 22-224-22-63; 
 888-651-163
  AUTOHOLOWANIE, 

PRZEPROWADZKI.
 TEL. 722-990-444

 Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. tel. 607-66-33-30
 Wywóz gruzu, mebli, sprzą-
tanie piwnic, transport mat. bu-
dowlanych.  Tel. 600-359-594

TURYSTYKA

 MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIO-
RO, LAS, KAMERALNIE. 
 TEL. 89 621-17-80; 
 www.szczepankowo.pl
 Wielkanoc dla Seniorów 
w Krynicy Morskiej 10 dni - 
18.04. - 24.04. w cenie 799 zł/os.  
Zapisy i informacje: ul. Mar- 
szałkowska 81 lok. 25. 
 Tel. 22 834-95-29 

USŁUGI

 A-Z stolarskie przeróbki, 
naprawy.  tel. 602-126-214
 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. Ul. 
Igańska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
 Anteny satelitarne naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
 www.lemag-tvsat.waw.pl; 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
 ANtENy, tELEWIZORy 
- NAPRAWA. 
 tEL. 602-216-943
 Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie. Marcin 
Jarosiewicz.  Tel. 503-630-035
 Cyklinowanie, lakierowanie 
- Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów - Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
 Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne. 
 Tel. 516-075-825

 Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy, 
ul. Zamieniecka 63. 
 tel. 22 610-23-05

 Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydrauliczno-gazowe. 
 tel. 505-65-85-23
 Hydraulik 24h, wod. kan. co. 
Gaz.  Tel. 22-416-64-49 
 i 889-51-82-46
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl; 
 Tel. 696-321-228
 LODÓWEK NAPRAWA 
 tEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Lodówki, pralki, telewizory 
- naprawa.  tel. 694-825-760
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, gip- 
sowanie, sztukateria, Mistrz. 
 Tel. 22 810-90-22
 Meble na wymiar naprawy, 
przeróbki.  tel. 504-824-568; 
 22 773-15-13

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRZEPROWADZKI. 
 tEL. 669-834-024
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe - produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874
 StOLARZ - SZAFy, ZA-
BUDOWy, GARDEROBy 
I PAWLACZE 
 tEL. 602 126 214
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88

 WyKONUJEMy NIE-
POWtARZALNE DRZWI, 

ŁÓŻKA I INNE MEBLE 
Z LItEGO DREWNA 
tEL. 514-074-404; 502-221-045
 Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie verti-
cali.  Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 ELEKtRyCZNE. 
 tEL. 504-618-888
 HyDRAULICZNE. 
 tEL. 504-618-888
 HyDRAULIK. 
 tEL. 502-031-257
 PANELE, UKŁADANIE. 
 tEL. 504-618-888
 tAPEtOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.  tEL. 504-618-888

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18zł/h - 24h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 506-480-505 
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli ta-
picerowanych, tapicerek samo-
chodowych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440
 Sprzątanie piwnic, strychów. 
 Tel. 795-141-552

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, malo-
wanie.  Tel. 518-562-380 
 i 22 612-59-98
 Glazura, hydraulika, malo-
wanie.  Tel. 606-181-588
 Gładź, glazura, panele, malo-
wanie.  Tel. 609-982-675
 Malowanie, panele, wykła-
dziny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521

ZIELARSTWO

 Ziółko - Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C. H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 
53 D. Zielarstwo - pełny asor-
tyment, profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA dROb NE   OGŁO SZE NIA dROb NE    OGŁO SZE NIA dROb NE

Gaz, hydraulika - 24h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

rEKlAMA  rEKlAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156 

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
 ul. floriańska 12 

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu klienta

www.mpuk.waw.pl

uSłuGi PogrzebowezakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

c a Ł O d O b O w O

Całodobowo koMPlekSoWe uSłuGi
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. kłopotowskiego 23/25 
(wejście od ul. floriańskiej)
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAkłAD PoGRZeboWy
ZAKŁAD 

POGRZEBOWy 
„Calvaria”

CAŁODOBOWO
ul. Grochowska 144/146

Tel. 22 836 40 09;  
501 570 011

www.calvaria.pl
rEKlAMA  rEKlAMA

twój CZas jest dla Nas beZCeNNy!
Nadaj drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl
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Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744

NAPRAWA I RENOWA-
CJA MEBLI Z LItEGO 
DREWNA. MIStRZ StO-
LARSKI  tEL. 502-221-045

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt agd, złom, makula-
turę, stłuczkę. Sprzątanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62

Telewizory i naprawa. 
Tel. 692-420-605

Rolety, żaluzje, verticale, pli-
sy, produkcja, sprzedaż, mon-
taż.  Tel. 502-133-124
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Pomóż tym, których kochasz
WSTydLIWy PrOBLEM… 

Czy wiesz, że w  polskim 
społeczeństwie jest bardzo 
wiele osób, które przez lata ży-
ją z  niedosłuchem udając, że 
nie mają problemu lub też mają 
nadzieję, że nikt się nie dowie, 
co niestety obraca się przeciw-
ko nim samym, bo same wy-
kluczają się z życia rodzinnego 
i towarzyskiego poprzez utrud-
nioną komunikację.

OTOCZENIE I rOdZINA… 
Czy zdajesz sobie sprawę z te-

go, że osoby mające problem 
ze słuchem, właśnie z  powo-
du wstydu nie przyznają się do 

problemu, a niestety problem ze 
słuchem często  oddziałuje źle, 
także na otoczenie i  rodzinę tej 
osoby. Problem pogarszania słu-
chu jest uciążliwy dla pozosta-
łych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w nadmier-
nym hałasie (np. bardzo głośne 
słuchanie TV lub radia) i naraża 
ich również na warunki, które 
i  u  nich mogą powodować po-
wstawanie problemu pogarsza-
nia słuchu. bardzo ważna jest 
pomoc rodziny, jeśli widzisz, że 
ktoś bliski z  Twojego otoczenia 
ma częsty problem z  usłysze-
niem całości wypowiedzi  albo 
włącza dźwięk coraz głośniej, 
warto namówić taką osobę na 
odwiedzenie specjalisty. 

TECHNOLOGIA OdPOWIAdA  
NA POTrZEBy…

Technologia w  dziedzinie 
protetyki słuchu rozwija się 
bardzo szybko i  jest w  sta-
nie zaspokoić wszelkie wy-
magania dotyczące aparatów 
słuchowych zarówno te, es-
tetyczne, wielkościowe  jak 
i dotyczące aktywnego lub no-
woczesnego stylu życia, dla-
tego czym szybciej takie oso-
by przestaną unikać tema-
tu posiadanego problemu ze 
słuchem, tym szybciej znów 
w  pełni będą mogły słyszeć 
otaczające dźwięki bez nara-
żania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZANIM BędZIE ZA PóźNO…

Często przez zbyt późne za-
uważenie, że ktoś  cierpi na pro-
blem ze słuchem, wystąpiło już 
długotrwałe uszkodzenie słuchu 
i jest za późno, by odpowiednio 
pomóc takiej osobie. 

 
PAMiĘtAJ – im szybciej nie-
dosłuch jest wykryty, tym le-
piej. Dlatego kAŻDy powinien 
regularnie badać swój słuch.

CO POWINNO  
NAS ZANIEPOKOIć…

– narzekanie, że przez tele-
fon osoby z którymi prowadzo-
na jest rozmowa, mówią nie-
wyraźnie

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

– często pada pytanie: „Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy 
mógłbyś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji. 

nA nASZyM SłuCHu 
PoleGAMy W Wielu RÓŻnyCH 
SytuACJACH ŻyCioWyCH, 
DlAteGo PoWinniŚMy Go  
CeniĆ i CHRoniĆ!

Ludzie regularnie sprawdzają 
stan swoich zębów, czy wzrok 
ale zapominają, że słuch jest 
również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie się 
sprawnie komunikować z  oto-
czeniem. AS 2014

Wstydliwy problem Polaków - ubytek słuchu

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne ba da nie 
s³uchu i konsultacjê protetyka 
s³uchu. osobom nie pe³ no spraw-
nym proponujemy wizyty domowe. 
z uwagi na du¿e zainteresowanie 
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.

Hurtownia optyczna HuRt-DetAl

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

rEKlAMA rEKlAMA  

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10.00−20.00

 Sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od poniedzia³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
      pon., œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

To, co dziś oczywiste, jesz-
cze niedawno takim nie było. 
Czy wiecie, że pełnię praw 
wyborczych Europejki uzy-
skały najpierw w Finlandii, 
w roku 1906, a potem bywa-
ło różnie: na przykład Francja 
dołączyła w 1944 r., dwa la-
ta później Włochy zaś Szwaj-
caria dopiero w 1971, a jeden 
z jej kantonów w roku 1990! 
Organizacja Narodów Zjed-
noczonych w 1945 r. stwo-
rzyła Kartę Narodów Zjed-
noczonych – pierwszy do-
kument, który jako oczywi-
stą stawiał kwestię równości 
mężczyzn i kobiet. 

Jak było przedtem? Warto 
zajrzeć do historii, a zwłasz-
cza – objaśnić dwa istotne 
pojęcia. Feminizm – od ła-
cińskiego słowa femina, czy-
li kobieta, to ruch społeczny 
zajmujący się równoupraw-
nieniem kobiet. A wszystko 
zaczęło się od sufrażystek (od 

łacińskiego suffragium, czyli 
głos wyborczy). 

W pierwszej połowie XIX 
wieku kobiety (głównie ame-

rykańskie i angielskie) do-
gadały się, by zmienić swo-
je życie. Chodziło głównie 
o warunki egzystencji, pra-
wo do wykształcenia a także, 

w szerokiej skali, o konkretne 
zmiany w prawie rodzinnym 
i w prawie wyborczym: do-
szły do słusznego wniosku, że 

skoro obecnie tylko mężczyź-
ni wybierają samych męż-
czyzn do sprawowania rzą-
dów, małe są szanse by kobie-
ce postulaty były wysłuchane, 

a zwłaszcza – należycie zro-
zumiane. Jak często bowiem 
mężczyzna rozumie kobietę?!

Spotykając się z niezbyt 
przychylnymi reakcjami (po-
wstawały ruchy antysufraży-
stek, przekonujących panie, 
że kobieta tylko w domu mo-
że być w pełni wolna), nie 
ustępowały i oto, pod pre-
sją składanych petycji pod-
pisywanych przez dziesiąt-
ki tysięcy osób (nie tylko 
pań), protestów, spotkań, pi-
kiet i demonstracji różnego 
rodzaju, także przed Białym 

Domem (na zdjęciu) dokona-
ła się zmiana, choć z wieloma 
ograniczeniami.

W Polsce było inaczej, 
nie bez powodu. My, Polki,  

zawsze odgrywałyśmy zna-
czącą, aktywną rolę w losach 
państwa i narodu. Powstania, 
zabory, tajne organizacje nie-
podległościowe i tajna oświa-
ta, ojczyźniane walki wyzwo-
leńcze – te ciężkie doświad-
czenia dźwigałyśmy, na ile 
było to możliwe, na równi 
z naszymi mężami, ojcami, 
synami, jako równi obywa-
tele i obywatelki. Lecz świat 
idzie naprzód i nasze prabab-
ki też chciały więcej!

W 1918 roku wymusiły-
śmy na Piłsudskim podpisa-
nie dekretu o przyznaniu Po-
lkom praw wyborczych. Jak? 
Zwyczajnie – obległyśmy (to 
znaczy nasze prababki) jego 
willę i tak długo – mimo do-
kuczliwego zimna – stukały-
śmy parasolkami w okienni-
ce i drzwi domu, aż Marsza-
łek podjął właściwą decyzję. 
Dlatego symbolem polskich 
feministek jest parasol!

A dziś? Jest wiele miejsc na 
świecie, gdzie kobiety przy-
pominają o sobie i domaga-
ją się konkretnych zmian. 
Choćby Rosja: zbulwersowa-
ne marginalizowaniem przez 
rząd Putina istotnych spraw 
związanych z feminizmem, 
ekologią i kwestiami spo-
łecznymi, dziewczyny z Pus-
sy Riot w kolorowych komi-
niarkach dwa lata temu wy-

śpiewywały swoje protesty 
na ulicach, dachach samo-
chodów, a także w cerkwi, 
gdzie za „Bogurodzico, prze-
goń Putina” spotkały je su-
rowe represje. Hasło „Teraz 
my, kobiety!” długo jeszcze 
będzie zachęcać do działania 
panie w różnych częściach 
świata.

Czy w tym kontekście 
Dzień Kobiet brzmi groźnie? 
Ależ skąd. Już Rzymianie 
mieli swoje wiosenne matro-
nalia, święto płodności i uro-
dzaju, gdy mężowie dawa-
li swoim żonom prezenty i – 
uwaga! – spełniali ich różne 
życzenia i marzenia. 

Na kilkaset lat świat zapo-
mniał o wiosennym święcie 
– wróciło, uchwałą Między-
narodowego Kongresu Ko-
biet Socjalistek w Kopenha-
dze w sierpniu 1910 r. (ponad  
sto pań z 17 krajów) ustano-
wiono Dzień Kobiet bez do-
kładnej daty jego obchodów. 
Dlaczego 8 marca? Ogólni-
kowych wersji jest bardzo 
wiele. W Polsce to święto 
przez niektórych kojarzone 
jest z komuną, a nie z kobie-
tami... 

W zasadzie każdy dzień 
jest dobry, by wręczyć kwia-
tek, powiedzieć coś serdecz-
nego, by w kobiecie dostrzec 
człowieka…  ego

bIUro reKlamy „mIesZKańCa”
04−062 warszawa, ul. grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl

teraz my, kobiety!
Od kiedy sięgamy pamięcią, mamy swoje prawa. Choć nie 
zawsze przestrzegane, nie zawsze egzekwowane, dają nam 
wiele możliwości. Studiujemy, pracujemy, wysyłamy panów na 
urlop „tacierzyński” a także  – mając prawa wyborcze – zostaje-
my politykami i same wybieramy polityków. Obchodzimy Dzień 
Kobiet czasem chętnie, czasem ze wzruszeniem ramion.



mIesZKaNIeC 11

Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Natalii Kowerdy – wirtuozki longboardu

– Długa deska, longboard, wyjaśnijmy, czym ona jest…
– To trochę pochodna skateboardu. Różnica polega na tym, że 

jest bardziej mobilna. Mogę ją wziąć pod pachę, pójść na trasę ro-
werową i tam jeździć. Można ją nawet traktować jako środek trans-
portu, ale nam głównie służy do robienia różnych akrobacji, trików, 
dancingu i wyścigów. Ja zajmuję się tym od czterech lat. W Polsce, 
tak naprawdę, to dość świeży sport i nie jest jeszcze aż tak rozwi-
nięty, jak w innych krajach…

– Ale śmiało możemy go skategoryzować jako sport, w któ-
rym, zresztą, odnosisz całkiem spore sukcesy. Wygrałaś m.in. 
kobiecą rywalizację w wyścigach Independence Day Push Race 
i na Peny Push Contest, a druga byłaś w dancigu na Rock & 
Roll oraz Move your body Girl…

– No tak, mam kilka sukcesów… To taki sam sport, jak inne - są 
różne zawody, kategorie, specjalizacje. Każdy może znaleźć coś dla 
siebie. Od wyścigów, czyli jechania na prędkość przez całe miasto, 
do downhillu, czyli jazdę z góry, która już jest bardziej niebezpiecz-
na, bo się jedzie z góry na dół z prędkością 60˗90 kilometrów na 
godzinę. Ja specjalizuję się w dancingu i trikach na flacie, czyli na 
płaskiej powierzchni.

– W zeszłym tygodniu mieliśmy tłusty Czwartek. Na zdję-
ciach na facebooku widziałem, jak z przyjaciółmi opychałaś się 
pączkami… Wiem, że Wy, longboardowcy, macie swoje „tłuste 
Czwartki”...

– Bo ja naprawdę lubię pączki… (śmiech). Tak, cotygodniowe 
Longboardowe Tłuste Czwartki organizowane są przez Go Long-
board. Każdy, kto chce może przyjść na taką imprezę. Dostanie za 
darmo deskę i może się na niej uczyć. Dostanie pełen instruktaż, 
odpowiedzi na wszystkie pytania. Teraz te Tłuste Czwartki robione 
są w pomieszczeniach Stadionu Narodowego, a jak nam stadion za-
mkną, to będziemy się spotykali przed nim, bo tu są fajne alejki, na 
których nikt nam nie przeszkadza jeździć, a i my nikomu nie prze-
szkadzamy. A poza tym z Gocławia mam tu tylko 15 minut jazdy.

Rozmawiał Adam Rosiński

Warszawa, za sześć lat, mo-
że być ponownie areną Mi-
strzostw Europy w Piłce Noż-
nej. Wawer już się szykuje na 
UEFA EURO 2020.

Mistrzostwa w 2020 roku bę-
dą bardzo specyficzne. Mecze 
zostaną rozegrane na 13 stadio-
nach w 13 różnych miastach. Go-
spodarzy poznamy dopiero jesie-
nią. Polska zgłosiła do tych mi-

strzostw dwa stadiony – Śląski 
w Chorzowie i Narodowy w War-
szawie. Po świetnej atmosferze, 
jaką warszawiacy stworzyli kibi-
com w czasie ostatniego turnieju 
UEFA EURO 2012 zdaje się, że 
szanse stolicy na ponowne, wiel-
kie piłkarskie emocje są bardzo 
duże. Mistrzostwa w Piłce Noż-
nej dają też pewne szanse małym, 
lokalnym klubom…

W czasie minionego EURO ta-
ką szansę miał południowopraski 
„Drukarz”. Tutaj, choć sporadycz-
nie, trenowali piłkarze (na zdję-
ciu) oraz sędziowie. Teraz swo-
je przysłowiowe pięć minut chce 
wykorzystać wawerski Parafialny 
Klub Sportowy Radość Warsza-
wa. W Miedzeszynie, pomiędzy 
ul. Solurską, Garncarską, Rusałki 
i Ciekawą może powstać całkiem 
spory ośrodek treningowy. Inwe-
stycja ma składać się z trzech bo-
isk piłkarskich i budynku, który 
będzie stanowił zaplecze dla spor-
towców. To będzie pierwszy etap 
„Centrum Sportu Wawer”. W po-
łowie lutego z tą koncepcją i miej-
scem zapoznali się przedstawicie-
le władz Warszawy i PZPN.

Trzymamy kciuki za realizację 
inwestycji, bo wtedy młodzi pił-
karze będą mieli świetną bazę tre-
ningową. Oczywiście, także trzy-
mamy kciuki za to, aby UEFA 
przyznała nam współorganiza-
cję EURO 2020, bo… chyba tyl-
ko dzięki temu ponownie będzie-
my mogli zobaczyć reprezentację 
Polski na mistrzostwach takiej 
rangi… ar

Natalia na poziomie –4 Stadionu Narodowego.

Za nami Ix Bieg Wedla. 
W Parku Skaryszewskim, po 
raz kolejny, biegało i maszero-
wało prawie tysiąc osób.

Od dziewięciu lat środowi-
ska związane z PTTK organizu-
ją imprezę, która cieszy się ol-
brzymią popularnością. Mowa, 
oczywiście, o Biegu Wedla. 
Zapisy, pakiety startowe na 
ten bieg zawsze rozchodzą 
się jak przysłowiowe świeże 
bułeczki. No bo, po pierw-
sze, kto by nie chciał pobie-
gać w „pięknych okoliczno-
ściach przyrody” parku, któ-
ry kilka lat temu został uzna-
ny za najpiękniejszy w Pol-
sce, a po drugie, w pewnym 
sensie, od lat właśnie ta im-
preza otwiera sezon biegowy.

W tym roku aura dla biegaczy 
była łaskawa. W sobotę, 22 lute-
go, pogoda była wręcz wiosenna. 
Na starcie czterech biegów stanę-
ło 800 zawodników w wieku od 
kilku do blisko 100 lat. W mar-

szach i biegach na orientację 
wzięło udział kilkadziesiąt osób.

W obydwu „dużych” biegach, 
na 9 i na 5,4 km, zwyciężył ten 
sam zawodnik - Wojciech Kopeć 
(Bogowie Zajezdni). Takim wyni-
kiem faktycznie trafił do Panteonu 
mistrzów biegu, który punktowa-

ny jest w ogólnopolskim Festiwa-
lu Biegowym. Ciekawostką jest, 
że na obydwu dystansach także 
wśród kobiet najszybszą okazała 
się ta sama biegaczka – Dominika 
Wiśniewska-Ulfik (SKB Kraśnik).
Dystans 1,8 km najszybciej prze-

biegł Filip Stępniak, a w dziecię-
cych wyścigach na 250 m wygrał 
Tomek Kabziński.

– Coraz większą popularnością 
cieszą się kategorie dodatkowe 
w naszym biegu – mówił „Miesz-
kańcowi” Andrzej Krochmal 
z HKT Trep PTTK, główny ani-
mator imprezy. Od kilku już lat 
specjalnymi pucharami zostają 
uhonorowane najszybsze osoby 
związane z Kamionkiem (część 

Warszawy, w której znajdu-
je się Park Skaryszewski), 
a bodajże od dwóch edy-
cji także najszybsi samorzą-
dowcy, kobiety w kategorii 
wiekowej 30 lat i mężczyź-
ni w wieku 45 lat. Dodat-
kowe nagrody czynią orga-
nizowaną przez PTTK im-
prezę jeszcze bardziej atrak-
cyjną. Laureatami dodatko-
wych kategorii zostali: Piotr 

Okulus, Agata Pietraś, Gracjan 
Bremer, Jacek Madejek, Emilia 
Zielińska, Adam Walendziewski, 
Wojciech Wanat, Anna Strachoc-
ka i Lesław Kuczyński. Za rok 
ten bieg odbędzie się po raz dzie-
siąty. rosa

Bieg coraz ciekawszy

kompleksowe zarządzanie         
i administrowanie 
nieruchomościami.

ZAPeWniAMy obSłuGĘ: 
 administracyjną,
 finansowo-księgową,
 techniczną i prawną.

Ponad 10 lat 
doświadczenia!!!

StAWiAMy nA:
 profesjonalne postępowanie,
  gwarancję terminowości  

i bezpieczeństwa 
mieszkańców,

  wysokie kompetencje 
poparte licencją zawodową, 

  działanie w sposób otwarty  
i uczciwy.

 CZAS nA ZMiAnĘ!!! 
SPRAWDŹ nAS

ul. kamionkowska 45,
03-812 Warszawa

tel. (22) 101-20-66, 
609-033-919 

www.profess.waw.pl
Wkrótce otwarcie drugiego 

biura na Pradze Północ 
(przy pl. Hallera)

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „RedOm” ul. Walecznych 76, 

tel./fax 617-23-33    e-mail: redom@redom.pl
WyKONuJe:

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

  nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany, 
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin i transport
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodo-
wa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 
remontu zsypów w  budynkach należących do zaso-
bów spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:
1.  Remont zsypów w budynkach Międzynarodowa 

32, 34, 46, 64, 46/48 A  kl. I, 58/60 A  kl. I  i  II,  
64/66 A kl. I i II.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  

na stronie internetowej Spółdzielni  
www.miedzynarodowa.waw.pl 

Biuro Rachunkowe a-INFORMAT
 Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 Pełna księgowość
 Rozliczenie roczne (PIT)
 Naliczanie wynagrodzeń (ZUS, PFRON)

Bezpłatny odbiór dokumentów 
Niskie ceny negocjowane z Klientem

511 146 485 www.a-informat.waw.pl
ul. Pokrzywnicka 8 adam.j@informat.waw.pl

P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

NARZĘdZiA, art. MetAloWe 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market

radość z EUrO 2020

Warszawa ul. Siennicka 22
tel. 22 813 64 36

 Przystępne ceny  
  Dla emerytów i rencistów 

zniżka 20% 
  Czynne codziennie w godz. 

800–1900; soboty 800–1500 
ZAPRASZAMY!  

TWóJ FryZJEr

F.U.H. „MIKROL”                                              
ul. Jarocińska 17, tel. 602-190-368
  Konstrukcje z aluminium (witryny 

sklepowe, przegrody, drzwi, itp.)
 Okna, drzwi – PCV         
  Szafy wnękowe, garderoby,  

itp. zabudowy                                                                     
 Usługi remontowo – wykończeniowe
www.mikrol.waw.pl

rEKlAMA rEKlAMA  


