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 nowoczesna protetyka
 ortodoncja
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  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

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

www.maxipizza.pl

  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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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

Jeszcze kilka miesięcy temu pisaliśmy 
o  tym, że jedna z  najważniejszych inwe-
stycji drogowych w Wawrze stoi pod zna-
kiem zapytania. Dziś wszystko jest już 
jasne – tunel pod przejazdem kolejowym 
w  Międzylesiu będzie budowany. Prace 
mogą ruszyć jeszcze w tym roku.

dokończenie na str. 2

TV katastrofa
Pogłupieliśmy z  tym robie-

niem zdjęć w każdych okoliczno-
ściach. Pamiętam jak kilka lat te-
mu tonął w Bałtyku człowiek. Stał 
blisko brzegu, woda co chwilę 
zalewała mu usta i  nos, on był 
jak sparaliżowany, starał się tylko 
podskakiwać, by być ponad falą. 
Krzyczał prosząc o ratunek, nim 
z kolegą dobiegliśmy do brzegu, 
już tam był ratownik i wyprowa-
dził mężczyznę.

W  tym czasie jego rodzina… 
filmowała to zdarzenie, bo aku-
rat mieli kamerę przy sobie. Jak 
już niedoszły topielec doszedł 
do siebie, to tę kamerę rozbił 
butelką i na całą plażę krzyczał 
co sądzi o  rodzinie, która za-
miast go ratować, kręciła z  te-
go film. Wydawało mi się, że to 
jakieś jednostkowe fiksum dyr-
dum. Ale teraz to już absolut-
nie normalne: wypadek na jezd-
ni, jedna osoba ratuje, a 50. stoi 
wianuszkiem i nagrywa to na te-
lefony komórkowe. Co z tym po-
tem zrobią? Będą jeszcze raz 
oglądali(?), pokażą znajomym? 
Wrzucą na you tube,a? Po co?

Są chwile, kiedy naprawdę li-
czy się ludzkie życie. To są mo-
menty bardzo intymne. Nie czu-
jemy tego? Naprawdę takim 
skarbem jest posiadanie filmiku 
jak ktoś tonie, jak jest wywlekany 
z pociętego przez strażaków po-
jazdu i przekazywany do karetki? 
I te zdjęcia nie robią tylko mało-
laty, ale też ludzie 40-50 letni...

Relacje z katastrof, to była kie-
dyś domena telewizji informa-
cyjnych. Odpowiednio to było 
kadrowane, nie puszczano naj-
bardziej drastycznych scen, był 
jakiś szacunek do człowieka. 
Teraz każdy chce mieć swoje 
prywatne archiwum „czystych” 
tragedii? Jeszcze raz pytam, po 
co? I nie znajduję odpowiedzi…

Tomasz Szymański

BędZIE TUNEl w mIędZYlESIU NOwI PACJENCI NA NFZ 
PRZYJmOwANI Są  

BEZ KOlEJKI!
KliniKa 

Stomatologiczna
ul. Samolotowa 2 

(Gocław)
tel. (22) 672-12-71 

mATURAlNIE, żE ZdAdZą!

Kiedy zaczynają kwitnąć kasztany,  jest to sygnał dla maturzystów, że pora przystąpić do ich pier-
wszego, tak poważnego egzaminu, który nawet po latach wspomina się ze sporym sentymentem... 
Na zdjęciu maturzyści z XCVII LO im. Olimpijczyków Polskich. Czytaj na str. 9
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2 MIEszKaNIEC

 Kro ni Ka po li cyj na
Zatrzymany za marihuanę

W godzinach wieczornych  stołeczni wywia-
dowcy  pełniący  służbę  na  terenie  Pragi-Połu-
dnie podjęli  interwencję wobec młodego męż-
czyzny  kręcącego  się  bez  celu  w  okolicy  to-
rów kolejowych.  23.letni Michał R. w kiesze-
ni kurtki ukrywał zawiniątko z suszem roślinn-
nym. Kiedy policjanci zabezpieczyli substancję 
zaczął ich usilnie przekonywać, że specyfik ten 
znalazł kwadrans  temu, podczas spaceru w le-
sie.  Mężczyzna  trafił  do  policyjnego  aresztu. 
Susz został zważony i poddany stosownym te-
stom przez techników kryminalistyki, Okazało 
się, że jest to 1 gram marihuany. W wydziale do 
walki  z  przestępczością  narkotykową  zatrzy-
many usłyszał zarzut posiadania środków odu-
rzających, za co grozi do  trzech  lat pozbawie-
nia wolności.

 Nie zdążył uciec z łupem
Funkcjonariuszy  wezwał  właściciel  hotelu 

w Wawrze. Na terenie wokół obiektu, z pomiesz-
czeń gospodarczych pewien mężczyzna wyniósł 
rower, stolik ogrodowy i lampy ledowe. Cały łup 
zgromadził w  jednym miejscu, część zapakował 
do  torby  i  już miał  oddalić  się  z  posesji,  kiedy 
został  zauważony  przez  pracowników  ochrony. 
Mężczyzna został ujęty. Przybyli na miejsce zda-
rzenia stróże prawa zatrzymali 35. letniego oby-
watela Pakistanu i osadzili w policyjnej celi. 

Dzielnicowi w akcji
Do  kradzieży  pieniędzy  z  szuflad  punktów 

kasowych znanej sieci sklepów doszło w mar-
cu tego roku przy ulicy Marszałkowskiej i Alei 
KEN. Złodziej wykorzystując nieuwagę obsłu-
gi ukradł w ten sposób w sumie ponad 2 tysiące 
złotych. Sprawą zajęli się śródmiejscy dzielni-
cowi.  Po  kilku  tygodniach  zatrzymali  38.  let-
niego Michała K. podejrzewanego o dokonanie 
tych  przestępstw.  Pomogła  praca  operacyjna 
i znajomość mieszkańców. Mężczyzna był po-
szukiwany także do tej samej sprawy przez inną 
warszawską jednostkę policji. 

Wtargnęli do mieszkania
Zarzuty naruszenia miru domowego usłysza-

ło w północnopraskiej komendzie dwóch męż-
czyzn  Kamil  B.  i  Stanisław  G.  Z  ustaleń  po-
licjantów  wynika,  że  obaj  zapukali  do  drzwi 

jednego  z  mieszkań,  a  kiedy  właścicielka  je 
otworzyła,  odsunęli  ją  na  bok,  weszli  i  prze-
szukali  wszystkie  pomieszczenia.  Kiedy  ko-
bieta  oświadczyła,  że  mają  natychmiast  opu-
ścić  jej  mieszkanie,  obaj  twierdzili,  że  wyjdą 
jeśli  sprawdzą, że nie ma  tu  ich poszukiwane-
go znajomego. Po wyjściu napastników kobieta 
zawiadomiła policjantów, a funkcjonariusze za-
trzymali podejrzanych na ulicy, kiedy próbowa-
li oddalić się z miejsca. Teraz mężczyznom mo-
że grozić kara do roku pozbawienia wolności.

Groził przemocą 
Nietrzeźwy  mężczyzna,  z  dwoma  promilami 

alkoholu  w  organizmie,  oczekiwał  na  sąsiadkę 
pod  blokiem  na  Białołęce. Kiedy  przyszła,  za-
groził  jej  pozbawieniem  życia.  Zaalarmowani 
policjanci zatrzymali 43.latka, który w ich obec-
ności nadal wyzywał kobietę. Grzegorz Sz. trafił 
do izby wytrzeźwień, a później usłyszał zarzut. 
Przestępstwo to zagrożone jest karą do dwóch lat 
pozbawienia wolności.

Pożar na Giełdzie
W poniedziałkowe popołudnie 5 maja po godz. 

16.00  nad  podwarszawskimi  Ząbkami  pojawiły 
się wielkie kłęby czarnego dymu. Wywołał je po-
żar  na  terenie  Praskiej Giełdy  Spożywczej  przy 
ul.  Piłsudskiego.  Doszczętnie  spaliły  się  dwie 
metalowe hale z produktami spożywczymi. Pożar 
gasiło  19  zastępów  straży  pożarnej.  Policja  nie 
wyklucza podpalenia.

Napad z nożem
W połowie kwietnia w jednym z bloków na te-

renie Mokotowa  doszło  do  napaści  na  mężczy-
znę. Jak ustalili funkcjonariusze sprawca wszedł 
za swoją ofiarą do klatki schodowej, a potem do 
windy. Kiedy z niej wysiedli zażądał od 58.  lat-
ka pieniędzy, grożąc mu przy tym nożem. Potem 
przeciął sznurek, na którym pokrzywdzony miał 
zawieszoną saszetkę z pieniędzmi i zabrał mu ją. 
Policjanci  rozpoczęli  poszukiwania  napastnika. 
Sprawą  zajęli  się  również  policjanci  z  wydzia-
łu zwalczającego przestępczość przeciwko życiu 
i zdrowiu. Efektem ich ustaleń było zatrzymanie 
30. latka podejrzewanego o ten czyn. Rafał H. był 
już notowany za różne przestępstwa. Sąd areszto-
wał go na trzy miesiące.   ms

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

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)
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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!

Przedsiębiorco! 
Szybka pożyczka  

dla firmy. 
Nawet 10 000 zł!

Provident Polska S.A.
Tel. 600-400-288

(taryfa według opłat operatora)

  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%   

– A to dopiero! Nareszcie! 
–  cieszy  się  pan  Stanisław, 
mieszkaniec Radości. A z cze-
go  się  tak  cieszy?  Z  decyzji 
jaka  została  wydana  na  po-
czątku  marca  w  sprawie  ze-
zwolenia  na  budowę  tunelu 
pod  przejazdem  kolejowym 
w  Międzylesiu.  Ta  inwesty-
cja  to  nie  lada wyzwanie  dla 
Zarządu  Miejskich  Inwesty-
cji Drogowych,  jak  i  samych 

mieszkańców Wawra, a głów-
nie tych z  Międzylesia, Rado-
ści,  Miedzeszyna,  i  Falenicy 
–  czekali  na  nią  ponad  dwa-
dzieścia  lat,  a  po  drodze  po-
jawiły  się  dziesiątki  proble-
mów  (o  wielu  z  nich  pisali-
śmy w „Mieszkańcu”).
W  czasie  budowy  trzeba 

będzie  się  liczyć  z  utrudnie-
niami  w  przejazdach  ulicami 
Patriotów,  Żegańską,  Mrów-
czą  czy  Pożaryskiego.  Ale 
wygląda na to, że warto zaci-
snąć zęby. Bo po zakończeniu 

prac do użytku zostanie odda-
ny 80 metrowy tunel z cztere-
ma jezdniami (po dwie w każ-
dym  kierunku),  który ma  za-
stąpić  istniejący  obecnie  kło-
potliwy i niebezpieczny prze-
jazd przez  tory „pod wątłymi 
szlabanami”. Tunel  ten może 
znacznie  rozładować poranne 
i popołudniowe korki tworzą-
ce się w okolicach przejazdu. 
Jak  informuje  inwestor, 

czyli Zarząd Miejskich Inwe-
stycji  Drogowych,  w  ramach 

tego  projektu  powstaną  tak-
że  dwa  podziemne  przejścia 
dla pieszych – pod torami ko-
lejowymi  i  obiema  jezdniami 
ulicy  Patriotów  oraz  w  rejo-
nie  urzędu  dzielnicy  Wawer. 
Obecnie  istniejący  przejazd 
przez  tory  zostanie  wyłączo-
ny  z  ruchu.  –  Jak wreszcie 
zamkną ten przejazd, skoń-
czą się tam te wszystkie koli-
zje, stłuczki i wypadki. Było-
by jeszcze lepiej, jakby prze-
budowali Mrówczą i Żegań-
ską, bo tam często aż strach 

przechodzić przez pasy, ta-
ki tłok i zamieszanie na jezd-
ni  –  opowiada  pani  Krysty-
na,  mieszkanka  Międzylesia. 
Jej  życzenia można  uznać  za 
prawie  spełnione.  Prawie,  bo 
inwestycja musi ruszyć, speł-
nione, bo przebudowa ulic jest 
w  jej  planach,  a  nowy  prze-
bieg  ciągu  ulic  Zwoleńskiej 
i Żegańskiej od Mrówczej do 
Dworcowej został zaprojekto-
wany już jakiś czas temu. Do 
tego powstaną ronda na skrzy-

żowaniach  z  ulicą 
Mrówczą  i  Dworco-
wą,  a  to  już  istnieją-
ce  na  skrzyżowaniu 
z  ulicą  Pożaryskie-
go  będzie  przebudo-
wane.  Kiedy  może-
my  spodziewać  się 
wejścia  zmian w  ży-
cie?  Urząd  dzielnicy 
Wawer  potwierdza, 
że  decyzja  o  zezwo-
leniu  na  inwestycję 
już  jest,  i  nadano  jej 
rygor  natychmiasto-
wej  wykonalności. 
Może  to  w  związku 
z tymi opóźnieniami, 
o  których  pisaliśmy 

w  „Mieszkańcu”  w  połowie 
grudnia?
Tak  czy  inaczej  teraz  inwe-

stor  czyli  ZMID musi  ogłosić 
przetarg na  realizację  inwesty-
cji. Ma  to  nastąpić  niebawem. 
Jeśli  wykonawcę  uda  się  wy-
brać szybko, prace mogą ruszyć 
jeszcze  w  tym  roku.  Zgodnie 
z  planami,  budowa ma  zostać 
zakończona w ciągu 24 miesię-
cy od dnia podpisania umowy 
z wykonawcą. Cała inwestycja 
ma  być  realizowana  w  latach 
2014-2016.  SB

dokończenie ze str. 1
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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
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SUpEroKaZja!
ŻaKiETy oD 60 ZŁ GarniTUry oD 150 ZŁ
SUKniE oD 80 ZŁ SpoDniE oD 40 ZŁ
KUrTKi oD 100 ZŁ  MarynarKi oD 90 ZŁ

14–31 maja

Piękne  aleje,  kwitnące  drze-
wa,  równiutko  rosnące  rabaty 
kwiatów.  Przekroczenie  furtki 
Rodzinnych  Ogrodów  Dział-
kowych  „Zdrowie”  przy  ulicy 
Lebiodowej,  można  porównać 
do  wejścia  do  zaczarowanego 
ogrodu,  z  tą  tylko  różnicą,  że 
tu powierzchnia podzielona jest 
na  kilkadziesiąt  parceli,  nale-
żących do  różnych użytkowni-
ków.  Większość  działek  pełna 
jest krzewów, drzew i kwiatów, 
tylko  w  niektórych  zadbane 
grządki świadczą o tym, że ich 
właściciele latem będą rozsma-
kowywać  się  we  własnoręcz-
nie  zasadzonych  truskawkach, 
pomidorach  czy  ogórkach.  Ta-
kich  ogrodów  działkowych 
jak  „Zdrowie”  jest  w Warsza-
wie  prawie  dwieście.  W  sa-

mym Wawrze są  między inny-
mi „Cyklamen”, „Zorza”, „Ze-
rzeń”, „Wiślany Brzeg”, „Śnie-
guliczka”. W największych  jest 
nawet po  trzysta  i więcej dzia-
łek. 
Wyobraźmy  sobie,  że  wdy-

chając zapach tulipanów i bzów 
rosnących  w  działkowych  ra-
batach  wokół  nas,  cofamy  się 
w  przeszłość. Aż  do  2005  ro-
ku  ogrody  działkowe  były  nie 
rodzinne,  lecz  pracownicze  – 
z nazwy ma się rozumieć. Wiel-
kość  działek  to  zazwyczaj  od 
300  do  500  metrów.  Stworzo-
ne z   myślą o wypoczynku  lu-
dzi pracy i ich rodzin, służą te-
mu celowi do dziś, przechodząc 
z pokolenia na pokolenie w rę-
ce  kolejnych  użytkowników, 
którzy wkładają w ich utrzyma-

nie mnóstwo serca i pracy. – Na 
zimę trzeba zabezpieczyć do-
mek, instalację elektryczną, wo-
dę – mrozy potrafią dać w kość 
też roślinom i drzewom. Bo lu-
dziom się zdaje, że my tu tylko 
odpoczywamy, na leżaku leży-
my brzuchem do góry. Ale że-
by poleżeć, trzeba najpierw po-
pracować. Wykosić trawę, przy-
ciąć krzewy, zaszczepić drzew-
ka, podrzucić kompostu, kwia-
ty w rabatach zasadzić, jest co 
robić – opowiada pan Andrzej, 
który  do  ogródka  działkowe-
go „Zdrowie” przyjechał w od-
wiedziny. Swoją działkę ma pa-
rę kilometrów dalej, w „Cykla-
menie”, w którym w 2012 roku 
było niezłe zamieszanie –  spa-
lił  się  nawet  domek  przewod-
niczącego  społecznej  komisji, 
która zajmowała się  sprawdze-
niem  stanu  podliczników  zu-
życia  energii  elektrycznej  na 
działkach.
Zamieszanie  odczuli  też 

użytkownicy  działek  w  całej 
Polsce. Rok temu ogromne kło-
poty  wokół  zakwestionowanej 
przez  Trybunał  Konstytucyj-
ny ustawy dotyczącej ogrodów 
działkowych  sprawiło,  że  pod 
znakiem zapytania stała szansa 
na ich dalsze istnienie. Pojawi-
ły się obawy, że w związku ze 
zmianami w prawie, ogrody zo-
staną  odebrane  użytkownikom 
i sprzedane przez gminy i wła-
ścicieli  gruntów  deweloperom 
lub  firmom  budującym  centra 
handlowe.  Obawy,  pikiety,  pi-
sma, wnioski,  zbieranie podpi-
sów – i ogrody działkowe, tak-
że te w Wawrze – mogą istnieć 
dalej. 19 stycznia tego roku we-
szła w życie nowa ustawa. 

– Myśmy się tu w Wawrze ba-
li szczególnie, bo tu jest dużo 
gruntów, które po wojnie ode-
brano właścicielom i których 
stan prawny nie jest wciąż ure-
gulowany. Baliśmy się, że nam 
te działki zabiorą i zostawią nas 
z niczym. A przecież myśmy tu 
włożyli wiele lat pracy, pienią-
dze też trzeba było wyłożyć, na 
domek, na remonty, na sprzęt 
do utrzymania działki –  tłuma-
czy pani Janina z ogrodów „Ze-
rzeń”. Napięcie wśród użytkow-
ników działek  da  się  zauważyć 
do  dziś.  Niby  chodzą,  śmieją 
się,  pielą  grządki,  ale  jak  tyl-
ko wchodzi na teren ogródków 
ktoś  obcy,  dajmy  na  to  dzien-
nikarz,  zaraz  wzbudza  podej-
rzenia,  zaraz  się  ludzie wychy-
lają  z  ogródków  i  obserwują 
bacznie. Wielu  nie  pozwala  ro-
bić zdjęć. Nie chcą  rozmawiać, 
zwłaszcza o zmianach w zarzą-
dzaniu  ogródkami.  Bo  zgodnie 
z nową ustawą, Polski Związek 
Działkowców nie jest już mono-
polistą. Owszem, ma prawo za-
rządzać  ogrodami  działkowymi 
dalej,  ale  od  teraz  jako  stowa-
rzyszenie ogrodowe. Działkow-
cy mogą od teraz stworzyć wła-
sne  stowarzyszenie  i  zarządzać 
ROD  samodzielne.  Ludzie  jed-
nak martwią  się,  co  będzie  da-
lej. Jedni działkowcy w wawer-
skich ogrodach chcą powołania 
odrębnego  stowarzyszenia,  in-
ni  wolą  zostać  pod  skrzydłami 
PZD.  –  My tu mamy plac za-
baw dla dzieci, budynek admi-
nistracyjny, kompostowniki, to-
aletę publiczną i inne budynki 
wspólne, plus cały teren którym 
trzeba przecież zarządzać, pil-
nować żeby działkowcy wnosili 

opłaty roczne, żeby przestrzega-
li regulaminu. Ktoś to musi ro-
bić. Nie wszystkim uśmiecha się, 
by był tu ktoś nowy, kto równie 
dobrze może dbać o swoje inte-
resy bardziej niż innych  –  mó-
wi użytkownik działki w ogród-
kach „Zdrowie”, który chce po-
zostać  anonimowy.  Dodaje,  że 
widać  po  ludziach,  że  boją  się 
odezwać,  powiedzieć  co  ko-
mu leży na sercu i jakich zmian 
by chciał.  – Ludzie tu przycho-
dzą żeby odpocząć, nie żeby się 
awanturować i walczyć o swoje 
od lat utrzymywane działki. Co 
to za wypoczynek, jak się czło-
wiek boi, że zaraz coś nowego 
spadnie mu na głowę? Nic już 

nie chcemy, poza spokojem, sło-
neczkiem, i odrobiną deszczyku 
raz na jakiś czas – kończy roz-
mowę. 
Rodzinne  Ogrody  Działko-

we w Wawrze w większości są 
zadbane,  czyste  i w  dni wolne 
pełne  wypoczywających  ludzi. 
W długi weekend majowy moż-
na było przechadzać się alejka-
mi, patrząc  jak wnuki z dziad-
kami pielą grządki, małe dzieci 
skaczą na ogromnych trampoli-
nach,  a  ich  rodzice  opalają  się 
w słońcu na leżakach. I aż miło 
pomyśleć, że to wszystko dzie-
je  się w  samym  środku  tętnią-
cej życiem aglomeracji jaką jest 
Warszawa.  (SB)

PAmIęTAJCIE O OgROdACh…
Kwiaty rosną, drzewa się zielenią, dzieci i wnuki boso biegają po trawie – sezon letni w Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych w Wawrze już rozpoczęty. Działkowcy mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, bo 
ustawa ich dotycząca weszła już w życie. Ale czy aby na pewno to już koniec ich zmartwień?
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Tak  brzmi  ostatni  wers  z  wiersza 
Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego  pt. 
„Historia”.  Wiersz  jest  smutny,  jest 
o  przemijaniu  wszystkiego,  także  he-
roizmu i poświęcenia:
…Jak noże giną w chleb 
 pogrążone – tak oni
z wolna spływają. Piach ich pokrywa.
Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni.
A  jednak  nie!  Piach  nie  wszystko 

przysypał. Przeciwnie nawet – wiatry 
historii  sprawiają,  że piach ciągle od-
słania swe  tajemnice, a nawet wynosi 
na wierzch zdawałoby się dawno prze-
brzmiałe spory… 1 września 1939 ro-
ku,  Polskie  Radio  nadało  swą  pierw-
szą  wojenną  informację:  „Dziś  rano, 
o godz. 5.40 oddziały niemieckie prze-
kroczyły  granicę  polską”.  Przemówił 
też  prezydent  Warszawy,  Stefan  Sta-
rzyński, Jego pierwsze słowa: „A więc 
wojna”  przeszły  do  historii.  „A  więc 
wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie 
sprawy i zagadnienia schodzą na plan 
dalszy.  Wszyscy  jesteśmy  żołnierza-
mi”. 
Mocno  zabiły  serca  słuchaczy. 

U  jednych  z  trwogi,  u  drugich  z  na-
dzieją na zwycięstwo – wszak byliśmy 
mocarstwem. Silni, zwarci, gotowi… 
W tym samym czasie sprawozdawca 

radia niemieckiego na żywo relacjono-
wał atak na Westerplatte: „Zaczęło się! 
Nad lufami dział pancernika unoszą się 
płomienie wystrzałów. Widzę wszyst-
ko bardzo dobrze, od pancernika dzieli 
mnie  200 metrów,  a  od  pozycji  prze-
ciwnika niecały kilometr”… 

Polska  została  sama,  opuszczona… 
Już w kwietniu sztaby francuski i bry-
tyjski zdecydowały, że nie będą w sta-
nie udzielić skutecznej pomocy. A tak 
na  to  liczyliśmy.  Do  ostatniej  chwili. 

Zdaje  się  jednak,  że  tylko my  zacho-
waliśmy naiwną wiarę w traktaty. Mi-
nistrowie  spraw  zagranicznych  Nie-
miec  i  ZSRR  spokojnie  podpisywali 
pakt Ribbentrop-Mołotow, pieczętując 
los Polski. 

W  II  wojnie  światowej  wzięło 
udział 61 państw, walczyło ponad 110 
milionów żołnierzy, zginęło ponad 55 
milionów ludzi, a 35 milionów zosta-
ło rannych. Wśród zabitych, zamęczo-

nych i spalonych było bez mała sześć 
milionów  obywateli  polskich.  Straty 
naszego majątku narodowego sięgnę-
ły prawie 40 proc. Straty samej tylko 
Warszawy to 85 proc. substancji miej-
skiej, 90 proc. przemysłu, 72 proc. za-

budowy  mieszkalnej,  90  proc.  dóbr 
kultury narodowej i zabytków, 700 ty-
sięcy  ofiar  śmiertelnych,  co  stanowi-
ło  łączne  straty  wojenne  w  ludziach 
Wielkiej Brytanii i USA! Wartość sa-
mych tylko pojedynczych dzieł sztuki 
zrabowanych  przez  Niemców  ocenia 
się na 11,14 miliardów dolarów (we-
dług kursu z 2001 r.). A przecież by-
ły  jeszcze  – mniejsze  co  prawda  niż 
zadane  nam  przez  Niemców,  ale  też 
ogromne straty, które ponieśliśmy na 
terenach zagarniętych przez ZSRR. 
Wojna  trwała  przez  2190  okrut-

nych dni. Dla nas Polaków skończyła 
się  zatknięciem polskiej  flagi  na Bra-
mie Brandenburskiej, w sercu Berlina. 
Obok  Armii  Czerwonej  Wojsko  Pol-
skie było  jedynym, które brało udział 
w walkach o Berlin. Kto wie – może 
byłoby inaczej, gdyby zachodni alian-
ci nie prowadzili wojny z Hitlerem do 
ostatniego radzieckiego żołnierza. Za-
opatrywali Armię Czerwoną w sprzęt, 
w  żywność,  ale  inwazję  na  Francję 
wstrzymywali do ostatniej chwili. Po-
tem było  już  za  późno,  by  zdążyć  do 
Berlina  przed  rozpędzonymi  rosyjski-
mi  czołgami… A co dopiero do War-
szawy,  co niejednemu żołnierzowi od 
Andersa, Maczka, czy Sosabowskiego 
się marzyło. 
Rosjanie więc przyjmowali kapitula-

cję Niemiec w Berlinie,  zaś  dowódz-
two zachodnie, przy udziale przedsta-
wiciela Armii Czerwonej w Reims – 7 
maja  1945  r.  o  godzinie  2.41  nad  ra-
nem. Przerwanie walk miało nastąpić 8 
maja o godzinie 23.01. Stalin uznał jed-
nak, że ZSSR, jako główne mocarstwo 
koalicji antyhitlerowskiej nie może za-

akceptować tej formy przypieczętowa-
nia zwycięstwa nad Niemcami i zażą-
dał  ponowienia  aktu  kapitulacji.  Tak 
się stało. Dostarczony do Berlina bry-
tyjskim samolotem feldmarszałek Kei- 
tel  razem  z  przedstawicielami  głów-
nych  rodzajów  niemieckich  sił  zbroj-
nych  złożył  kapitulację  przed  mar-
szałkiem Żukowem i przedstawiciela-
mi  sił  zbrojnych USA, Wielkiej  Bry-
tanii  i Francji. Podpisy złożono o go-
dzinie  22.30. W Moskwie,  ze  wzglę-
du na dwugodzinną różnicę czasu, był 
już  9 maja.  Z  powodu  dwóch  godzin 
więc, Dzień Zwycięstwa w państwach 
zachodnich  obchodzony  jest  8  maja, 
a w Rosji 9 maja. 
Wydawałoby  się  –  cóż  znaczą  dwie 

godziny  wobec  ponad  dwóch  tysięcy 
dni  niewyobrażalnych  cierpień.  A  jed-
nak  na  skutek  podziałów  politycznych, 
walki  o  wpływy,  a  ostatnio,  zwłaszcza 
w Polsce –  także walki o pamięć histo-
ryczną, te dwie godziny, niczym do nie-
dawna „żelazna kurtyna” oddzielają dwa 
światy. I tylko Polska miotana wichrami 
wojny  jest  trochę  tu  i  trochę  tu. Trochę 
w Berlinie, gdzie na znak naszego zwy-
cięstwa  zawisł  sztandar  biało-czerwony 
i trochę w Reims, bo przecież na wojen-
nych drogach Włoch, Francji, Belgii, Ho-
landii i Niemiec polskich proporców też 
nie zabrakło… 
Taka  jest  nasza  historia  i  taka  też 

niech będzie nasza pamięć – o wszyst-
kich  polskich  żołnierzach,  których 
ciała  piach  pokrył  bezpowrotnie,  ale 
pamięci  o  nich  zasypać  nie  zdołał… 
Zawsze  słyszeć  będziemy  „Śpiew 
i rżenie koni”.  

 Marcin Marwicz

dla dzieci nieważny 
jest kolor skóry

Po raz kolejny okazało się, że możemy nauczyć 
się czegoś dobrego od najmłodszych. Nasi 
milusińscy nie znają wprawdzie definicji sło-
wa tolerancja, ale potrafią stosować ją w prak-
tyce i to bez większego wysiłku czy wahania. 

Pretekstem  do  tego  typu  rozważań  okazał  się    jubileuszowy  X 
Dzielnicowy  Przegląd  Plastyczny  „Warszawa moje miasto”,  który 
w tym roku odbył się pod hasłem „Nieważne jaki mam kolor skóry 
mieszkam w Warszawie stolicy kultury”. Tradycyjnie zorganizowało 
go Przedszkole nr 411 „Akademii Króla Stasia”. W konkursie wzięło 
udział czternaście południopraskich przedszkoli. Wśród wszystkich 
uczestników wybrano trzydzieści prac, które trafiły na wystawę. 

– W warszawskich przedszkolach jest coraz więcej dzieci różnych 
narodowości. Dzieci od najmłodszych lat obcują z innymi kulturami, 
zwyczajami, językiem, kolorem skóry. Stają się bardziej tolerancyj-
ne i otwarte na świat. Uczą się lepiej rozumieć świat współczesny. 
Doświadczenie wielokulturowością wzbogaca i pozwala dziecku na 
budowanie prawdziwego obrazu świata. Pokazywanie różnorodności 
kulturowej jest zarazem okazją do uczenia się i uwypuklenia własnej 
kultury – powiedziała dyrektor placówki Elżbieta Karwowska.

Dzieci  z  Przedszkola  nr  411  nie  potrafiły wprawdzie  powiedzieć, 
czym jest tolerancja, ale świetnie umiały zastosować te pojęcie w prak-
tyce. Jeden z przedszkolaków, czarnoskóry Jaś, mający mamę Polkę 
i tatę Afrykańczyka, nigdy nie miał problemów z powodu swojego ko-
loru skóry. – My tu się wszyscy lubimy i szanujemy. Nie liczą się różnice 
w wyglądzie – wyjaśniła przedszkolna koleżanka Jasia, Natasza.
Dzieci z tego przedszkola z wielokulturowością mają do czynie-

nia  na  co  dzień.  – Mieliśmy między innymi dzieci, których jedno 
z rodziców pochodzi z Libii, Wietnamu czy Hiszpanii. Niektóre nie 
umiały mówić po polsku, ale szybko nauczyły się naszego języka, 
a przy okazji inne dzieci kilku słów z ich języka. Teraz mamy dziew-
czynkę, której ojciec pochodzi z Peru. Dla dzieci to naturalne, że 
ktoś może mieć inne rysy twarzy czy kolor skóry. Nie widzą w tym 
nic dziwnego. Myślę, że różnice zaczną dostrzegać dopiero później, 
ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i zawsze będą otwarci na 
świat i tolerancyjni wobec innych  –  stwierdziła  wychowawczyni 
jednej z grup Monika Maroń.   Anna Krzesińska

Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni…

Polscy żołnierze na stopniach Reichstagu.
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Bemowo  ma  już  nowe  wła-
dze.  Zadecydowali  o  tym  rad-
ni  7 maja  br.,  kiedy  to  podał 
się do dymisji dotychcza-
sowy  burmistrz  Albert 
Stoma.  Podobnie  po-
stąpił  wiceburmistrz 
Paweł  Bujski.  Rezy-
gnację  z  zajmowanego 
stanowiska  złożył  również 
były  burmistrz  Bemowa,  wi-
ceprezydent  Warszawy  Jaro-
sław Dąbrowski. Ma ona zwią-
zek  z  podejrzeniem  nieprawi-
dłowości  w  funkcjonowaniu 
bemowskiego  urzędu.  Prezy-
dent  Warszawy  Hanna  Gron-
kiewicz-Waltz  podjęła  decyzję 
o przeprowadzeniu w tej dziel-
nicy  szczegółowej  i  wnikliwej 
kontroli.

z�z�z
Ruszył  konkurs  pod  nazwą 

„Warsztaty  projektowe  Praga 
Północ”.  Jego  celem  jest  stwo-
rzenie  koncepcji  zmian  prze-
strzennych,  społecznych  i  go-
spodarczych  na  tym  obszarze. 
Pomysły mają obejmować prze-

kształcenia  lokali  użytkowych, 
zmiany  funkcjonalne ulic  i pla-
ców, czy nowe rozwiązania ko-
munikacyjne.  Wszystko  po  to, 
by  ożywić  teren  pomiędzy  uli-
cami:  Kijowską  a  11  Listopa-
da  i  Ratuszową,  oraz  Szwedz-
ką a  Jagiellońską  i Wrzesińską. 
W  pierwszym  etapie  konkursu 
ma  być  wyłonionych  5  zespo-
łów projektowych. W kolejnym 
etapie każdy z nich stworzy kon-
cepcję  rewitalizacji  wyznaczo-
nego  obszaru.  Pomysły  zosta-
ną wykorzystane do budowania 
Zintegrowanego  Programu  Re-
witalizacji na lata 2014-2020. 

z�z�z
Znany  działacz  samorządo-

wy,  b.  przewodniczący  Rady 
Dzielnicy,  wieloletni  z-ca  bur-

mistrza Pragi-Południe i b. bur-
mistrz  Białołęki  Adam  Grze-
grzółka  został  zastępcą  dy-

rektora  Centrum  Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta Sto-
łecznego Warszawy. 

z�z�z
Ogłoszony został prze-

targ na budowę przedłu-
żenia al. Dzieci Polskich 
w Wawrze.  To  odcinek  

między ul. Kociszewskich 
do ul. Granicznej. Jest to nie-

wielki,  liczący  około  350 m od-
cinek  drogi,  który  jest  ostatnim 
fragmentem  połączenia  Wawra 
z Wesołą bez dobrej nawierzchni. 
Założenia  przewidują  wybudo-
wanie drogi o jednej jezdni o sze-
rokości  7 metrów,  z  chodnikami 
po obydwu stronach oraz ścieżką 
rowerową  po  północnej  stronie. 
Ulicą będą mogły jeździć autobu-
sy komunikacji miejskiej.

z�z�z
Do 11 maja br. w Domu Arty-

sty  Plastyka  przy  ul. Mazowiec-
kiej 11 można obejrzeć wystawę 
„Ekumeniczne  dziedzictwo  Ja-
na  Pawła  II”,  poświęconą  kano-
nizacji  papieża  Polaka.  Znajduje 
się na niej ponad 40 dzieł, które 

powstały  podczas  polsko-ukraiń-
skiego sympozjum poświęconego 
ikonie. W plenerach uczestniczyli 
twórcy z Polski i z Ukrainy, iden-
tyfikujący się zarówno z Kościo-
łem rzymskokatolickim i grecko-
katolickim, jak i z Kościołem pra-
wosławnym.  Imprezie  patronują 
władze polskie i ukraińskie, patro-
natem objął Jego Eminencja Kar-
dynał Kazimierz Nycz.

z�z�z
W  Ogrodzie  Botanicznym 

w  Powsinie  rozpoczął  się  czas 
kwitnienia  jabłoni.  Najwięk-

szą  uwagę  zwracają  odmiany 
ozdobne zwane także jabłoniami 
rajskimi.  Ich kwiaty w  różnych 
odcieniach różu i czerwieni wi-
dać  z  daleka.   Wielką  atrakcją 

są  kwitnące  odmiany  pigwow-
ców  (na  zdjęciu),  w  arboretum 
zakwitają  także  kaliny  angiel-
skie,  które  pięknie  i  intensyw-
nie pachną. Ogród, jak i szklar-
nie  są  dostępne  dla  zwiedzają-
cych we wszystkie dni tygodnia, 
w weekendy  i  święta  od  10  do 
19, w pozostałe dni 10-18.

z�z�z
Tegoroczna  Noc  Muzeów 

w Warszawie odbędzie się w no-
cy z 17 na 18 maja. W jej ramach 
będzie  można  bezpłatnie  zwie-
dzać wszystkie warszawskie mu-
zea i wiele innych instytucji kul-
turalnych, które dodatkowo przy-
gotowały atrakcyjny program dla 
wszystkich uczestników. 

z�z�z
We wtorek  20 maja  o  godz. 

17.00 w sali konferencyjnej Pe-
dagogicznej  Biblioteki  Woje-
wódzkiej  przy  ul.  Gocławskiej 
4  rozpocznie  się  spotkanie  au-
torskie z Mariolą Pryzwan – pt. 
„Żeby  szczęśliwym  być”,  po-
święcone  Annie  Jantar.  Wstęp 
wolny.   (ab) (um)

Z mIASTA

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 8.05. godz. 19.00 – spotkanie pt. „Teletechnika 
w nowoczesnych wnętrzach”, wstęp wolny; 10.05. godz. 10.00 
-14.00 – Co mamy, to dla mamy! – bezpłatne warsztaty tworze-
nia kwiatów z bibuły dla małych i dużych. Zapisy: kamila@cpk.
art.pl,  ilość miejsc ograniczona; 12.05. godz. 12.00 – Finał Fe-
stiwalu „Rozwiń talent”, wstęp wolny; 13.05. godz. 12.00 – Fi-
nał festiwalu „Rozwiń talent”, wstęp wolny; godz. 18.00 – „Po-
dróż  do  Peru”, wstęp wolny; 14.05. godz. 17.00 – Wykład  pt. 
„Damien  Hirst.  Szarlatan  sztuki?”  wstęp  wolny;  15.05. godz. 
19.00  –  „Czwartek  ceramiczny”,  wstęp  wolny;  godz. 20.00 – 
„Król Rock`n rolla” – koncert poświęcony pamięci Roniego Ja-
mesa Dio. Bilety w przedsprzedaży do nabycia na stronie: dola-
dowaniefest.8merch.com – 20 zł, w dniu koncertu – 30 zł. Ilość 
miejsc ograniczona; 16.05. godz. 18.00 – Koncert „Maria Olkisz 
– Mistrz i Uczniowie”, wstęp 5 zł; 17.05. godz. 12.00 – 15.00 – 
Co mamy, to dla mamy! – szycie misi i laleczek wg swojego pro-
jektu. Warsztaty dla dzieci od 9 roku życia. Wstęp 5 zł (1-2 oso-
by), 10 zł  (3-4 osoby). Zapisy: kamila@cpk.art.pl,  ilość miejsc 
ograniczona. godz. 18.00 – W cyklu „Pod Szczęśliwą Gwiazdą” – 
recital Eli Adamiak. Wstęp 20 zł; 18.05. godz. 12.00 –„Wiosenny 
Chór Wirtuozów Puzonu”, wstęp wolny; godz. 15.00 – „O Smo-
ku Wawelskim” – spektakl dla dzieci, wstęp 5 zł; godz. 15.30 – 
18.30  – Ozdabianie  pudełeczek metodą  decoupage.   Warsztaty 
dla dzieci od 9 roku życia. Wstęp 5 zł (1-2 osoby), 10 zł (3-4 oso-
by). Zapisy: kamila@cpk.art.pl, ilość miejsc ograniczona; 21.05. 
godz. 17.00  – Wykład  pt.  „Malarskie  arcydzieła  średniowiecz-
nych bibliotek”, wstęp wolny; godz. 19.00 – Klub Mola Książko-
wego. Motywem spotkania będzie „Saturn” Jacka Dehnela, wstęp 
wolny;
 Klub Kultury Gocław (filia CPK) ul. Abrahama 10 – 11.05. 
godz. 15.00 i 16.15 – Konik Garbusek. Wstęp: 5 zł. Liczba miejsc 
ograniczona;  12.05. godz. 19.00  –  Kabaret  „Tak  czy  Owak”. 
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona; 17.05. od godz. 13.00 
– Roztańczony Gocław. Prezentacje  taneczne na  terenie boiska 
Gimnazjum nr 27 sekcji działających w KK Gocław. Wstęp wol-
ny; 19.05. godz. 19.00 – Koncert „Nils Project”. Wstęp: 10 zł. 
Liczba miejsc ograniczona. 
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej „Grenadierów” Al. Stanów Zjednoczonych 
40 – 15.05. godz. 18.00 – spotkanie w sprawie organizacji pikni-
ku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sąsiada: skwer przed 
budynkiem  Spółdzielni  przy  bloku Ostrobramska  136; Wtorki 
godz. 18.30-20.00 – Warsztaty decoupage i malarskie, koszt 20 
złotych za zajęcia, obowiązują zapisy: 606-839-305 lub 22 673-
60-63; 18.05. godz. 14.00-18.00 – Garażowa wiosenna wyprze-
daż sąsiedzka. Wstęp i udział bezpłatny, zgłaszanie stoisk pod nr 
tel. 606-839-305, 22 673-60-63;
 Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 13.05. godz. 
18.00 – Bajki dla dzieci „O słowiku i cesarzu Pik Piku”, sala kon-
certowa DK Praga,  dzieci  – wstęp wolny,  opiekunowie  –  5  zł; 
16.05. godz. 17.30 – Promocja Młodych Talentów. Koncert stu-
dentów  klasy  śpiewu  solowego  dr  hab.  Jolanty  Janucik,  wstęp 
wolny; 20.05. godz.18.00  – Praskie Spotkania  z Gwiazdą. Go-
ściem będzie Jerzy Radziwiłowicz, wstęp wolny;
 Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Vincenta van Gogha 1 – 
10.05. (premiera), 11.05., 24.05., 07.06., 08.06., godz. 18.00 – 
Teatr Akt-em  „Dzieło  Sztuki” według  opowiadań Antona Cze-
chowa, wstęp wolny; 11.05. godz. 12.30 – Poznajemy bajki z da-
lekiego świata. Bajki tybetańskie „Błękitny szakal”. Wstęp wol-
ny; 12.05. godz. 19.00 – Teatr na PrzeKur „Łzy Manueli”, wstęp 
wolny, obowiązuje rezerwacja miejsc; 17.05. godz.17. 00 – „Cu-
downe lata”. Wernisaż wystawy fotografii Ryszarda Żuchowskie-
go. Wstęp wolny; 18.05. godz. 13.00 – Strefa Sztuki – Pracow-
nia Musicalowa „Alicja w krainie czarów”. Wstęp wolny; 21.05. 
godz. 15.00 – Koncert wiosenny „Serduszko puka w rytmie cza-
-cza”. Wstęp za zaproszeniami. Odbiór bezpłatnych zaproszeń od 
5 maja br. w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Białołęka ul. Mo-
dlińska 197 pokój 240 C.
 Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 10.05. godz. 10.00 
– I grupa; godz. 11.00 – II grupa – Mali Einsteini: Bzzzzz – 
wszystko o pszczołach i miodzie. Warsztaty dla dzieci w wieku 
4-9  lat. Opłata:  30  zł. Obowiązują  zapisy; 10.05. godz. 14.00-
18.00 – Pchli Targ na Zaciszu. W programie różne atrakcje mu-
zyczne, artystyczne i kulinarne. 

ZA PRO SZE NIA dlA mIE SZKAń Ców

UCHWAŁA NR 493/LVI/2014
RADY DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

M. ST. WARSZAWY
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.), art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.), § 53 ust. 1 Statutu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 
stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom 
miasta stołecznego Warszawy, zmienionej uchwałą Nr LXXI/2228/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r., w związku z § 6 zasad i trybu wyborów do rad jednostek 
pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, stanowiących załączniki od nr 9 do nr 16 do uchwały Nr 
328/LI/10 Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2010 r. (ze zm.) – Rada Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na dzień 29 czerwca 2014 roku wybory do rad następujących jednostek pomocniczych niższego rzędu:
1)  Osiedla Gocław,
2)  Osiedla Grochów-Centrum,
3)  Osiedla Grochów-Kinowa,
4)  Osiedla Grochów-Południowy,
5)  Osiedla Grochów-Północny,
6)  Osiedla Kamionek,
7)  Osiedla Przyczółek Grochowski,
8)  Osiedla Saska Kępa.

2. Głosowanie przebiegać będzie w godzinach od 9.00 do 20.00.

§ 2. W wyborach, o których mowa w § 1, wybiera się:
1)  do Rady Osiedla Gocław    – 21 członków Rady Osiedla,
2)  do Rady Osiedla  Grochów-Centrum  – 15 członków Rady Osiedla,
3)  do Rady Osiedla  Grochów-Kinowa  – 15 członków Rady Osiedla,
4)  do Rady Osiedla  Grochów-Południowy  – 21 członków Rady Osiedla,
5)  do Rady Osiedla  Grochów-Północny  – 21 członków Rady Osiedla,
6)  do Rady Osiedla  Kamionek    – 15 członków Rady Osiedla,
7)  do Rady Osiedla  Przyczółek Grochowski  – 15 członków Rady Osiedla,
8)  do Rady Osiedla  Saska Kępa    – 21 członków Rady Osiedla.

§ 3. 1. Tworzy się w Osiedlu Gocław jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzibą określonymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tworzy się w Osiedlu Grochów-Centrum jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzibą określonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Tworzy się w Osiedlu Grochów-Kinowa jeden obwód wyborczy z granicami i siedzibą określonymi w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Tworzy się w Osiedlu Grochów-Południowy jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzibą określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Tworzy się w Osiedlu Grochów-Północny jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzibą określonymi w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Tworzy się w Osiedlu Kamionek jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzibą określonymi w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Tworzy się w Osiedlu Przyczółek Grochowski jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzibą określonymi w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 
8. Tworzy się w Osiedlu Saska Kępa jeden obwód wyborczy w granicach i z siedzibą określonymi w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

 § 4. 1. Zgłoszenia kandydatów na członków rad jednostek niższego rzędu przyjmowane są od dnia 26 maja 2014 r. do dnia 29 maja 2014 r. roku przez 
Osiedlowe Komisje Wyborcze, odpowiednio w siedzibach poszczególnych samorządów osiedli, w godzinach 16.30-20.00. 
 2. W dniu 30 maja 2014 r. Osiedlowe Komisje Wyborcze przekazują zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, do Dzielnicowej Komisji Wyborczej z siedzibą 
 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 w pokoju nr 314 w godzinach 8.00-15.00. 

§ 5. 1.Powołuje się Dzielnicową Komisję Wyborczą w składzie:
1) Pani Katarzyna Niwińska,
2) Pani Elżbieta Traczyk,
3) Pani Marika Sztyber,
4) Pan Dariusz Lasocki,
5) Pani Katarzyna Olszewska.
2. Na Przewodniczącego komisji wybiera się Panią Katarzynę Niwińską.
3. Na Wiceprzewodniczącego komisji wybiera się Panią Elżbietę Traczyk. 

 § 6. Zgłoszenia kandydatów na członków osiedlowych komisji wyborczych przyjmowane są w dni robocze od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 29 kwietnia 
2014 r. przez członków Dzielnicowej Komisji Wyborczej, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274   
w Warszawie, pokój 314, w godzinach od 08.00-16.00.

§ 7. Ustala się kalendarz czynności wyborczych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się regulamin pracy dla wszystkich osiedlowych komisji wyborczych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały. 

 § 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie Dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący 

   Rady Dzielnicy Praga˗Południe
m. st. Warszawy
(-) Marcin Kluś

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Obsługi Rady dla Dzielnicy Praga-Południe,
przy ul. Grochowskiej 274 w pokoju 314, pod numerem telefonu 22-338 03 09

oraz na stronie internetowej www.pragapld.waw.pl.

OGŁOSZENIE 
URZĘDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE 

M.ST. WARSZAWY
W związku z upływem z dniem 27 czerwca 2014 r. kadencji organów jednostek pomocniczych niższego rzędu, 
istniejących  na  terenie Dzielnicy  Praga-Południe m.st. Warszawy,  informujemy,  iż  Rada Dzielnicy  Praga-
Południe m. st. Warszawy zarządziła wybory do rad tych jednostek na dzień 29 czerwca 2014 r.  
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mnie długo czekać z włączo-
nym licznikiem zanim zeszłam 
(ale za każdym razem to ja 
czekałam, ciesząc się wiosen-
ną pogodą, tuż przy trawniku 
pełnym kwitnących stokrotek). 
Kiedyś już to przerabiałam 
z MPT, wygrałam, dowiodłam, 
dostałam przeprosiny i zwrot 
nienależnie pobranych opłat. 

Ale to było jesz-
cze przed rokiem 
1989. Dziś jest 
inaczej. Dziś nie 
chce mi się ni-
czego tłumaczyć.

Jeden z tych 
taksówkarzy ob-
jaśnił mi pewną 
teorię, ot, tak, 
dla zabicia cza-
su w krótkiej po-
dróży. Zaskoczył 
mnie komplet-
nie; ba! wpra-
wił w osłupie-
nie! Otóż dla-
czego w ostat-
nich kilkunastu 
latach tak bar-
dzo, zdaniem 
tego starszego 
(w każdym ra-

zie ode mnie) pana, pogorszy-
ły się relacje między ludźmi? 
Wszystko to przez banki! A do-
kładniej, przez nowy i fatalny 
zwyczaj przelewania pracow-
nikom pieniędzy na konto za-
miast, jak zawsze bywało, listy 
płac, którą każdy podpisywał 
i odbierał stosowną koper-
tę. Bo wtedy, dawniej, każdy 

mógł zerknąć, ile zarabia ko-
lega czy koleżanka. A dziś nie! 
Wszystko idzie na konto! Dla-
tego właśnie ludzie zaczęli pa-
trzeć na siebie spode łba, ze-
rwali wieloletnie więzy przy-
jaźni czy zażyłości. Przez te 
przelewy! Bo dziś jest inaczej! 
Bo jeden nie widzi, ile zarabia 
drugi! Nie, nie chciało mi się 
niczego mu tłumaczyć.

Przypomniało mi się za to, jak 
tzw. baba z jajami na Szembeku 
kiedyś chciała kupić szampon 
do włosów, ale taki, żeby się od 
niego (tak, od niego!) wszy nie 
lęgły. Stałam za nią w kolejce 
i zdziwiłam się ogromnie! Wy-
jaśniła, że u nich w połowie wsi 
pokazały się (zwłaszcza u dzie-
ciaków) wszy po tym, jak do ich 
wiejskiego sklepu sprowadzili 
taki jeden inny szampon. Więc 
pani kochana to na pewno od 
niego, bo skąd? Wszystkie dzie-
ciaki miały myte tym głowy. Że 
co? Że to chemia i wesz by tam 
nie przeżyła? A kto ich tam wie. 
Musiało być z szamponu. Cóż, 
wtedy próbowałam pani wytłu-
maczyć, że to niemożliwe. Ale 
dziś by mi się nie chciało… 

 żu

Ostatnio kilka razy byłam 
zmuszona jechać taksówką; 
zawsze na dokładnie tej samej 
trasie (8,5 kilometra) i dokład-
nie o tej samej porze. Korzy-
stałam zawsze z tej samej kor-
poracji, choć taksówkarze by-
li rozmaici. Od drugiego razu 
prosiłam ich o rachunek. Nikt 
nie robił problemów, żeby go 
wypisać. 

Co w tym wszystkim cieka-
wego? A to, że za każdym ra-
zem płaciłam inną cenę. Naj-
mniej – 29 złotych. Najwięcej – 
35. Sześć złotych różnicy mię-
dzy skrajnymi rachunkami to 
kwota, za którą taksówka może 
przejechać ze dwa i pół kilome-
tra. Czyli jednak kawałek!

Czy wyciągnęłam z tego kon-
sekwencje? Nie. Dlaczego? By 
nie tracić nerwów przy bzdur-
nych wykrętach typu: bo były 
korki (a nie było!), bo jecha-
liśmy inną trasą (nieprawda!), 
nie przez ten most (zawsze Ła-
zienkowski), bo pan musiał na 

Rêce opadaj¹

O G ł O s Z e N i e
Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie §81 statutu Spółdzielni, ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw lo-
katorów – ogłasza w dniu 22.05.2014 przetarg otwarty na wynajem lokali miesz-
kalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

 ul. Witolińska 6 m 2A  o pow. użyt. 19,87 m2

 – cena wywoławcza czynszu najmu 1.000 zł,
 ul. Witolińska 8 m 2A o pow. użyt. 19,48 m2

 – cena wywoławcza czynszu najmu 1.000 zł,
z możliwością uzyskania w przyszłości prawa odrębnej własności bądź spółdziel-
czego własnościowego prawa do wymienionych lokali z chwilą unormowania ta-
kich możliwości w przepisach prawa.

Najemca obowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wskazane 
konto Spółdzielni kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego czynszu 
najmu.

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany  będzie:
1. wstąpić w  poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z  tytułu udziału 

i wpisowego,
2. wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
3. wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów. 
Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.
Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adno-

tacją przetarg na najem, w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 15 w terminie do dnia 
21.05.2014 r. do godz. 1200.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych 
w SM Ostrobramska”, znajdujący się na stronie www. smo.waw.pl  

Lokale można oglądać w godzinach przyjęć interesantów. spółdzielnia zastrze-
ga sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Zarząd spółdzielni
„Ostrobramska”

Firma WETZEL Sp. z o.o.
producent cylindrów wklęsłodrukowych

oferuje pracę na stanowiskach

TOKARZ/FREZER

Wymagania:
- wykształcenie zawodowe
- doświadczenie w obróbce
  skrawaniem, obsługa tokarki
- dyspozycyjność
  (praca zmianowa)

MAGAZYNIER

Wymagania:
- wykształcenie średnie
- doświadczenie w zawodzie
- uprawnienia do obsługi wózków
- dyspozycyjność 
  (praca zmianowa)

  

GALWANIZER

Wymagania:
- wykształcenie minimum   
  zawodowe
- mile widziane doświadczenie
- dyspozycyjność 
  (praca zmianowa)

Na każdym z w/w stanowisk dodatkowymi atutami będą:
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, uczciwość, zaangażowanie

Miejsce pracy:
Duchnów/Stary Konik (200 m w bok od trasy Warszawa - Mińsk Maz.)
 
Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacje@wetzel.pl lub pod nr fax: (22) 780 20 03
Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

rEKlAMA rEKlAMA  

Pan Kazimierz Główka przyszedł na bazar śpiewająco, można 
powiedzieć: Jacek Kozłowski – europoseł polski Mazowsze gło-
suje, gdy Jacek startuje… Nucił sobie pod nosem na melodię czę-
ściowo wpadającą w ucho. Jego dobry humor nie uszedł uwagi 
Eustachego Mordziaka, który, trzeba trafu, humor miał nie naj-
lepszy. 

– Sam pan to wymyślił, panie Kaziu? Ładna rzecz.
– Niestety nie ja, kolega pana wojewody. Z Grójca.
– Z Grójca, powiada pan. To co innego. Ale powiem panu, że 

nie wszystkim dziś na bazarze tak wesoło. Koleżanka z warzyw-
niaka, dajmy na to, popłakała się nawet. Mówię panu – łzy, jak 
grochy jej leciały.

– A powód jej rozpaczy? 
– Powód, to może pan sam zobaczyć, a nawet dwa. O tam.
– Co niby mam zobaczyć?
– Te dwie, widzi pan? Jedna w okularach, druga bez.
– Dziewczyny, jak dziewczyny. Póki młode, ładne, a potem się 

okaże. 
– Żadne potem, już wiadomo, co z tego wyrośnie. I powiem pa-

nu, panie Kaziu, że nic dobrego.
– Co one panu zawiniły?
– Jak to, co? Kontrolerki to są. Nie dość, że handel zarzynają 

tymi swoimi kasami, to jeszcze kupców prześladują. Mówię panu, 
kontroler, to nie tyle zawód, co charakter…

– Zaraz, zaraz – o co chodzi? Jakie kasy, kto kogo dorzyna? 
– O kasy fiskalne chodzi, które zabiły duszę bazaru. Kiedyś mó-

wiło się, że bazar ma swoją niepowtarzalną atmosferę, można wy-

bierać, przebierać i jeszcze się potargować. Teraz już się pan nie 
potarguje. Każdy, kto czymś handluje, obowiązkowo kasę mieć 
musi. Skończyło się targowanie. Przecież kupiec nie wbije w ka-
sę 10 złotych, żeby od pana wziąć osiem, bo musiałby dołożyć z 
własnej kieszeni. A kontrolerki, jak sam pan widzi, tylko chodzą i 
niuchają. Jak ktoś w kasę palcami nie popuka, a pieniądze weź-
mie, to go od razu capcarap. I zarobek na mandat idzie, czyli psu 
pod ogon. 

– Ja, panie Eustachy, wszystko rozumiem, ale, o ile wiem, pan ka-
sy nie ma. Przepraszam, że tak wprost do pana piję, ale fakt faktem. 

– Prawda, ale my z Krysią za małe obroty mamy, jak na kasę. 
– Czyli, jak ktoś zarabia niewiele, to niewiele płaci, ale jak ktoś za-

rabia więcej?… Jeśli o to chodzi, to powiem panu, że nawet ja, emeryt 
podatki płacić muszę, a ten, kto handluje na pełny gwizdek, chciałby 
nic nie płacić? Mamy paradoks, panie Eustachy – kasa, która jest wro-
giem sprzedawcy, jest sprzymierzeńcem kupującego. To przecież z po-
datków są pieniądze na służbę zdrowia, komunikację, ulice. 

– Ja to nawet rozumiem, ale ludzie niekoniecznie, bo poza 
wszystkim podatki za wysokie są, dlatego się kombinuje.

– To akurat prawda, a na dodatek w tym płaceniu niesprawiedli-
wość jest, panie Eustachy. Kobitę z warzywniaka dorwą raz dwa, 
a Palikot, dajmy na to, samolotu nie rozliczył i nic. Nie wiem, jak 
z tym walczyć, ale problem jest. Może my słabo ich przyciskamy, 
tych polityków? Może wybieramy ich pochopnie? 

– Powiem panu, że moim zdaniem, jeśli chodzi o te nasze partie, 
to uczciwych nie ma, są tylko źle przepytane. Jak z tym facetem, 
który przyszedł do domu lekko naprany i ciut pognieciony.

– Piłeś?– stwierdza żona.
– No coś ty, ani kropelki.
– Przecież ledwo stoisz na nogach. 
– Nie piłem.
– Powiedz Gibraltar.
– Piłem… Szaser        

Co tam pa nie na Pradze...

W cieniu kasy

Kobiecym okiem

Góra urodziła mysz
W  Senacie  zajmowaliśmy  się  ostatnio 

ustawą o ułatwieniu dostępu do wykony-
wania niektórych zawodów regulowanych. 
Było co czytać, bo ustawa wraz z uzasad-
nieniem liczy 560 stron, a do tego jest roz-
porządzenie – 260 stron. Chodzi o częścio-
we  lub  całkowite  zniesienie  ograniczeń 
stawianych przed osobami  chcącymi wy-
konywać daną profesję. W Polsce objętych 

jest  nimi ponad 300  zawodów,  co nie wygląda dobrze na  tle  innych 
krajów europejskich. Wymagania dotyczą posiadania określonego wy-
kształcenia, ukończenia kursu, zdania egzaminu, odbycia praktyki, sta-
żu itd. Z ideą ich uproszczenia wystąpił swego czasu Jarosław Gowin 
robiąc wokół tego dużo szumu. Obiecał, że dzięki temu przybędzie 150 
tys. nowych miejsc pracy – skąd wziął te liczby, nie wiadomo – i jako 
minister sprawiedliwości tak się w tę sprawę zaangażował, że na nic in-
nego nie starczyło mu czasu. 
Jego następca uznał deregulację zawodów także za swój priorytet 

i w rezultacie pojawiły się dwie ustawy (a ma być  jeszcze  trzecia). 
W pierwszej, przyjętej  rok  temu, ułatwiono dostęp m.in. do niektó-
rych zawodów prawniczych, a także np. taksówkarza, trenera sportu, 
pracownika ochrony, przewodnika turystycznego. Druga, o której tu 
piszę, dotyczy głównie zawodów technicznych (architekci, urbaniści, 
inżynierowie rozmaitych specjalności) oraz związanych z finansami 
(m.in. doradztwo podatkowe, prowadzenie księgowości). 
Zgadzam się, że różnego rodzaju bariery biurokratyczne wymagają 

okresowego przeglądu i eliminowania tych, które niczemu nie służą. 
Mierzi mnie jednak obudowa polityczna, nadanie tym ustawom aż tak 
wielkiego zadęcia. 150 tys. nowych miejsc pracy w wyniku ich wpro-
wadzenia to absurd! Miejsca pracy powstają wtedy, kiedy w sytuacji 
braku pracowników w określonych zawodach usunięte zostają biuro-
kratyczne  bariery  hamujące  dopływ do  tych  zawodów. Tymczasem 
obie ustawy w niewielu przypadkach odnoszą się do takich sytuacji. 
Jednym z nielicznych jest zliberalizowanie dostępu do zawodu adwo-
kata, dzięki czemu adwokatów mamy nieco więcej.
Dam taki przykład. Kiedyś zdający egzamin na prawo jazdy mu-

sieli dokładnie znać budowę silnika, opisać ją itd., ale czy kierow-
ców było przez to mniej? Nie. Mimo że nie widzieli w tym sensu, 
wszyscy się  tego uczyli, a uproszczenie egzaminów nie spowodo-
wało nagle zwiększenia liczby kierowców w Polsce i nie stworzyło 
im nowych miejsc pracy. Analogicznie, zwolnienie inżynierów bu-
dowy mostów, którzy do tej pory zdawali cztery egzaminy, z jedne-
go z nich, nie spowoduje przyrostu miejsc pracy. Nie powstaną też 
one  dla  taksówkarzy,  którzy  będą  próbowali  szczęścia w  tym  za-
wodzie skuszeni brakiem egzaminu z topografii miasta, bo przecież 
taksówek nie brakuje. A jak pojawią się nowe, to część zostanie wy-
parta z rynku i wróci obecna równowaga. 
Nie może też być tak, że otwierając zawody premiuje się nieuctwo. 

Np. teraz każdy może być przewodnikiem turystycznym, byle umiał 
czytać i pisać. Wcześniej obowiązywał egzamin. A więc prawdopo-
dobnie znajdzie się jakaś liczba ludzi, którzy nie mając nic do roboty 
zajmą się oprowadzaniem wycieczek. W ten sposób wzrośnie liczba 
przewodników, ale kosztem jakości ich usług. Likwidacja certyfikatu 
księgowego także sprawi, że praktycznie każdy będzie mógł wykony-
wać ten zawód. Nie bardzo jednak wyobrażam sobie, by ktokolwiek 
zatrudnił księgowego, który nie ukończył odpowiednich kursów. Ta-
ki pracodawca byłby lekko szalony. Wykwalifikowanych księgowych 
nie brakuje. Nie sądzę więc, by i tu przybyło miejsc pracy. 
Reasumując,  doceniam ogromny nakład pracy urzędników  resor-

tu  sprawiedliwości,  ale  efekty z  tego będą mizerne.  „Góra urodziła 
mysz”, a polityka znowu zaciążyła nad ekonomią. 

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej
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rEKlAMA rEKlAMA  

Już jako kilkulatka kocha-
ła  śpiewać. Marzyła  o  tym, 
by  zostać  piosenkarką. Cią-
gnęło  ją  na  scenę  i  robiła 
wszystko, żeby na nią trafić. 
Wychodzi więc na to, że ka-
riera była jej pisana. – Odkąd 
pamiętam, bardzo chciałam 
śpiewać. Najpierw zapisa-
łam się do chóru kościelne-
go, potem trafiłam do Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ludowego 
Powiśle – zdradziła. Do dnia 
dzisiejszego  pamięta  swój 
debiut.  Zaśpiewała  „Gdy-
bym  to  ja miała  skrzydełka 
jak gąska”. Przyznaje, że ni-
gdy  nie  zapomni  tego  mo-
mentu. Niestety dzieciństwo 
nie będzie kojarzyć jej się je-
dynie z beztroskim okresem. 
Gdy miała cztery lata, zmarł 
jej ukochany  tata Stanisław. 
Głową  rodziny  została wte-
dy  jej  mama  Maria,  która 
dołożyła  wszelkich  starań, 
aby jej dzieci miały szczęśli-
we dzieciństwo. – Kiedy my-
ślę o swoim dzieciństwie, nie 
mogę wyjść z podziwu, jak 
niezwykłą i dzielną kobietą 
jest moja mama. Wychowa-
ła mnie i moich dwóch bra-
ci zupełnie sama. Choć mia-
ła na głowie i dom, i pracę, 
zawsze znajdowała dla nas 

czas. Dorastałam otoczona 
wielką miłością  –  wspomi-
nała.
Pani  Paulina  starała  się 

być  grzeczną  dziewczynką, 
ale potrafiła też przysporzyć 
mamie  sporo  zmartwień. 
Ciągle  się  wywracała,  wra-
cała  do  domu  z  poobijany-
mi kolanami i siniakami. Ma 
też  pamiątkę  z  dzieciństwa 
w  postaci  blizny  na  czole. 
Ale mimo tego, w szkole by-
ła  wzorową  uczennicą.  Za-
wsze była ambitna. Dopiero 
w liceum zmieniło się jej po-
dejście  do  nauki. Wtedy  to 
do  końca  pochłonęły  ją  pa-
sje. Muzyka i malarstwo sta-
ły się całym jej życiem. Nic 
innego nie było dla niej wte-
dy  istotne.  I  to właśnie dla-
tego przestało jej wystarczać 
czasu  na  naukę.  To  wtedy 
założyła swój zespół, z któ-
rym tworzyła własną muzy-
kę.  Jeździła  też  na warszta-
ty  jazzowe,  lekcje  do Aka-
demii  Muzycznej  w  Kato-
wicach i na warsztaty do Eli 
Zapendowskiej. A  w  week-
endy,  śpiewała  na...  wese-
lach! Chciała dorobić i uda-
ło  jej  się połączyć przyjem-
ne  z  pożytecznym.  Jak  wi-
dać,  żyła  intensywnie,  od 

kiedy  skończyła  17  lat. Ale 
nie przeszkadzało jej to. Lu-
biła życie na wysokich obro-
tach.  Nigdy  się  nie  nudziła 
i zawsze robiła to, co kocha-
ła. Czy można chcieć czegoś 
więcej?
Warto  też  dodać,  że  za-

wsze mogła liczyć na wspar-
cie  najbliższych. Mama  za-
wsze akceptowała jej wybo-
ry. To pewnie dlatego nie ba-
ła  się  brać  udziału w  popu-
larnych  talent  show. Wystą-
piła w „Szansie na  sukces”, 
„Drodze do gwiazd” i „Ido-
lu”.  W  ostatnim  otarła  się 
o finał. Nie wygrała, ale ni-
gdy  tego  nie  żałowała. Wy-
chodziła z założenia, że wi-
docznie  tak  miało  się  stać.  
– Nigdy nie żałowałam bra-
ku zwycięstwa. W moim ży-
ciu wydarzyło się potem wie-
le wspaniałych rzeczy. Wy-
grana nie była mi do niczego 
potrzebna – tłumaczyła.
I  faktycznie,  po  występie 

w „Idolu” dostała zaprosze-
nie  na  casting  do  programu 
„Muzyczne  listy”.  Okazało 
się,  że  był  to  dla  niej  prze-
łomowy moment. Jej kariera 
nabrała wtedy tempa. Dosta-
ła propozycję z Polsatu, aby 
poprowadzić  prognozę  po-

gody.  Widzowie  pokochali 
ją  całym  sercem.  Zdecydo-
wała się wystąpić w „Tylko 
nas  dwoje”.  Razem  z  Iwa-
nem  Komarenko  wygrała 
program.  I pokazała całemu 
światu  swój  talent  muzycz-
ny. Wykorzystała swoje pięć 
minut.  Dostała  propozycję 
poprowadzenia  show  „Tyl-
ko muzyka. Must be the Mu-
sic”.  I z powodzeniem,  robi 
to do dziś.
Można  jej  tylko  zazdro-

ścić,  bo  w  życiu  uczucio-

wym  wiedzie  jej  się  rów-
nie dobrze. W wieku 16 lat 
poznała  mężczyznę  swo-
jego  życia.  A  w  2011  ro-
ku  wyszła  za  niego  za 
mąż.  Stanęła  przed  ołta-
rzem  z  Piotrem  Jeżyną.  
– Piotr to wspaniały męż-
czyzna. Można mi zazdro-
ścić. Po ślubie jest jeszcze 
piękniej, lepiej i jakby... 
spokojniej. Sama ceremo-
nia była już dla mnie nie-
zapomnianym i głębokim 
przeżyciem. Ślubowanie 

przed Bogiem, w kościele, 
w obecności najbliższych 
i przyjaciół – to jest nie-
zwykłe! Cieszę się, że mo-
głam coś takiego przeżyć – 
mówiła. Cały czas są szczę-
śliwi  i  planują  powiększe-
nie rodziny. – Chcemy mieć 
dzieci i jest to już postano-
wione. Nie wyobrażam so-
bie, aby nie stworzyć z Pio-
trem prawdziwej rodziny. 
Czuję, że spełnilibyśmy się 
w roli rodziców. A istnieje 
duża możliwość, że będzie-
my mieć bliźniaki. Pojawia-
ły się bowiem w naszych ro-
dzinach – zdradziła.
A kto jak kto, oni mogą so-

bie pozwolić na dużą rodzi-
nę.  Doczekali  się  bowiem 
swoich  wymarzonych  czte-
rech  kątów.  Zamieszkali  na 
osiedlu Anin  w Warszawie, 
słynącym z ogromnych, sta-
rych  drzew.  Do  zamieszka-
nia  tam  przekonał  ich  za-
chwycający  widok  z  balko-
nu.  Mieszkanie  jest  prze-
stronne i urządzone w nowo-
czesnym stylu.

– Dla nas to bardzo waż-
ne miejsce. Spokojna oko-
lica, niedaleko Warszawy. 
Będziemy mogli tu odpoczy-
wać i relaksować się po pra-
cy. Poza tym Anin znajduje 
się niedaleko od mojej pra-
cy. Zaledwie trzy kilometry, 
więc będę mogła jeździć do 
niej rowerem i dzięki temu 
nie będę musiała przejmo-
wać się korkami – powie-
działa.  Są  szczęśliwi  i  żyją 
tak, aby wieczorem móc po-
wiedzieć:  to  był  szczęśliwy 
dzień. I jak na razie im się to 
udaje. Wierzą, że tak będzie 
zawsze.  (ad)

Paulina SYKUT-JEŻYNA
MIESZKAŃCY

Pochodzi z Puław. Do dziś są jej azylem i ukochanym miejs-
cem na świecie. Paulina Sykut-Jeżyna od małego lubiła być 
w  centrum uwagi. Nigdy nie usuwała się w  cień. Wyróżniała 
się nie tylko talentem, ale również wyglądem. Krótkie włosy, 
wojskowa kurtka i  kolorowe szaliki były jej znakiem roz-
poznawczym. Zawsze chciała bowiem wyróżniać się z tłumu. 



MIEszKaNIEC 9

rEKlAMA rEKlAMA  

Pędzelkiem 
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 Jacek Frankowski

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

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

TADEx  
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

BEZPŁATNE 
ZABIEgI 

STOmATOlOgICZNE
KliniKa 

Stomatologiczna
ul. kordeckiego 79 

(Grochów)
tel. (22) 672-12-71 

Czy stracimy „prawko” 
za nadmierną prędkość?

– Jeśli kie row ca prze kro czy pręd kość o 50 ki lo me trów na go-
dzi nę, stra ci prawo jazdy. Żeby je od zy skać, bę dzie mu siał po-
now nie zdać eg za min. Z kolei jazda bez upraw nień bę dzie już 
prze stęp stwem – in for mu je RMF FM, które do tar ło do pro jek tu 
zmian w ko dek sie dro go wym.
Prze pi sy mia ły by  za cząć  obo wią zy wać  od  no we go  roku. RMF 

FM przy ta cza tu słowa wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych Grze go-
rza Kar piń skie go: – Dzi siaj, kiedy kie row ca w trak cie jazdy ra żą co 
na ru szy prze pis, po li cjant może od razu ode brać prawo jazdy i skie
ro wać spra wę do sądu. Sąd bę dzie roz wa żał, czy rze czy wi ście na stą
pi ło ra żą ce na ru sze nie i czy bę dzie od bie rał upraw nie nia na okre
ślo ny czas. My chce my, żeby ta sank cja zwią za na z prze kro cze niem 
pręd ko ści po wy żej 50 km/h au to ma tycz nie skut ko wa ła ko niecz no
ścią po wtó rze nia eg za mi nu – czy ta my.
Pro jekt ma być do łą czo ny do ca łe go pa kie tu zmian zwią za ne go 

z pi ja ny mi kie row ca mi, nad któ rym pra cu je re sort spra wie dli wo ści. 
Zmia ny w  prze pi sach  za po wie dział  już wcze śniej mi ni ster  spraw 
we wnętrz nych Bar tło miej Sien kie wicz: – Pol skie pań stwo nie „po
win no”, ale „wy cią ga” wnio ski z sy tu acji, które dzie ją się na pol
skich dro gach. O 40 pro cent zwięk szy li śmy licz bę kon tro li w ciągu 
ostat nie go kwar ta łu. I to przy no si kon kret ne efek ty – mamy spa
dek licz by wy pad ków z udzia łem kie row ców pod wpły wem al ko ho
lu. Szy ku je my też ko lej ne za ostrze nie prze pi sów – mówił na an te nie 
TVN 24.  Źródło: RMF FM

– Napisanie wypracowa-
nia nie sprawiło mi większych 
problemów, bo wystarczyło 
odwołać się tylko do poda-
nego fragmentu, a nie całego 
utworu. Część z tekstem po-
pularnonaukowym była trud-
niejsza, ale myślę, że nie po-
winienem mieć problemów ze 
zdaniem tej części matury – 
wyjaśnia  Wojciech,  jeden  ze 
stołecznych  maturzystów.  – 
Chodziło o to, żeby czytać ze 
zrozumieniem podane frag-
menty i po prostu myśleć. Je-
stem zadowolona i pewna do-
brego wyniku – dodaje jego 
koleżanka Agata. 
To  dopiero  początek matu-

ralnych zmagań. W kolejnych 
dniach  abiturienci  będą  zda-
wać egzaminy pisemne – obo-
wiązkowe  na  poziomie  pod-
stawowym  –  z  matematyki 
oraz wybranego  języka obce-

go  nowożytnego  (większość 
wybrała  tradycyjnie  język 
angielski).  Następnie  czeka-
ją  ich  –  również  obowiązko-
we  –  egzaminy  ustne  z  języ-
ka polskiego  i obcego. Mogą 
też  zdawać  dodatkowe  egza-

miny pisemne – na poziomie 
podstawowym  lub  rozszerzo-
nym  –  z  maksymalnie  sze-
ściu wybranych przedmiotów. 
Wśród nich znajdują się: bio-
logia, chemia, filozofia, fizyka 
i astronomia, geografia, histo-
ria,  historia  muzyki,  historia 
sztuki,  informatyka,  język  ła-
ciński  i  kultura  antyczna,  ję-
zyk mniejszości etnicznej, ję-
zyk regionalny, wiedza o spo-
łeczeństwie i wiedza o tańcu.
Aby zdać egzamin matural-

ny,  należy  w  części  zarówno 
ustnej  jak  i  pisemnej  każde-
go przedmiotu obowiązkowe-
go uzyskać  co najmniej  trzy-
dzieści procent ogólnej liczby 
punktów. Warto jednak posta-
rać się zdać lepiej niż na wy-
magane minimum, bo stawka 
jest wysoka –  dobre wyniki są 
bowiem przepustką na wyma-
rzone studia. 

Okazuje się, że na matural-
ny sukces mogą złożyć się nie 
tylko  godziny  spędzone  nad 
książkami  i  zdobyta  w  ten 
sposób  wiedza.  Maturzy-
stom  bowiem,  choć  powinni 
zważać  raczej  na  „szkiełko 
i  oko”,  nieobce  są  różne  lu-
dowe przesądy, które mają im 
zapewnić dobre noty. Do naj-
popularniejszych z nich nale-
ży założenie czerwonej bieli-
zny, tej, którą miało się na so-
bie podczas studniówki i spa-
nie  z  książką  pod  poduszką. 
Równie ważne jest zachowa-
nie w dniu egzaminu – wsta-
wanie  koniecznie  prawą  no-
gą,  a  po  drodze  do  szkoły 
unikanie  zakonnic,  czarnych 
kotów i przechodzenia pod 
drabinami.  Warto  natomiast 
spotkać kominiarza. No i nie 
wolno się spóźnić.

– Nie obcinałam włosów od 
studniówki, bo podobno w ten 
sposób wiedza „umyka”. Na 
maturze mam też coś pożyczo-
nego – długopis od mojej ma-
my, od której dostałam rów-
nież kopniaka na szczęście. 
Razem z koleżankami stosuje-
my się do różnych przesądów, 
traktując je pół żartem, pół se-
rio – wyjaśnia tegoroczna ma-
turzystka Agata.  
Matura potrwa do końca ma-

ja, więc  pozostało  jeszcze  tro-
chę czasu na zastosowanie tych 
magicznych  obrzędów.  Oczy-
wiście,  nie  należy  zapominać 
też  o  nauce.  Ci,  którym  mi-
mo wszystko powinie się noga 
(wyniki zostaną ogłoszone pod 
koniec czerwca) mają szansę na 
egzamin poprawkowy w sierp-
niu. A  jeżeli  i  to zawiedzie,  to 
pozostanie  im  tylko  zanucić 
za  zespołem Czerwone Gitary 
„Znów za rok matura”.

Anna Krzesińska

Na zdjęciach maturzyści z XCVII 
LO im. Olimpijczyków Polskich.

mATURAlNIE, żE ZdAdZą!
Tegoroczni maturzyści naukowe zmagania rozpoczęli od egzaminu 
z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odpowiadali na  pytania 
dotyczące „Potopu” Henryka sienkiewicza i  „Wesela” stanisława 
Wyspiańskiego oraz tekstu o miłości, zawierającego fragmenty utworów 
Platona, Cypriana Kamila Norwida i księdza Jana Twardowskiego. Jak 
stwierdzili abiturienci „Trudno nie było, ale trzeba było pomyśleć”.
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 BA RAN 21.03-21.04

Naucz się mówić „nie”, przecież nie musisz wszyst-
kiego robić za innych. Zaabsorbowany swoją pra-
cą możesz zaniedbywać bliską Ci osobę. Możesz li-
czyć teraz na powodzenie w interesach, możliwe, że 
dostaniesz propozycję wyjazdu zagranicę, dobrze 
się zastanów czy to jest właśnie ten odpowiedni mo-
ment. Nie wydawaj pieniędzy lekką ręką, bo może 
Cię czekać większy wydatek. Zadbaj o serce i układ 
krążenia, przydałoby się więcej ruchu.

 BYK 22.04-21.05
Przed Tobą dni pełne spotkań z przyjaciółmi. Dosta-
niesz propozycję zmiany pracy – nie wahaj się – to 
oferta dla Ciebie. Możesz przeżyć szaloną miłość 
lub poznać kogoś, kto zmieni Twoje dotychczasowe 
życie. Dieta bogata w owoce i warzywa oraz więcej 
ruchu dodadzą Ci energii, której ostatnio Ci brakuje.

 BliŹNiĘTA 22.05-21.06
Wiosenna aura wpłynie pozytywnie na Twoje samo-
poczucie, sprawy, które Cię nurtowały i  nie dawa-
ły spokoju nagle pozytywnie się rozwiążą. Pora po-
rządnie się wyspać, odpocząć i zadbać o ukochaną 
osobę. Będą dochody z  tego, czym się zajmujesz, 
w co inwestujesz, ale bardzo możliwe, że wytryśnie 
też jakieś dodatkowe źródełko. Np. zaczniesz zara-
biać na czymś, co lubisz robić, a co zarówno Tobie, 
jak i innym wydawało się zupełnie niedochodowe. 

 RAK 22.06-22.07
Ostatnio nie masz na nic siły i ochoty – może po-
ra pomyśleć o zmianach. Planety mówią, że to do-
bry czas na podjęcie życiowych decyzji. W stałych 
związkach okażcie sobie więcej zrozumienia i czu-
łości. Wolne Raki mają szansę poznać prawdziwą 
miłość. Pozbędziesz się pokusy podjadania i doga-
dzania sobie słodyczami.

 leW 23.07-23.08
Potrzeba Ci wyciszenia, już od dawna za dużo bie-
rzesz na swoją głowę, czasem trzeba odpuścić, 
a życie samo podpowie rozwiązanie. Uważaj na ko-
goś z  Twojego otoczenia, nie jest szczery wobec 
Ciebie. W  stałych związkach ożywienie dzięki no-
wym kręgom towarzyskim, w których się znajdzie-
cie. Szczypta zazdrości będzie dobrą przyprawą 
w  tej już trochę mdłej potrawie, jaką ostatnio jest 
Twój związek... Unikaj nieprzemyślanych decyzji.

 PAN NA 24.08-23.09
Poznasz bardzo interesującą osobę, poczujesz się 
dzięki niej atrakcyjny i pewny siebie. Od Ciebie bę-
dzie zależało czy ta znajomość przerodzi się w coś 
więcej i czy będzie to tylko wiosenny flirt. Masz skłon-
ność do matkowania całemu światu i rozpieszczania 
bliskich. Nie myl miłości z nadopiekuńczością. Uda 
Ci się podpisać ważną umowę, dzięki niej Twój port-
fel napełni się sporą gotówką. Przekroczysz pewien 
próg, przed którym do tej pory drżałeś, a nawet tchó-
rzyłeś. Wreszcie się uda! Okaże się, że masz zmysł 
do interesów, że wiesz, co się opłaca.

 WA GA 24.09-23.10
Ważna wiadomość, którą otrzymasz od bliskiej oso-
by może Cię zaskoczyć. Nagłe wahania nastroju 

i kłopoty ze snem sprawią, że może powinieneś po-
myśleć o odpoczynku. Wybierz się na długi spacer 
lub wycieczkę rowerową, zrób miłą niespodziankę 
ukochanej osobie. Problemem w  najbliższym cza-
sie może być chwilowe rozleniwienie lub trudności 
z koncentracją. Ale za to przyjdzie natchnienie, po-
mysły i rozwiązania tak proste, że aż genialne. Mo-
żesz liczyć na ekstra pieniądze, większe dochody, 
a nawet wygrane i premie.

 sKOR PiON 24.10-23.11
Może nie warto tkwić w  związku bez przyszłości 
i otworzyć się na nowe osoby, które wyraźnie zabie-
gają o  Twoje zainteresowanie. Możliwe, że uda Ci 
się wprowadzić ambitny plan w  życie. Otaczaj się 
osobami pełnymi energii i  twardo stąpającymi po 
ziemi. Ich rady i wsparcie mogą okazać się bezcen-
ne. Pomyśl o odpoczynku i chwilach relaksu, może 
krótki wypad z przyjaciółmi dobrze by Ci zrobił.

 sTRZe leC 24.11-22.12
Ktoś mocno Ci zawrócił w  głowie, ale miej oczy 
szeroko otwarte,  niech zabiega o Ciebie. W pra-
cy trochę nerwowo, ale będzie to tylko chwilowe, 
atmosfera szybko się poprawi. Wiosenna dieta 
dobrze wpłynie na Twoje samopoczucie. Wspar-
ciem i źródłem satysfakcji będzie dla Ciebie rodzi-
na. Odkryjesz nowe możliwości drzemiące w wa-
szym stadle oraz wśród najbliższych. Życie będzie 
przewidywalne, kłopotom uda się zapobiec, a ko-
lejne plany będziesz realizować bez większych 
potknięć.

 KO ZiO RO ŻeC 23.12-20.01
Znajdziesz się w  centrum zainteresowania, dosta-
niesz ciekawe oferty współpracy. Intuicja podpowie 
Ci, którą ofertę wybrać. Bliska osoba ucieszy się ze 
wspólnej romantycznej kolacji. Jedynie alergiczny 
katar może popsuć Ci samopoczucie i chwilami wy-
prowadzać z  równowagi. Unikaj towarzystwa osób 
toksycznych, po spotkaniu których czujesz się gor-
szy, bez życiowej energii, za to ze zwiększoną daw-
ką pesymizmu.

 WO DNiK 21.01-19.02
W stałym związku uczucia rozkwitną na nowo, o ile 
nadmiar pracy i  robienie kariery nie pochłoną Cię 
bez reszty. Wolne Wodniki  mają szansę zdobyć  
serce wartościowej osoby. Wiosna sprzyja zrzuce-
niu zbędnych kilogramów, dobra dieta i ruch dadzą 
efekty, których bliscy Ci pozazdroszczą. Uważaj na 
doradców, bo mogą mieć na Ciebie niedobry wpływ. 
Zapragniesz niecodziennych uniesień i niezwykłych 
przeżyć we dwoje.

 RY BY 20.02-20.03
Postawisz teraz na rozwój osobisty – odkryjesz no-
we pasję, która pochłonie Cię bez reszty. Przyjaciele 
przygotują dla Ciebie miłą niespodziankę. Napięte 
mięśnie karku? Może warto wybrać się na masaż. 
Z tego powodu możesz często odczuwać dyskom-
fort. Twoje wybory często przeczyć będą zdrowemu 
rozsądkowi, ulegać będziesz humorom i zmiennym 
nastrojom. Zatem – ostrożnie ze zmianami!

Merlin

Kilka porad, z pozoru „bab-
skich”, ale tak naprawdę  – 
znakomicie przydatnych i dla 
pań, i dla panów. Wystarczy 
mieć zwykły lakier do paznok-
ci. Najlepiej – bezbarwny, ale 
czasem, w potrzebie, z braku 
laku…

Do czego może się przy-
dać? Do ochrony przed ko-
rozją śrubek, narażonych na 
rdzewienie. Lakier także po-
woduje, że się nie odkręcają 
– wlej kroplę lakieru do otwo-
ru, a następnie dokręć śru-
bę i pozostaw do wyschnię-
cia. Lakierem można zakleić 
kopertę albo przykleić na niej 
czy na kartce świątecznej 
lub imieninowej jakiś ozdob-
ny element – kwiatek, piórko, 
wstążkę. 

Poszło oczko w rajsto-
pach? Zatrzyma je tymcza-
sem kropla lakieru! Twoje wie-
szaki w szafie sprawiają pro-
blem, bo tylko niektóre nada-
ją się do delikatnych bluzek, 
a pozostałe je niszczą, za-
ciągając? Łatwo zlikwidujesz 
problem powlekając szorst-
kie miejsca lakierem do pa-
znokci. Można bezbarwnym, 
ale można je ozdobić uży-
wając niebieskich, zielonych, 
czarnych czy żółtych lakie-
rów do paznokci.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Wiosna, nadchodzi sezon na ryby i nowalijki!

✓sałatka z makrelą 1: wędzoną makrelę obierz ze skó-
ry i z ości, rozdrobnij na małe kawałki. W salaterce wymie-
szaj pokrojone w półplastry jaja na twardo, sałatę roszpon-
kę, połówki pomidorków koktajlowych, świeży szczypiorek 
i makrelę; polej całość sosem jogurtowym lub jeszcze le-
piej – chrzanowym (można go szybko zrobić mieszając 1:1 bardzo gęsty jogurt 
z majonezem i łyżką chrzanu). 

✓sałatka z makrelą 2: wędzoną makrelę obierz ze skóry i z ości, rozdrobnij na 
małe kawałki. W salaterce wymieszaj pół pęczka siekanego koperku, pół pęcz-
ka szczypiorku, opakowanie pokruszonego twarogu, sporego, świeżego ogórka, 
obranego i pokrojonego w ćwierć plasterki o grubości do 1/2 cm. Dodaj 2-3 łyżki 
śmietany lub jogurtu oraz rybę, wymieszaj.  Gotowe i zdrowe!

✓Morszczuk wiosenny: w garnku o grubym dnie lub na patelni wysmarowa-
nej oliwą ułóż filety z morszczuka, a na nich warstwę grubo tartej młodej mar-
chewki, selera, siekanego pora, dymki wraz ze szczypiorem, kopru. Wlej około 
szklanki białego wina, wytrawnego lub półwytrawnego (byle nie było słodkie!). 
Przykryj, duś na małym ogniu około 15 minut, podawaj z ryżem i przyprawami, 
bowiem tę potrawę doprawiamy ziołami i solą dopiero na talerzu – wiele osób 
twierdzi, że wcale nie wymaga dodatku soli, jeśli wino było wyraziste!

✓szpinakowiec: szpinak posiekaj, sparz, posól i uduś na patelni, by puścił 
i odparował sok (mrożony posól i odparuj na patelni, mieszając, by nie przypa-
lić). Dodaj czubatą łyżkę masła, odrobinę gałki muszkatołowej, pieprzu i jesz-
cze smaż. Gdy wystygnie, dodaj 3 żółtka, oprósz mąką (około 1 łyżki) i  wy-
mieszaj, a następnie dodaj pianę z 3 białek. Całość rozłóż na wysmarowanym 
tłuszczem papierze do pieczenia tak, by równa, gładka warstwa miała grubość 
około 1 cm. Piecz około 10-15 minut (uwaga, by nie przypalić!) a następnie, 
gdy wystygnie, rozsmaruj na nim serek homogenizowany z solą i odrobiną roz-
puszczonej i ostudzonej żelatyny, zaś pośrodku, wzdłuż, ułóż pas cieniutkich 
plastrów wędzonego łososia. Plaster z  farszem zwijamy, jak roladę, owijamy 
ciasno w  folię przezroczystą lub aluminiową i  wkładamy na noc do lodówki. 
Przed podaniem kroimy w plastry. PysznaJózia

Ra dy 
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War to wie dzieć
Brytyjska gazeta Telegraph oznajmiła, że urodzeni w ro-

ku 2014 będą, co prawda, przeciętnie żyć 76 lat, ale tylko 
wtedy, gdy przyjdą na świat w Polsce. Przewidywana śred-
nia wieku dla urodzonych w tym samym roku, lecz na in-
nym kontynencie, bo w Afryce, wyniesie blisko ćwierć wieku 

mniej! Tam prognozy mówią o około pięćdziesięciu (i nieco więcej, zależnie od 
kraju) latach życia. 

Z kolei maluszki z Monako miewają się najlepiej, im bowiem daje się przecięt-
nie aż 90 lat! Europa zapewnia nam średnio najdłuższy żywot, bo około 78 lat. 
Na drugim miejscu jest Ameryka, a na kolejnych – Azja i Afryka.

Jeszcze nie tak dawno, osoba pięćdziesięcioletnia była uważana za niemło-
dą, bliską schyłkowi życia. Powiedzcie to dzisiejszym pięćdziesięciolatkom. Nic 
w tym dziwnego, bo średnia długość życia wydłuża się na przestrzeni dziejów: 
w średniowieczu to było około 30 lat, w latach sześćdziesiątych XX wieku, 52 
lata życia, a w osiemdziesiątych już 56 lat!  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Dwaj kumple na rybach:
– Marian, jakbym się przespał z Twoją żo-

ną, to byśmy byli szwagry czy swaty?
– Wtedy to byśmy byli kwita.

��
Ciemna noc. Do hotelu słynącego jako przytulne gniazd-

ko dla zakochanych par przyjeżdża biznesmen. Idąc do 
recepcji widzi samochód swojego przyjaciela! Żonatego! 
„Zrobię mu kawał” pomyślał i odkręcił z auta jeden koł-
pak.
Nazajutrz wpada do niego do domu. 
– Zobacz - woła od progu. – Zobacz, co znalazłem!
– To mój kołpak! Gdzie go znalazłeś?!
– Nie rób ze mnie głupiego! Sam ci go zdjąłem wczoraj 

w nocy! Wiesz, przy tym motelu dla par – mruga znacząco. 
Na to przyjaciel, po chwili milczenia,  odwraca się w głąb 
mieszkania i woła:
– Zosiu! Chodź tu, kochanie! Zobacz, znalazłem kołpak, 

który ty zgubiłaś wczoraj, nocując u mamy! 
 WesołyRomek

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 7/2014: „Było mi jak w raju”. 
Zestaw upominków wylosowała p. Danuta Kończak z ul. Francuskiej. Po odbiór 
zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 16 maja br. 
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO/kupię

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

DAM PRACĘ

 Przyjmę krawcową. 
  Tel. 507-620-997

FINANSE

 Pożyczki gotówkowe. 
  Tel. 506-550-042

KUPIĘ

A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro 
i inne przedmioty. 
 Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
 AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
  Monety,  banknoty,  odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
  Tel. 22 831-36-48
  Złom  stalowy,  rozbiórki,  wy-
wóz maszyn. Transport gratis. Ul. 
Trakt Lubelski 338A, 
  Tel. 609-805-821

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe od- 
trucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
 Dietetyk kliniczny, porady 
żywieniowe.  Tel. 508-720-912
 Masaże, dyplomowany masa-
żysta.  Tel. 727-506-106 

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
  Tel. 601-20-93-41
 Fizyka, matematyka  - matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr. 
  Tel. 607-690-614
 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/kupię

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Garaż ul. Garwolińska róg Szkla-
nych Domów.   Tel. 512-511-914
 Wydzierżawię czynny sklep 
spożywczo-monopolowy  ul. Chło- 
pickiego.  Tel. 604-482-553

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku Gm. 
Halinów.   Tel. 728-925-966

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 50 m2 - 3 pokoje IX p. ul. Sa-
ska na segment, domek Grochów 
okolice.   Tel. 601-342-306

OGRODNICZE

 Zakładanie i pielęgnacja ogro-
dów, trawniki z siewu lub z rolki, 
wykaszanie,  rekultywacja,  wy-
cinka drzew i gałęzi z lin, drena-
że  od  rynien,  układanie  kostki, 
naprawa.   Tel. 509-199-927 

PRAWNE

 Doradca Podatkowy  - porady, 
kłopoty  z  urzędem  skarbowym, 
wszystkie  podatki,  spadki,  daro-
wizny,  aukcje,  nieujawnione  do-
chody,  audyty  Wspólnot  Miesz-
kaniowych.  Warszawa  Gocław. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 
  www.podatki-doradca.pl
  Kancelaria  Adwokacka  adw. 
Teresa  Zdanowicz.  Sprawy  cy-
wilne,  karne,  rodzinne,  spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
  Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres  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

 OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TANIO 
I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

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

SZUKAM PRACY

 Myję okna + porządki. 
  Tel. 511-210-315

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 rozbiórki. 
 Tel. 22-224-22-63; 888-651-163
  AUTOHOLOWANIE,  PRZE-
PROWADZKI. 
  TEL. 722-990-444
 Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30
 Transport - przeprowadzki - 
sam. o wymiarach - 4, 2 dł./2, 2 
wys. - kontener, kraj, zagrani-
ca, konkurencyjne ceny. 
 Tel. 502-904-708
 Wywóz gruzu, mebli, sprząta-
nie piwnic, transport mat. budow-
lanych.   Tel. 600-359-594

TURYSTYKA

 MAZURY 7 DNI OD 540ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM,  JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 
  TEL. 89 621-17-80, 
  WWW.SZCZEPANKOWO.PL
 Wczasy dla Seniora w Krynicy 
Morskiej 7dni 19.05-25.05 w ce-
nie 599 zł/os. 14 dni 26.05-08.06 
w  cenie  1099  zł/os.  Informacje 

i  zapisy:  ul.  Marszałkowska  81 
lok. 25.   Tel. (22) 834-95-29

USŁUGI

 A-z stolarskie usługi. 
 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. 
  lemag- tvsat. waw. pl 
  Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
 ANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
  Beta  Serwis  Naprawa  Sprzę-
tu Agd wiodących  producentów. 
  Tel. 531-672-677 
  oraz po 18. tel. 22 303-26-68
  Cyklinowanie,  lakierowanie  - 
Jacek Szpakowski. 
  Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
  Tel. 510-727-201
  Cyklinowanie,  układanie,  la-
kierowanie,  przekładanie  parkie-
tów - 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, in-
stalacje elektryczne. 
  Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne. Tel. 516-075-825
 Elektryk - uprawnienia. Tel. 22 
813-77-82, 502-443-826
 ELEKTRYCZNE. TEL. 504-
618-888

 Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
  Tel. 22-610-81-21, 607-773-106
 HYDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
 Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 Hydraulik  24h, wod.  kan.  co. 
gaz.   Tel. 22-416-64-49 
  i 889-51-82-46

 LODÓWEK NAPRAWA 
TEL. 22 842-97-06; 602-272-464
 Lodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.  Tel. 694-825-760
 MALOWANIE ŚCIAN. 
  TEL. 602-126-214
 Malowanie, gładź. 
  Tel. 510-711-163
 Malowanie,  tapetowanie,  gip-
sowanie doświadczenie. 
  Tel. 22 810-90-22
 Malowanie,  tapetowanie,  gip-
sowanie, sztukateria, Mistrz. 
  Tel. 22 810-90-22
 Masaże - dyplomowany masa-
żysta.   Tel. 727-506-106

 Ocieplanie domów. 
  Tel. 660-473-628
  Ogrodzenia  betonowe  peł-
ne  i  ażurowe,  ogrodzenia,  siatka 
na  podmurówce  prefabrykowa-
nej, montaż, transport na gotowo. 
Montaż bram i furtek. 
  Tel. 509-199-927
 PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888
  PRALKI  NAPRAWIAM  - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 PRALKI. TEL. 601-361-830, 
LODÓWKI. TEL. 22 671-80-49, 
604-910-643
 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, role-
ty  antywłamaniowe  -  produkcja, 
naprawa.   Tel. 602-228-874
 SZAFY, PAWLACZE, GAR-
DEROBY.  TEL. 602-126-214
 Tapicerskie. 
  Tel. 22 612-53-88

  Żaluzje,  verticale,  rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie vertica-
li.   Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. 
  Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

  BRUKARSTWO,  OGRODY. 
  TEL.733-508-126,
WWW.SMARTBUD-WARSZAWA.PL
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł. 
  Tel. 506-480-505 
 Kompiak.pl, odzyskiwanie da-
nych,  serwis  komputerowy,  do-
jeżdżamy, godz. 9-20/7 dni. 
  Tel. 603-134-299
 Serwis. Tanio. 
  Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście. 
  Tel. 512-247-440

USŁUGI/remontowe

 Dachy, rynny, obróbki blachar-
skie  -  wymiana,  naprawa,  mon-
taż.   Tel. 504-250-013
 Glazura, malowanie, hydrauli-
ka.   Tel. 606-181-588
 Gładź, panele, malowanie. 
  Tel. 609-982-675
 Malowanie, panele, wykładzi-
ny, drobne remonty.
  Tel. 601-20-33-13
  Malowanie,  tapetowanie,  pa-
nele.   Tel. 22 615-76-97; 
  695-679-521
 Remonty budowlane od a do z. 
  Tel. 510-383-044
  Remonty  domów,  mieszkań 
-  malowanie,  naprawa  dachów, 
ogrodzeń, przebudowy, murowa-
nie itp.   Tel. 509-199-927
 TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888
 Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-51-17-71

ZIELARSTWO

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

OGŁO SzE NIA DROb NE   OGŁO SzE NIA DROb NE    OGŁO SzE NIA DROb NE

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

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

rEKlAMA  rEKlAMA

Gaz, hydraulika - 24h, naprawa 
pieca, termy, kuchni, podłącze-
nia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

Meble kuchenne, szafy wnęko-
we na wymiar . Projekt wycena 
– gratis.   Tel. 792-093-410
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szybka pożyczka  
do 7000 zł!

W równych ratach,  
bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 
Tel. 600-400-288 

(taryfa według opłat operatora)

Kupię zadłużone mieszkanie.
 Tel. 602-470-981

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

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 FRYZJERSpółdzielnia Mieszkaniowa 
„Gocław-lotnisko”  
ul. orlego lotu 6  

ogłasza przetarg nieograniczony 
na remont klatek schodowych  

w budynku 
przy ul. Mikołajczyka 1 

w Warszawie. 
Szczegóły na stronie internetowej 

Spółdzielni: www.smgl.com.pl

LXXii LO  
im. gen. J. Jasiñskiego  

w Warszawie
zaprasza na  

17 maja 2014 r.  
w godz. 10.00–13.30

ul. Grochowska 346/348

II Praski Piknik Artystyczny  

„Na Kamionku”

Telewizory i naprawa.
Tel. 692-420-605

Klimatyzacja, wentylacja - mon-
taż, projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż  urządzeń,  komplek-
sowa  obsługa,  doradztwo  tech-
niczne, szybkie terminy realiza-
cji, gwarancja. Tel. 502-904-708

Nieodpłatnie  odbieram  zuży-
ty  sprzęt  agd,  złom, makulatu-
rę,  stłuczkę.  Sprzątanie  piwnic 
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62
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Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Czy mogę uregulować stan prawny nieruchomości gruntowej, którą użytkuję stale od 35 
lat? Jeżeli tak, to jakie warunki muszę spełnić, aby to zrobić?

Tak,  jest  to możliwe  przez  instytucję  zasiedzenia. Należy w  tym  celu  złożyć  stosowny 
wniosek do sądu. Zgodnie z art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości nie-
będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 
dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Jednak po 
upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posia-
danie w złej wierze (art. 172 § 2 Kodeksu cywilnego). 
Nabycie własności w drodze zasiedzenia zostało zatem uzależnione od spełnienia dwóch pod-

stawowych przesłanek: władania nieruchomością jako posiadacz samoistny oraz upływu ustawo-
wego terminu zasiedzenia. Dobra lub zła wiara wpływa jedynie na długość terminu zasiedzenia.
Samoistny  charakter  posiadania wynika  z  kolei  z  art.  336 Kodeksu  cywilnego,  zgodnie 

z którym posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel.   
O tym, czy posiadanie ma charakter posiadania samoistnego, decydują okoliczności fak-

tyczne. Mogą o tym przesądzać przede wszystkim czynności związane z gruntem o charak-
terze zewnętrznym, tj. zachowania posiadacza względem nieruchomości dostrzegalne dla in-
nych osób, a polegające m.in. na uprawianiu nieruchomości i pobieraniu pożytków, koszeniu 
trawy, wzniesieniu na gruncie urządzeń, jak również inne czynności, w tym zawieranie umów 
dzierżawy lub najmu. Przy wykazaniu powyższego pomocne mogą być zeznania świadków, 
zazwyczaj  posiadaczy  nieruchomości  sąsiednich,  którzy mogą  zapewnić,  że  korzysta  Pan 
z gruntu jak właściciel. Do oceny spełnienia przesłanek zasiedzenia istotne może być również 
uiszczanie podatku od tej nieruchomości. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że samoistnego 
charakteru posiadania nie wyłącza oddanie rzeczy we władanie innej osobie, gdyż posiadanie 
to może być wykonywane bezpośrednio przez posiadacza samoistnego lub za pośrednictwem 
innych osób (art. 337 i 338 Kodeksu cywilnego). 
Kolejną  przesłanką  nabycia  własności  nieruchomości  w  drodze  zasiedzenia  jest  upływ 

ustawowego  terminu  zasiedzenia.  Samoistne  posiadanie  musi  trwać  nieprzerwanie  przez 
określony ustawą czas. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że przed dniem 1 paź-
dziernika 1990 roku, art. 172 Kodeksu cywilnego przewidywał krótsze terminy zasiedzenia 
(dziesięć lat przy istnieniu dobrej wiary oraz dwadzieścia lat, przy założeniu złej wiary po-
siadacza nieruchomości). Jednak terminy te będą miały zastosowanie, gdy zasiedzenie nastą-
piło przed w/w datą. 
Od dnia 1 października 1990 roku terminy zasiedzenia zostały określone na lat dwadzie-

ścia, gdy posiadacz jest w dobrej wierze, oraz trzydzieści lat przy istnieniu złej wiary. Poję-
cie dobrej czy złej wiary nie zostało zdefiniowane. W oparciu o orzecznictwo sądowe moż-
na  przyjąć,  że  dobra wiara  posiadacza  nieruchomości  prowadząca  do  zasiedzenia,  polega 

na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu,  że  przy-
sługuje mu  takie  prawo do władania  rzeczą,  jakie  faktycznie wykonuje. 
W praktyce najczęściej mamy jednak do czynienia z uzyskaniem posiada-
nia nieruchomości w złej wierze, zatem, aby nabyć własność nieruchomo-
ści w drodze zasiedzenia należy ją posiadać samoistnie przez okres co naj-
mniej trzydziestu lat.

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

§§
Konkurs  zorganizował  senator Marek Borow-

ski we współpracy z burmistrzem Tomaszem Ku-
charskim i urzędem Pragi-Południe. Był to swo-
isty,  dobrowolny  egzamin  z wiedzy o dzielnicy. 
– Nazwa PragaPołudnie jest dosyć młoda – tłu-
maczył finalistom senator Borowski. – Wcześniej 
znacznie mocniej funkcjonowały nazwy osiedli, 
z których składa się dzielnica – Grochów, Kamio-
nek, SaskaKępa, Gocław… Historia PragiPo-
łudnie, to właśnie historia tych osiedli. „Znasz-li 
te małe Ojczyzny…?” – organizatorzy konkursu 
pytali  gimnazjalistów  i  młodzież  szkół  ponad-
gimnazjalnych.

W  konkursie wzięło  udział  blisko  pół  tysiąca 
uczniów z  ponad 20  szkół. Do finału  doszły  po 
trzy najlepsze trzyosobowe zespoły z każdej ka-
tegorii.  Dzięki  uprzejmości  dyrekcji  Centralnej 
Biblioteki  Wojskowej  finał  konkursu  odbył  się 
właśnie w jednej z bibliotecznych sal. Do oceny 
wiedzy finalistów zaangażowane zostało specjal-
ne  jury  składające  się  z  varsavianistów  i  połu-
dniowopraskich działaczy. Pierwszego dnia finału 
rywalizowali gimnazjaliści, a drugiego dnia starsi 
uczniowie. Szkolne zespoły musiały odpowiadać 
na  kilkadziesiąt  pytań  z  zakresu  historii,  archi-
tektury  i  topografii  dzielnicy.  I  trzeba  przyznać, 
że wiedza młodzieży była naprawdę duża. Za jej 

ugruntowanie należą się duże brawa nie tylko za-
wodnikom, ale przede wszystkim ich „trenerom” 
(nauczycielom prowadzącym zespoły).
A oto oficjalne wyniki konkursu. Wśród gim-

nazjalistów najlepszym okazał się zespół Gimna-
zjum nr 18 z ul. Angorskiej (w składzie: Kamila 
Nalazek,  Filip  Skura  i  Marta  Drabek).  Drugie 
miejsce zajęło Gimnazjum nr 25 z ul. Zwycięz-
ców (Anna Majszyk, Natalia Krasicka, Gabriela 
Lassota), a trzecie Gimnazjum nr 21 z ul. Siennic-
kiej (Monika Luty, Karolina Dąbrowska, Justyna 
Maliszewska). Do ostatniego pytania ważyły się 
losy zwycięstwa wśród zespołów szkół średnich. 

Ostatecznie  swoją  dominację  ugruntował  wy-
graną  męski  zespół  XIX  LO  z  ul.  Zbaraskiej 
(Krystian  Majewski,  Kacper  Sienicki,  Oskar 
Biedziński). Na drugiej lokacie wylądowała gru-
pa z Technikum przy ZS nr 12 z ul. Siennickiej 
(Paweł  Kostuj,  Karol  Janarek,  Maciej  Rembel-
ski). Trzecie miejsce  przypadło młodzieży  z  IV 
LO z ul. Saskiej (Aleksandra Epa, Mateusz Wal-
czyk, Olga Galińska). Wszyscy uczestnicy finału 
otrzymali  od  organizatorów  atrakcyjne  nagrody. 
– Duża wiedza młodych ludzi na temat swoich 
małych Ojczyzn napawa optymizmem – zgodnie 
twierdzili  senator  Marek  Borowski  i  burmistrz 
Tomasz Kucharski.  ar

wiedza nagrodzona!
W kwietniu został rozstrzygnięty Finał Konkursu Wiedzy o Pradze-
-Południe. Nasza młodzież wypadła w nim bardzo dobrze.

Laureaci i organizatorzy Konkursu Wiedzy o Pradze-Południe.
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W struktury WCK, z siedzi-
bą  w  budynku  dawnej  szko-
ły przy Żegańskiej, wejdą  ja-
ko filie Kluby Kultury: „Alek-
sandrów”,  „Anin”,  „Faleni-
ca”,  „Marysin  ”,  „Radość” 
oraz  „Zastów”.  Na  ostatniej 
sesji  miejscy  radni  „przykle-
pali” projekt uchwały dzielni-
cowych radnych odnośnie po-
wstania  tego  Centrum.  Swój 
sprzeciw wyraziły wawerskie 
osiedla,  stowarzyszenie  War-
szawa  Społeczna  i  lokalne 
środowiska kultury. Zapowia-
dają protest. 

– Wygląda na to, że doszło 
do naruszenia prawa, moż-
na powiedzieć, że tę uchwałę 
przepchnięto  „kolanem” na 
sesji. Byłem jedynym przedsta-
wicielem rad osiedlowych, bo 
głosowanie odbyło się strasz-
nie późno, około godziny 23, 
mimo iż miało odbyć się wcze-
śniej – podkreśla Bernard Woj-
ciechowski,  przewodniczący 
Konwentu Rad Osiedli Dziel-
nicy  Wawer.      Jeszcze  przed 

sesją  początkowo  negatywną 
opinię,  co  do  pomysłu  lokal-
nych  władz  wawerskich  wy-
raziło  stołeczne  Biuro  Kul-

tury,  wyliczając  szereg  prze-
słanek  dotyczących  społecz-
nej  i  finansowej  szkodliwości 
tego  projektu.  Według  Biura 

centralizacja  działalności  klu-
bów  kultury  przeczy  idei  sa-
morządności.  Po  interwencji 
wawerskich  osiedli,  podjętej 

w  obliczu  zabiegów  wawer-
skiego zarządu, zmierzających 
do zmiany opinii Biura Kultu-
ry  na  pozytywną,  procedowa-
nie uchwały miało być wstrzy-
mane  do  czasu  podjęcia  szer-
szych konsultacji społecznych. 
Niestety, burmistrz Wawra nie 
poinformował  rady  dzielnicy 
o negatywnej opinii stołeczne-
go Biura Kultury. Co ciekawe, 
później  opinia  Biura  została 
zmieniona  na  pozytywną,  ale 
to tylko jeden z wielu wątków 
tej sprawy. 
Protestujący uważają także, 

że władze  lokalne  zachowują 
się tak, jakby nie znały specy-
fiki Wawra  jako  dużej  dziel-
nicy i nie wiedziały, że rodzi-
ce  nie  będą  odwozić  swoich 
dzieci z  jednego końca dziel-
nicy na drugi, a to z kolei spo-
woduje  ograniczenie  dostę-
pu do zajęć dla dzieci  i mło-
dzieży. Ponadto wskazują,  że 
osiedlowe kluby kultury były-
by zbyt oddalone od WCK, co 
wyraźnie podkreślono w opi-
nii  Biura  Kultury.  Niepo-
koi ich też wypowiedź jednej 
z  radnych,  która  powiedzia-
ła, że „jeśli pomysł nie spełni 
oczekiwań, to nie będzie kon-
tynuowany”.

– Oni sami nie wiedzą czy 
to wyjdzie. Nie wydaje mi 

się, że jesteśmy na tyle bo-
gatym krajem, że stać nas na 
tego typu eksperymenty. Sko-
ro coś funkcjonuje dobrze, to 
po co to zmieniać? – dziwi 
się  Izabella  Roguska,  koor-
dynatorka wawerskiego od-
działu  Warszawy  Społecz-
nej.  –  Powołanie central-
nej struktury organizacyjnej 
w miejsce istniejących dziś 
osiedlowych domów kultu-
ry, spowoduje przede wszyst-
kim niepotrzebne przesu-
nięcie środków do nowe-
go centrum. Sądzimy, że nie 
jest ono przygotowane, ani 
też nie ma doświadczenia 
w działalności prowadzonej 
obecnie w placówkach. Mo-
że okazać się, że na wszyst-
kie domy kultury nie starczy 
pieniędzy i część z nich zo-
stanie z czasem zamknięta.
A  właśnie  pieniądze  to 

jedna z przyczyn, która spo-
wodowała, że władze dziel-
nicy  postanowiły  stworzyć 
WCK.  Przekonują,  że  dzię-
ki  takiemu  połączeniu  uda 
się  sporo zaoszczędzić. Ra-
dy  osiedla  złożyły  wnio-
sek  do  miasta  i  wojewody 
o  stwierdzenie  nieważności 
tej uchwały, a do  rady mia-
sta o jej uchylenie. 

 (ak)

wawer

Uchwałę o utworzeniu WCK stołeczni radni podjęli o godzinie 23.

POZIOm wAwERSKIEJ KUlTURY
Trudno uznać, że Wawer kulturą stoi. Jednym z pomysłów władz, aby nieco ożywić lokal-
ną działalność kulturalną, a przy okazji zaoszczędzić, jest utworzenie Wawerskiego Cen-
trum Kultury. Mieszkańcom z różnych względów nie odpowiada takie rozwiązanie.
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Właściwie  może  tylko  wy-
bierać  między  szpitalem 
a  kostnicą.  Nie  wiemy,  któ-
rą  z  rzędu  śmiertelną  ofia-
rą  był  ów  nieszczęśnik  leżą-
cy na skrzyżowaniu Grochow-
skiej  i  Wspólnej  Drogi.  Sta-
tystyki  policyjne  są  spóźnio-
ne  w  stosunku  do  kalendarza 
mniej więcej  o  dwa miesiące. 
Wiemy, że w styczniu na war-
szawskich ulicach zginęła jed-
na  osoba,  w  lutym  też  jedna. 
Prawie  dwieście  zostało  ran-
nych. Dwieście osób jest wyłą-
czonych z nauki, z pracy, z ży-
cia po prostu. Czeka ich reha-
bilitacja,  może  kalectwo.  Ra-
chunki  za  wypadki  drogowe 
są długie, kosztowne i płacą je 
wszyscy  –  przecież  leczenie, 
ubezpieczenie,  zasiłki  kosztu-
ją.  Płaci  je  państwo  z  budże-
tu,  czyli  z  naszych  podatków. 
Ofiarom  wypadków  bardzo 
często świat wali się na głowę. 
Zamiast  wypatrywać  radości, 
które  niesie  życie,  wypatrują 
listonosza z rentą…
Któż  jednak  myśli  o  rencie, 

gdy  jest  młody  i  ma  pod  so-
bą Kawasaki?  Ryk motocyklo-
wych  silników  pracujących  na 
najwyższych obrotach towarzy-
szy nam w tym roku wyjątkowo 
wcześnie. Ponad sto na godzinę, 
to  norma.  „Kozak”  jedzie  200 
na  godzinę… Przy  takiej  pręd-
kości wystarczy  naprawdę ma-
ła nierówność w jezdni, sekun-
da  nieuwagi  i  pogromca  me-
chanicznych  koni  zamienia  się 
w  dawcę  organów.  Od  lat  naj-
tęższe  głowy  zastanawiają  się, 
dlaczego tak się dzieje? 
Przecież  każdy  wie,  że  nie 

siadamy za kierownicę po wód-
ce. Że jak wódka, to taksówka. 

I  każdy  wie,  że  jak  piłem,  to 
na  drugi  dzień  też  nie  jadę… 
A jednak ciągle są tacy, którzy 
uważają, że ich to nie dotyczy, 
że dadzą radę.
Przecież każdy wie, że prze-

kraczanie  szybkości  jest  nie-
bezpieczne,  że  często  jest  po-
wodem  bardzo  poważnych 

wypadków… Czy jednak ktoś 
z Państwa zauważył kiedykol-
wiek, pojazdy poruszające  się 
po Grochowskiej z dozwoloną 
prędkością – 50 km/godz.? 
Przecież  każdy  wie,  że  na 

czerwonym  świetle  trzeba  sta-
nąć…  Stańcie  więc  państwo 
na  tej  samej Grochowskiej,  na 
wysokości  Żółkiewskiego.  Są 
tam światła umożliwiające pie-
szym  przekraczanie  ulicy.  Nie 
ma takiego cyklu, żeby ktoś nie 
przejechał  na  czerwonym. Nie 
ma  też  takiego  przypadku,  że-
by  ktoś  nie  przechodził  przez 
jezdnię na czerwonym dla pie-
szych. 

Przecież  każdy wie,  że  pro-
wadząc  samochód  nie  wolno 
rozmawiać  przez  telefon,  chy-
ba,  że w  samochodzie  jest  ze-
staw  głośnomówiący… A  jed-
nak rozmawianie przez telefon 
w  czasie  jazdy  jest  nagminne! 
Zdarzają  się  nawet  „artyści”, 
którzy  kierownicę  trzymają  

lewą  ręką,  prawą  zaś  (tę  od 
zmiany  biegów)  trzymają  „na 
krzyż”,  dociskając  aparat  do 
lewego  ucha.  Jakie  szanse ma 
taki  kierowca  na  błyskawicz-
ną  reakcję w  trudnej  sytuacji? 
Żadne! 
Przecież  każdy wie,  że  pro-

wadząc samochód nie powinno 
być  dla  nas  nic  ważniejszego, 
niż  skupienie  się  na  tej  czyn-
ności…
Czy widzieli Państwo kobie-

tę  za  kierownicą,  która,  nawet 
jeśli  nie  rozmawia  przez  tele-
fon, to: nie poprawiałaby fryzu-
ry, nie szminkowałaby ust, nie 
poprawiałaby kołnierzyka przy 

bluzce,  albo  apaszki  na  szyi? 
Nie? Ja też nie. 
Przecież każdy wie, że parko-

wać wolno  tylko w miejscach, 
gdzie  to  jest  dozwolone…  Tu 
już  nawet  szkoda  przytaczać 
przykłady, bo są ich tysiące, co-
dziennie i na każdym kroku.  
Jak  można  temu  zaradzić? 

Tak, tak, mają Państwo rację – 
policja powinna gnębić  te wy-
kroczenia  tak  samo,  jak  wal-
czy  z  pijaństwem  wśród  kie-
rowców. Ale  nie możemy wy-
łącznie  oglądać  się  na  policję. 
My sami też mamy coś do zro-
bienia  i  jest  to  bardzo  poważ-
ne zadanie – wychowanie przy-
szłych kierowców, mianowicie. 
Oni nie wychowują się w szko-
le,  ani  na  kursach  na  prawo, 
oni  wychowują  się  na  tylnym 
siedzeniu!  Jeśli  ojciec  sia-
da  za  kierownicą  po  pijanemu 
i  dziecko  to  widzi  i  widzi,  że 
matce to się podoba, to nikt mu 
później  nie  powie,  że  tak  nie 
można!  Jeśli  słyszy,  że  ojciec 
klnie  jak  furman,  lży  innych 
kierowców, widzi  jak zajeżdża 
drogę,  przekracza  ciągłą  linię, 
lekceważy  czerwone  światła, 
przejścia dla pieszych, to takie 
dziecko, samo będąc kierowcą, 
będzie zachowywało się tak sa-
mo.  Jeśli  od małego  nasiąknie 
chamstwem, to chamem będzie 
prowadząc  samochód,  jako 
człowiek  dorosły.  Chamstwo, 
zaś, tępota i pogarda dla innych 
są  poważnymi  przyczynami 
wypadków  drogowych  w  Pol-
sce. Kto wie, czy nie są praźró-
dłem całego nieszczęścia. Na to 
jednak policja nic nie poradzi. 
Może  karać,  ale  na wychowa-
nie najczęściej jest już za póź-
no.  Marcin Marwicz

Rozsądku naszego powszedniego…
leżał na jezdni w kałuży krwi, jakby skulony, bez życia. Miał 40 lat. Jechał motocyklem 
i zderzył się z samochodem. W takiej sytuacji motocyklista prawie zawsze jest bez szans.

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

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

dzień Ziemi,  
czy dzień wstydu?

Niedawno uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Ziemi. Świętowaliśmy w różny sposób, niestety niektó-
rzy pomimo uświadamiających akcji organizowanych przez or-
ganizacje rządowe i pozarządowe – kultywują stare, złe nawyki. 
„Myślę sobie, że tak w ogóle jesteśmy porządnymi ludźmi, tylko 
niektóry czasem się zapominają. Niestety ci drudzy bywają do-
kuczliwi, często szkodzą, zawsze przynoszą wstyd” – napisał do 
nas mieszkaniec Grochowa. 

Na  zdjęciu  widać  taki  właśnie  wstyd.  Odpady  (prawdopo-
dobnie jakiś materiał izolacyjny) ktoś wyniósł miedzy drzewa. 
Zamiast  na  śmietnik,  do Lasku Olszynki Grochowskiej. Chy-
ba można by dojść, kto to był. „Wstyd” jest charakterystyczny 
i wprawne oko mogłoby go zidentyfikować choćby po nadru-
kach. Potem można by chyba zidentyfikować właściciela. Tylko, 
kto ma to zrobić? Odpady leżą między torami a kanałkiem, po 
lewej stronie drogi leśnej w stronę Wygody. Straż miejska może 
zapewne działać tylko do torów, tory należą do kolei, a Lasek do 
leśników. Trzeba chyba pozbyć się złudzeń, rzecz utknie w spo-
rach kompetencyjnych. A poza tym w Lasku wiosna aż huczy 
i tylko patrzeć, jak odpady przykryje nowa bujna zieleń…   (m)
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo
Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Pawła Gardasiewicza – aktualnego Mistrza 
Świata Masters w  windsurfingowej klasie 
Raceboard.

– Ostatnie Mistrzostwo Świata z Monfalcone nie jest 
pierwszym tej klasy tytułem, po który Pan sięgnął. Pierw-
szym był wyczyn sprzed ponad dwóch dekad – pamięta Pan, 
jak się zostaje Mistrzem Świata w wieku 14 lat?
– Stosunkowo późno zacząłem przygodę z żeglarstwem. Mia-

łem wtedy 12 lat i trafiłem do genialnego trenera Witka Nerlinga 
(Yacht Klub Polski – przyp.ar). W  jego  teamie większość  za-
czynała mając 8 lat. Treningi z Witkiem są niesamowicie inten-
sywne. Trwają przez trzysta sześćdziesiąt dni w roku. Na pewno 
trochę odbywa się to kosztem szkoły i innych rzeczy, ale sukce-
sy odnosi się w tempie natychmiastowym. Oczywiście musi być 
także połączenie kilku elementów, jak talent, praca, poświęcenie 
i determinacja rodziców. To wszystko musi zagrać i u mnie za-
grało. Po dwóch latach zostałem Mistrzem Świata.

– Po kilkunastoletnim odpoczynku od sportu, nastąpił 
wielki come back i znów Mistrzostwo Świata… Trzeba mieć 
trochę szczęścia?

– W mojej ocenie to nie miało ze szczęściem nic wspólne-
go. Zaowocowała właśnie praca włożona kiedyś przez trenera 
i  przeze mnie. Dzięki  niej  po  półrocznych przygotowaniach 
kondycyjnych  i  sprzętowych  udało  się  osiągnąć  taki wynik. 
Zawody trwały siedem dni i trzeba było wygrać jak najwięcej 
wyścigów, a ja wygrałem ich sześć, więc to na pewno nie była 
kwestia szczęścia. Upór i determinacja sportowa przekładają 
się  na  wszystkie  dziedziny  życia  i  jeśli  się  chce,  to  można 
osiągać  sukcesy w  różnych  dziedzinach  i w  różnym  czasie. 
I to jest bardzo dobra rekomendacja dla rodziców, żeby „pcha-
li”  swoje  dzieci w  sport,  bo  nawet  jeśli  nie  będą mistrzami 
świata, a nie wszyscy będą, to sport daje świetny podkład wy-
chowawczy.

– Mimo wszystko odniosłem wrażenie, że Pana sukces był 
pewnym zaskoczeniem dla środowiska…
– Możliwe. To nie jest dyscyplina medialna i nie jesteśmy trak-

towani na równi z piłkarzami, czy tenisistami. Dla niektórych to 
mogło być zaskoczeniem, ale ja sobie po prostu założyłem taki 
plan. Przez pół roku trenowałem w ciszy i spokoju żeby spraw-
dzić jaki jest mój poziom i okazało się, że jest nieźle. I udało się. 
W tym roku, w czerwcu, mamy w Sopocie Mistrzostwa Europy. 
Plan na teraz to obronić tytuł Mistrza Świata i zostać Mistrzem 
Europy już u polskich wód, co ma szczególny wymiar…

Rozmawiał Adam Rosiński

Przed ME od Pawła Gardasiewicza bije optymizm.

ReKlAMA ReKlAMA

TURNIEJ 
SIŁACZY

Po raz drugi w liceum „Ja-
sińskiego” odbędzie się ama-
torski turniej armwrestlingu. 
Imprezę poprowadzi praw-
dziwy multichampion tej dys-
cypliny…

17  maja,  w  LXXII  LO  im. 
gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. 
Grochowskiej,  zostanie  zorga-
nizowany  II  Elekcyjny Turniej 
w Armwrestlingu o Puchar Kró-
la Kamionka. Armwrestling,  to 
dość  prosta  dyscyplina  siłowa, 
pod  której  angielską  nazwą 
kryje się swojskie siłowanie na 
rękę. Prostota nie oznacza  jed-
nak  „bylejakości”.  Aby  zostać 
mistrzem  tej  dyscypliny  po-

trzeba intensywnych treningów, 
odpowiedniej  diety,  dbałości 
o  zdrowie.  No  i  oczywiście 
odpowiedniej  siły,  kondycji 
i  techniki.  Choć  żeby  amator-
sko  spróbować  armwrestlingu 
wcale nie trzeba być „karkiem”.
Turniej  w  „Jasińskim”  or-

ganizowany  jest w  ramach ko-
lejnego  Praskiego  Pikniku  na 
Kamionku. Poprowadzi go wie-
lokrotny  Mistrz  Polski,  multi-
medalista  Mistrzostw  Świata 

i  Europy,  Konstanty  Królik. 
Znane  jest  jego  serce  dla mło-
dzieży  i  zapewne  będzie  on 
udzielał wielu rad zawodnikom, 
którzy staną przy specjalistycz-
nym,  armwrestlingowym  stole. 
Będzie także można „się spraw-
dzić” z Mistrzem. Udział w tur-
nieju  jest  bezpłatny.  Szczegóły 
imprezy dostępne są na stronie 
www.kamionek.waw.pl oraz na 
stronie liceum.  rosa

hopka, tunel i rękaw…
Sportów, w których wy-

magana jest współpraca 
człowieka ze zwierzęciem 
nie ma zbyt wiele. Jednym 
z nich jest agility.
Ujmując  najprościej,  to 

tor  przeszkód  dla  psów. 
Dyscyplina bardzo widowi-
skowa i bardzo emocjonują-
ca. Na  plac  boju wychodzi 
czworonożny  zawodnik 
z dwunożnym przewodnikiem i dopiero tutaj okazuje się, jak bar-
dzo pies  rozumie  i  jak dokładnie wykonuje polecenia  człowieka. 
No i liczy się czas. Na torze dopiero widać efekty wielomiesięcznej 
współpracy człowieka ze zwierzęciem. Przewodnik wdaje komen-
dy głosem i gestem, a zwierzę musi bardzo dokładnie i jak najszyb-
ciej  pokonywać  kolejne  przeszkody  –  huśtawkę,  hopkę,  sztywny 
tunel, oponę, skoczyć w dal, czy biec slalomem.
Oczywiście  wszystko  dzieje  się  według  określonych  reguł  za-

twierdzonych  przez  Międzynarodową  Federację  Kynologiczną 
(FCI). W siedzibie warszawskiego oddziału Związku Kynologicz-
nego w Polsce, przy ul. Lubelskiej, działa Komisja Agility. – Zainte-
resowanie agility jest ogromne. W Warszawie mamy osiem klubów, 
a w niektórych z nich trenuje nawet po kilkadziesiąt psów – mówi 
„Mieszkańcowi” Małgorzata Kędziorek, szefowa wspomnianej ko-
misji. Najczęściej na zawodach i pokazach agility można spotkać 
różnych  ras  teriery,  border  collie  i  owczarki  australijskie,  ale  tak 
naprawdę to sport dla większości ras. Zresztą w konkurencjach na-
stępuje podział na klasy ze względu na wielkość psa i stopień trud-
ności toru.  ar


