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Pełnych radości i pokoju

Świąt Wielkiej Nocy
oraz wielu chwil spędzonych

w gronie najbliższych

życzą

Rada i Zarząd Dzielnicy 
Ursus m.st. Warszawy

Wielkanoc 2019

Wesołych Świąt
Wielkanocnych

życzy 
redakcja „Mocnych Stron”MocneMocne redakcja „Mocnych Stron”

Niech wiosenne słońce budzące do życia przyrodę,

opromieni swym ciepłem nasze dni,

obudzi wzajemną życzliwość i miłość.

Wesołego Alleluja! 

życzy Redakcja

Nowoczesna Klinika Okulistyczna
ZAPRASZA do nowej placówki w W-wa Ursus ul. Jagiełły 2
OFERUJEMY POMOC w zakresie:
OKULISTYKI, STOMATOLOGII, ORTOPEDII, OPTYKI – dobór szkieł, 
okularów

TEL: 798899099 lub 22 290 00 99
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Premiera nowej pozycji wydawni-
czej Urzędu Dzielnicy Ursus pn. „Ur-
sus wczoraj i dziś w obiektywie Ire-
neusza Barskiego” zgromadziła w DK 
„Kolorowa” dużą rzeszę  mieszkań-
ców zainteresowanych historią naszej 
dzielnicy i sympatyków prac fotografa, 
który od blisko 60 lat uwiecznia Ursus 
na zdjęciach.

Zaprezentowany album zawiera 
wybrane prace dokumentujące kilka-
dziesiąt lat historii Ursusa i jego miesz-
kańców. Podczas spotkania autor zdjęć 
wraz z dr. Robertem Gawkowskim, 
autorem wielu publikacji o Warsza-
wie i prowadzącą spotkanie Aleksan-
drą Magierecką opowiadali o kulisach 
powstania zdjęć i momentów histo-
rii, które zostały na nich uwiecznione. 
Uczestnicy spotkania mogli także obej-

rzeć wystawę zdjęć wyeksponowaną 
w sali widowiskowej oraz w holu domu 
kultury, a także otrzymać egzemplarz 
albumu z podpisem autora, do którego 
po autograf ustawiła się długa kolejka.

– Zdjęcia Ireneusza Barskiego 
sprzyjać będą utrwaleniu wiedzy i toż-
samości historycznej wśród ursuskiej 
społeczności. Mają one wyjątkową 
wartość dla przyszłych pokoleń – po-
wiedział burmistrz Bogdan Olesiński.

Bohater wydarzenia, Ireneusz Bar-
ski, wielokrotnie nagradzany i wyróż-
niany dziennikarz, fotograf i reportaży-
sta, który od 1961 roku nieprzerwanie 
utrwala na zdjęciach historię Ursusa, 
w tym fabryki traktorów, w której pra-
cował, na zakończenie spotkania otrzy-
mał gorące podziękowania i kwiaty od 
zarządu dzielnicy Ursus. 

Tłumy kupców i mieszkańców 
przybyły 2 kwietnia do ochockiego ra-
tusza na sesję, na której zarząd miał 
przedstawić informację odnośnie prze-
niesienia północnego targowiska na 
zastępcze w związku z rozpoczynającą 
się budową Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego.

O tej inwestycji w ramach kolejne-
go etapu modernizacji bazaru Banacha 
wiadomo było od dawna. W styczniu 
2010 roku Rada Warszawy podję-
ła uchwałę w sprawie oddania TBS 
w użytkowanie wieczyste w trybie bez-
przetargowym nieruchomości u zbiegu 
ulic Grójeckiej i Banacha. Co do tego 
co ma tam powstać były różne plany, 
m.in. dwie hale i zabudowa  mieszkal-
no-handlowo-usługowa.

Od tej pory minęło sporo czasu. 
Na południowej części bazaru Banacha 
wybudowano okazały zieleniak za 19 
mln zł oddany do użytku w czerwcu 
21016 roku. Na północnej, zaniedba-
nej, handel odbywał się po staremu 
i o planowanym 12-piętrowym wie-
żowcu w narożniku ul. Grójeckiej i Ba-
nacha już zapomniano. Do czasu. 

Pod koniec lutego inwestor TBS 
Południe zawiadomił zarząd dzielnicy 
o rozpoczęciu budowy od 1 lipca. Ten 
nieco zaskoczony na chybcika opraco-
wał harmonogram. W połowie marca 
na spotkaniu z kupcami poinformo-
wano ich o tym, że z dniem 31 lipca 
bazar będzie zamknięty. Tym blisko 
120 osobom, którzy będą musieli opu-
ścić północne targowisko w zamian 
zaproponowano wstępnie 54 miejsca 
na targowisku zastępczym przy ul. 
Skorochód-Majewskiego, bądź wolne 
miejsca na innych stołecznych baza-
rach lub bez konkursów w lokalach 
użytkowych. Kupcy do końca kwietnia 
mają otrzymać wypowiedzenia tym-
czasowej umowy dzierżawy, zdeklaro-
wać się co wybrali i złożyć stosowne 
wnioski. Procedura przebiega błyska-
wicznie. Administrujący bazarem ZGN 

wzywa kupców, ponad 40 podpisało 
już  wypowiedzenia.

Teraz obawiają się o swój dalszy 
los, bo prawdopodobnie nie będą mogli 
wrócić na  swój róg i handlować na 
parterze TBS budynku, bo nie będzie 
tam dla nich miejsca. Wbrew wcze-
śniejszym obietnicom przy wynajmie 
nowych powierzchni handlowych nie 
będą mogli skorzystać z preferencyj-
nych warunków. Na komercyjne ceny 
nie będzie ich stać. Licznie zebrani 
kupcy dowiedzieli się, że dla tej dzia-
łalności przewidziano jedynie 1,7 tys. 
mkw. do podziału. Zapewnienia pre-
zesa TBS Południe Adama Godusław-
skiego, że nie będzie tam miejsca dla 
żadnej wielkopowierzchniowej  „sie-
ciówki”, też na niewiele się zdały, gdy 
się okazało, że planowane niewielkie 
podobno lokale handlowe mają mieć od 
100 do 200 m kw.

Nie będą więc to lokale dla drob-
nych tutejszych kupców handlujących 
marchewką, pietruszką i tanimi rzecza-
mi. Poczuli się oszukani, więc głośno 
wołali, że umów trzeba dotrzymywać. 
Domagali się od władz dzielnicy mo-
dernizacji, a nie likwidacji bazaru, któ-
ry od lat jest chlubą i sercem dzielnicy. 
Przyciąga ludzi i służy najbiedniej-
szym. Chcieliby, aby znów rozkwitał 
i był wizytówką Warszawy, tak jak 
to się dzieje w innych europejskich 
stolicach.

Zdesperowani kupcy widząc niepo-
radność prezesa TBS Południe, który 
chce budować, bo ma pozwolenie (ale 
jak się okazało nie ma umowy dzierża-
wy terenu, zabezpieczonych niezbęd-
nych środków w kwocie ok.70 mln 
zł, ani wykonawcy) zapowiedzieli, że 
samowolnie nie opuszczą bazaru. Będą 
strajkować, okupować północne tar-
gowisko, podejmą głodówkę w obro-
nie swych miejsc pracy. Wyrzucić ich 
trzeba będzie siłą, tak jak zrobiono to 
z kupcami pod pałacem kultury. Po-
dobnie jak to miało miejsce w śródmie-

ściu nie wierzą w rychłe rozpoczęcie 
budowy.

Na nic się zdały zapewnienia pre-
zesa TBS, że wszystko ma gotowe, że 
bardzo potrzebne jest 195 mieszkań 
na najem z budownictwa społecznego. 
Nie pomogło też powoływanie się na 
fakt przeprowadzonych w tej sprawie 
konsultacji społecznych. Przybyli na 
sesję kupcy i mieszkańcy zakwestio-
nowali ich wynik. Zażądali przepro-
wadzenia nowych, bardziej rzetelnych, 
bo ich zdaniem poprzednie mogły być 
nieprawdziwe. Są za budową budynku 
TBS, ale chcieliby aby powstał w in-
nym miejscu. Zdaniem kupców przed 
przystąpieniem do tej kontrowersyjnej 
inwestycji wszystko jeszcze można 
zmienić łącznie z uchwalonym parę lat 
temu planem miejscowym.

Na nic się zdały zapewnienia dy-
rektorki z biura rozwoju gospodarczego 
miasta, że w Warszawie jest ponad 200 
wolnych miejsc dla kupców, ani obiet-
nica, że na tymczasowym zastępczym 
zmodernizowanym targowisku będą 
mogli zostać nie tylko na czas budowy 
TBS, ale tak długo jak będą chcieli.

W gorącej atmosferze w ciągu 4 go-
dzin nie udało się dojść do porozumienia.  
Zdaniem kupców władze dzielnicy oka-
zały się mało kompetentne w tej trudnej 
sprawie. W drodze kompromisu zgodnie 
z postulatami radnych postanowiono so-
bie dać kolejną szansę. W celu kontynu-
owania bazarowego tematu jeszcze przed 
świętami ma się odbyć następna sesja 
rady Ochoty tym razem z udziałem władz 
miasta. Kupcy liczą w tej sprawie na 
wsparcie przewodniczącej Rady Warsza-
wy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej i pre-
zydenta Rafała Trzaskowskiego, który 
uratował bielański bazar Wolumen przed 
deweloperską zabudową.

Mają nadzieję na zmianę decyzji, 
tym bardziej, że TBS Południe to miej-
ska spółka.

(PON)

W marcu burmistrz Włoch Artur 
Wołczacki oraz komendanci rejonowej 
policji Warszawa III i włochowskie-
go komisariatu zaprosili mieszkańców 
na otwartą debatę o bezpieczeństwie. 
Odbyła się ona z udziałem radnych, 
przedstawicieli straży miejskiej i wło-
chowskiej Delegatury Biura Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 
której kierownik Janusz  Maludziński 
powiedział, że z racji miejsca spotkania 
poświęcona będzie sprawom Okęcia. 
Debatę dotyczącą Starych i Nowych 
Włoch zaplanowano na jesień.

Radni wychodząc naprzeciw bo-
lączkom mieszkańców chcą zabiegać 
m.in. o doświetlenie ulic, przejść dla 
pieszych, wybudowanie dwu podziem-
nych, a także rozszerzyć monitoring na 
obszarze dzielnicy, zwiększyć liczbę 
miejsc postojowych, we współpracy 
z policją i strażą miejską zwiększyć 
liczbę patroli, a dla bezdomnych utwo-
rzyć schronisko.

Jak wynika z policyjnych statystyk 
z roku na rok przybywa mundurowym 
spraw i obowiązków. Pomimo braków 
kadrowych we włochowskim komisa-
riacie odnotowuje się niewielki spadek 

przestępczości i wzrost wykrywalności. 
Oddział terenowy straży miejskiej 

obejmujący swym zasięgiem Ochotę, 
Ursus i Włochy też ma pełne ręce robo-
ty. Najwięcej spraw dotyczy ruchu dro-
gowego i złego parkowania, zakłócania 
porządku publicznego, uszczerbku na 
zdrowiu. Strażnicy miejscy przepro-
wadzili wiele kontroli m in. placów 
zabaw, z zakresu ochrony środowiska 
dotyczące spalania odpadów, czy nie-
legalnego handlu.

Licznie przybyli na debatę miesz-
kańcy stwierdzili, że na Okęciu czu-
ją się w miarę bezpiecznie. Głównie 
skarżyli się na hałas i to wcale nie 
z lotniska, ale np. z parku Kotańskie-
go. Idzie wiosna, więc znów gromadzi 
się tam wieczorami coraz więcej mło-
dzieży zakłócającej spokój mieszkań-
com ul. 1 Sierpnia. Nocnym libacjom 
i dewastacjom nie ma końca. Dlatego 
proszono o dodatkowe patrole, mo-
nitoring, oświetlenie boisk i ich za-
mykanie, tak jak Orliki. Strach budzi 
bałagan i nieproszeni goście na pobli-
skich dzikich działkach. Nie najlepiej 
dzieje się też na trudno przejezdnej ul. 
Sabały 16 i 18. Nieporządek i śmieci 

zalegają przy rondzie Wojnara, gdzie 
niczym grzyby po deszczu wyrastają 
nowe budki. W tamtej okolicy punktów 
sprzedaży alkoholu jest za dużo. Nocne 
hałasy to także zmora mieszkańców al. 
Żwirki i Wigury, którym spokój zakłó-
cają grupy ścigających się motocykli-
stów zjeżdżających z ul. Marynarskiej.

Sprawy ruchu drogowego, złego 
oznakowania ulic, braku miejsc do par-
kowania zdominowały debatę o bez-
pieczeństwie. Alarmowano o zastawio-
nych autami chodnikach np. na ul. 
Zarankiewicza i przy liceum na ul. So-
lipskiej, o dzieciach skracających sobie 
drogę przechodzących przez kolejowe 
tory oraz ostrzegano przed oszustami 
grasującymi na ul. Dwudziestolatków.

W trakcie debaty przypomniano, że 
w ramach programu Bezpieczne osie-
dle w dzielnicy działa 6 grup osiedlo-
wych, które w ub. roku zajmowały 
się 147 sprawami zgłoszonymi przez 
mieszkańców. Wszystkich zachęcano 
do aktywności i współpracy. Mieszkań-
cy bowiem najlepiej widzą i wiedzą co 
się dzieje w ich dzielnicy.

(PON)

Na Ochocie

Chcą modernizacji a nie likwidacji

We Włochach

Debata o bezpieczeństwie 

Prezentacja albumu 

Ursus wczoraj i dziś
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Pogodnych Świąt Wielkiejnocy,
serdecznych spotkań  

w gronie rodziny i przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja

życzą wszystkim mieszkańcom Ochoty 
w imieniu Rady i Zarządu dzielnicy Ochota

Niech wiosna obudzi w Państwu
optymizm i radość życia

Sylwia Mróz
Przewodnicząca Rady 

Dzielnicy Ochota

Katarzyna Łęgiewicz
Burmistrz  

Dzielnicy Ochota

Centrum Widowiskowo-Sportowe

Hala + Boisko ze sztuczną murawą – pełnowymiarowe.

Zapraszamy do współpracy kluby, firmy, szkoły, osoby prywatne.

Istnieje możliwość wynajmu hali na organizację eventów, targów oraz innych wydarzeń kulturalnych.

Kontakt: 790-666-345, 791-666-345 | www.arenaozarow.pl

J E S T E Ś M Y  B L I S K O  C I E B I E ! U nas rozegrasz mecz:

• piłki nożnej

• siatkówki

• koszykówki

• unihokeja

Dyrektor Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota  

m. st. Warszawy 
informuje

osoby fizyczne i prawne posiadające ważne umowy dzierżawy gruntu na 
Targowisku Banacha w Warszawie (ul. Grójecka 95) o możliwości złożenia 
wniosku o zawarcie umowy dzierżawy/ najmu na Targowisku Zastępczym 
przy ul. S. Majewskiego nr 5 w Warszawie, (w związku z planowanym 
przekazaniem terenu u zbiegu ulic Banacha i Grójeckiej Towarzystwu 
Budownictwa Społecznego Warszawa Południe spółka z o.o.).

Druk wniosku, szkic sytuacyjny wolnych obiektów na Targowisku 
Zastępczym wraz z załącznikami przekazywany jest osobom i podmiotom 
posiadającym ważne umowy dzierżawy na Targowisku Banacha, wraz 
z wypowiedzeniem umów.

Dostępny jest również w Biurze Targowiska ul. Grójecka 97 I p. 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ZGN 
w Dzielnicy Ochota, ul. Białobrzeska 11 w Warszawie, najpóźniej do 
dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Wniosek wraz z załącznikami winien być złożony w zaklejonej 
kopercie, z opisem:
„Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/ najmu na Targowisku Zastępczym”

Do wniosku należy załączyć: 
1.  wypis z CEIDG, wypis z KRS, kopię decyzji o wysokości podatku 

rolnego za rok 2018 (w zależności od sposobu prowadzonej 
działalności);

2.  oświadczenie o braku zaległości wobec m.st. Warszawy, ZUS, KRUS;
3.  zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
4.  zaświadczenie wydane przez Dział Windykacji ZGN Ochota o braku 

zaległości;

Zaświadczenia o braku zaległości wydane przez Dział Windykacji 
ZGN Ochota są do odbioru w Biurze Targowiska ul. Grójecka 97 I piętro.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Targowiska ul. Grójecka 97 
I piętro, 22 41-79-81.

Jednocześnie informuje, że na stronie www.targowiska.um.warszawa.pl  
w zakładce „Wykaz miejsc do handlu” znajduje się aktualny wykaz 
wolnych miejsc do handlu na targowiskach (w halach) m.st. Warszawy.
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No i stało się!
Pół biedy, kiedy spożyjemy roz-

sądne porcje świątecznych specjałów. 
Jeśli jednak stracimy kontrolę nad ilo-
ścią spożywanego jedzenia, to po tak 
obfitym posiłku zapewne pojawią się 
objawy przejedzenia, zazwyczaj toż-
same z objawami zaburzenia trawie-
nia. Mogą to być m.in.: zgaga, uczucie 
ciężkości w żołądku, kłucie w brzu-
chu, wzdęcia czy wreszcie mdłości. 
Skutkiem nadmiernego objadania się 
jest zaleganie dużych ilości treści po-
karmowych w jelitach. Namnażają się 
wtedy bakterie  i to właśnie jest głów-
na przyczyna niestrawności, z którą 
trzeba sobie jakoś poradzić… 

Jak się ratować?
Z pewnością trzeba działać, 

wszak Wielkanoc to bardzo wycze-
kiwany, magiczny okres, czas spo-
tkań z najbliższymi. Uczucie ciężko-
ści znacznie pogarsza samopoczucie 
i przeszkadza czerpać w pełni ra-
dość z biesiadowania z rodziną. Za-
tem, nie wolno tracić czasu i należy 
działać. Można skorzystać ze spe-
cyfików zakupionych wcześniej do 
domowej apteczki. Zwykle w każ-
dym domu znajdują się specyfiki 
na zgagę, środki przeciwbiegunko-
we, przeciw zaparciom, preparaty 
ziołowe czy herbatki ziołowe. Jeśli 
sprzyja pogoda można udać się na 
spacer. Warto też  poznać domowe  
sposoby, by zawczasu przygotować 
się na ewentualne problemy z nie-
strawnością.

SOS - domowe sposoby 
radzenia sobie  w trudnych 

chwilach 
Wspomniany spacer jest koniecz-

nością szczególnie  w okresie świą-
tecznym, ale warto realizować go 
też na co dzień, gdyż – jak wiadomo 
– aktywność fizyczna przyśpiesza 
trawienie, szczególnie dobrze działa 
na perystaltykę jelit. Oprócz ruchu 
należy pamiętać o starych, spraw-
dzonych sposobach radzenia sobie 
w razie takiej konieczności. Są to:

1. HERBATA  – miętowa, ru-
miankowa lub zdzikiej róży, ale 
uwaga! – zalewamy ją gorącą wodą, 
a nie wrzątkiem! Następnie odstawia-
my napar na 3-5 minut (można też 
dodać np. imbir). Wypita po posił-
ku rozkurczy żołądek i jedzenie nie 
powinno już w nim zalegać. Jeśli 
jednak to nie pomoże, to po 1-2 godz. 
należy zaparzyć herbatę czerwoną, 
która zwykle przyśpiesza przemia-
nę materii. W wyjątkowo trudnych 
przypadkach można sięgnąć po napar 
z dziurawca lub szałwii;

2. KOMPOT z SUSZU – dosko-
nałe antidotum, gdyż zawiera dużo 
błonnika i popędza jelita do pracy 
i łagodzi dolegliwości trawienne,  tak 
więc ze względu na swoje właściwo-
ści  wskazany jest nie tylko w czasie 
świąt; należy go pić przed snem oraz 
na czczo, najlepiej ciepły;

3. OCET JABŁKOWY – 2 łyżki 
winnego octu z jabłek zalać 1 szklan-
ką ciepłej wody i dodać pół łyżeczki 
od herbaty miodu (przepis podobno 

pochodzi od samej Kleopatry).Wypić 
pół godziny po jedzeniu – zawarte 
w tym napoju składniki mineralne 
i pektyny spowodują przyśpieszenie 
trawienia, ocet ma także działanie 
oczyszczające;

4. HERBATA IMBIROWA  – 
potrzebne jest świeże kłącze,  kro-
imy kilka plasterków, zalewamy 
wrzątkiem na 15 minut; wypicie jej 
powoduje przyśpieszenie przemiany 
materii, rozkurcz i rozgrzanie orga-
nizmu ;

5. NAPAR z MAJERANKU 
– majeranek jest bardzo pomocny 
w likwidowaniu skurczów żołądka, 
pobudza soki żołądkowe, dlatego 
dodaje się go do ciężkostrawnych 
potraw. Napar: 3 łyżeczki majeranku 
zalać wrzątkiem, odstawić na 15 mi-
nut, pić gorący; 

6. KLEIK Z SIEMIENIA 
LNIANEGO – stara, sprawdzona 
metoda, zawsze działa. Przygotowa-
nie –  łyżkę stołową sproszkowane-
go siemienia lnianego zalać jedną 
szklanką wrzącej wody i dokładnie 
wymieszać, przykryć naczynie, po 
czym odstawić na 15 minut. Tak 
przygotowany kleik zjeść około go-
dzinę po skończonym posiłku. Kleik 
pobudza jelita do pracy, a także ła-
godzi zgagę; osoby mające do niej 
skłonności powinny dodatkowo za-
żyć preparaty zobojętniające kwas 
solny;

7. ALKOHOL – mały kieliszek 
alkoholu również może przynieść 
ulgę w cierpieniu, ale pod warunkiem 

wypicia małej ilości – może to być 
kieliszek (50g) czystej wódki z pie-
przem, gorzkiej żołądkowej lub zio-
łowego Jegermeistera. Może być tak-
że kieliszek czerwonego wina. Naj-
korzystniej jest pić alkohol w trakcie 
jedzenia, jednak należy pamiętać, że 
tylko mała porcja poprawia krążenie 
w jelitach! 

8. NAPAR Z ZIÓŁ – zioła od 
zawsze były sprzymierzeńcem czło-
wieka w walce z różnymi schorze-
niami; w przypadku niestrawności 
niebagatelna rolę odgrywają:  melisa 
–powoduje wzmożenie wydzielania 
soku żołądkowego, mniszek lekar-
ski – odtruwa organizm i rumianek, 
którego napar zapobiega nadmiernej 
fermentacji w jelitach; 

9. KUCHENNE PRZYPRA-
WY – również mogą być pomoc-
ne, zwłaszcza przy wzdęciach, ale 
także pobudzają trawienie. Można 
po nie sięgnąć około 2 godziny po 
jedzeniu, gdy pojawią się gazy – 
należy zażyć łyżeczkę majeranku 
lub zmielonego kminku czy kopru 
i popić jedną szklanką przegotowa-
nej wody;

10. MASAŻ PODBRZUSZA – 
jedną ręką zataczać kręgi zgodnie 
z kierunkiem wskazówek zegara 
minimum przez 15 minut; war-
to też przed masażem zrobić cie-
pły okład (15 minut), zwłaszcza 
u dzieci;

11. GIMNSTYKA BRZUCHA 
– ważne ćwiczenie, pomocne  w ra-
zie odczucia, że żołądek podcho-
dzi  do przełyku – w pozycji stoją-
cej robić wdechy i wydechy; także 
przerwy w jedzeniu i wielokrotne 
wstawanie od stołu ułatwiają pery-
staltykę jelit.

Pozostaje jeszcze apteka. Do-
brze mieć pod ręką roślinne środki 

żółciopędne –zawierające np. ostro-
pest plamisty czy wyciąg z karczo-
cha. Należy zażywać je pół godziny 
przed lub po  jedzeniu, lecz stosować 
z umiarem, gdyż nie są obojętne dla 
żołądka!

Trudno nie wspomnieć o nad-
miarze alkoholu – biesiadowanie 
świąteczne czasem kończy się także 
kacem. Kac to ból głowy i kłopo-
ty żołądkowe. Jest to efekt reakcji 
chemicznej – wątroba przekształca 
alkohol w aldehyd octowy, który 
jest substancją toksyczną. Powoduje 
wzrost ciśnienia i przyśpieszenie tęt-
na, a także podrażnienie błon śluzo-
wych i ból żołądka. Jaka rada? Dużo 
pić, najlepiej wody mineralnej, dobry 
jest sok pomidorowy (uzupełnia wy-
płukany potas), ale także kefir, jogurt 
i soki owocowe (witamina C) czy 
nietłusty bulion. 

Dobra rada
Specjaliści od żywienia radzą, by 

zadbać o siebie już kilka dni przed 
świętami. Jak to zrobić? To proste 
– wiedząc, że czeka nas długie bie-
siadowanie kilka dni wcześniej moż-
na spożywać jedzenie lekkostrawne, 
najlepiej gotowane. Korzystnie jest 
zrezygnować z węglowodanów pro-
stych, np. ze słodyczy oraz innych 
produktów, które zbyt obciążają żo-
łądek.  Podczas samych świąt  starać 
się próbować potrawy, ale w bardzo 
małych ilościach, wszak zawsze jest 
szansa na dokładkę. Dobrą radą może 
być wskazówka, żeby siadając do 
stołu nie być głodnym! Wtedy spo-
żywa się mniej,  można tym sa-
mym uniknąć przejedzenia, wtedy 
jest szansa na zachowanie dobrego 
samopoczucia i czerpanie radości ze 
spotkania przy świątecznym stole.

Jolanta Klajbor

 To ostatni z trzech odcinków modernizo-
wanego nabrzeża na wysokości ul. Tamka 
do ul. Boleść. Miłośnicy odpoczynku nad 
Wisłą mogą już korzystać z wyremontowa-

nej promenady. Pod mostem Świętokrzy-
skim na Powiślu fani sportu mogą skorzy-
stać ze strefy street workoutu oraz skate-
parku. Wypoczynkowi nad Wisłą służą też 

cztery hamaki, które powstały w ramach 
projektu z budżetu partycypacyjnego. Przy 
deptaku, po kaskadowej fontannie płynie 
woda. Warszawscy ogrodnicy uruchomili 
także kraniki wypuszczające orzeźwiającą 
mgiełkę przy pomniku Syreny. Podpory 
mostu udekorowane są artystyczną mozai-
ką. Skwer u zbiegu ul. Tamka, Wybrzeża 
Kościuszkowskiego i ul. Zajęczej ozdobiły 
dęby, cisy i kwiaty. 

Goście bulwarów zauważą też nową 
trawiastą skarpę, która doskonale wpi-
suje się w naturalny charakter rzeki. 
Zamontowano monitoring i dodatkowe 
oświetlenie. Jest tu również dostęp do 
bezpłatnej sieci bezprzewodowej WiFi. 
Powstało też tu miejsce dla wodnej jed-
nostki. Specjalna przystań wyposażona 
jest w przyłącze wodne, kanalizacyjne 
i elektryczne.

Trzeci odcinek, o długości 175 m, był 
remontowany jako ostatni, ze względu 
na prace przy budowie II linii metra 
oraz stacji metra Centrum Nauki Koper-
nik. Łączny koszt inwestycji na bulwarze 
im. B. Grzymały-Siedleckiego to około  
21 mln zł.

Bezpieczniej nad Wisłą
W planach Warszawy jest zwiększe-

nie liczby patroli straży miejskiej kontro-
lujących nadrzeczną promenadę. Większe 
bezpieczeństwo zapewni także dodatko-
wy monitoring i oświetlenie. W poło-
wie marca inwestorzy będą mogli wziąć 
udział w konkursie na dzierżawę klubo-
kawiarni nad Wisłą. Popularne punkty 
zachowają swój nieformalny, unikalny 
charakter, jednak najemcy zostaną też 
zobowiązani do zachowania porządku 
i przyjaznej atmosfery. 

Jesienią, podczas podsumowania se-
zonu, miasto oceni skuteczność wprowa-
dzonych rozwiązań.

Świąteczne dolegliwości
Zapach wiosny, święconki, suto zastawiony stół aż ugina się od smakowitości, nastrój sprzyja toastom, 
no i jak tu zachować zdrowy rozsądek w jedzeniu? Pewnie świąteczne biesiadowanie skończy się tak jak 
co roku, ale przecież okres świąteczny to wyjątkowa okazja do folgowania  dietetycznym ograniczeniom! 

Wykonuję terapię komórkową:

  Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)  
– leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne; 
stosowane w  chorobach degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki 
stawowej. RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 
przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć tenisisty. 
Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa w    przebiegu dyskopatii  
i  zmian zwyrodnieniowych. Leczenie przeciwbólowe stawów  
krzyżowo-biodrowych.

  Terapia biologicznie aktywnymi białkami z  krwi  
pacjenta – blokowanie enzymów zapalnych w  stawach 
(przeciwbólowo i przeciwzapalnie). Oczekiwanie na 
endoprotezoplastykę stawową w  komforcie bez kilogramów leków 
przeciwbólowych, bez skutków ubocznych.

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

 Operacje: 

artroskopia; operacje rekonstrukcyjne; chirurgia ręki; chirurgia stopy; 
chirurgia Achillesa

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

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

GABINET ORTOPEDYCZNY –  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!Bulwary zapraszają
Fontanny, skatepark, strefa do ćwiczeń i więcej zieleni – to niektóre 
atrakcje wyremontowanego odcinka bulwarów przy moście Święto-
krzyskim. Nowy fragment nadwiślańskiej promenady jest już dostęp-
ny dla warszawiaków i turystów.
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Obrzędowość Wielkanocy kształ-
towała się przez lata czerpiąc wzorce 
z ogromnego bogactwa wierzeń oraz 
symboli. Często wzorce te wywodziły 
się z odległych czasów, nierzadko z tra-
dycji pogańskich. Od zawsze święta 
Wielkiej Nocy były czasem radości oraz 
zabaw na świeżym, wiosennym powie-
trzu. Radując się żegnano długi, bo aż 
czterdziestodniowy post i świętowano 
zmartwychwstanie Chrystusa. Szczęściu 
towarzyszyło obżarstwo i biesiadowanie 
z najbliższymi. I tak do dnia dzisiejsze-
go polskie, świąteczne stoły uginają się 
od różnorakich specjałów.

Wielki Czwartek
Wielki Czwartek to dzień upamięt-

niający ostatnią wieczerzę Jezusa Chry-
stusa z jego uczniami, na której Jezus 
ustanowił dwa, ważne dla chrześcijan, 
sakramenty: kapłaństwa i eucharystii. 
Wieczorem odprawiana jest uroczysta 
msza Wieczerzy Pańskiej celebrująca 
te wydarzenia i rozpoczynająca Święte 
Triduum Paschalne. W Wielki Czwar-
tek msza jest niezwykle uroczysta, 
kapłani noszą złote ornaty, śpiewane 
są chwalebne pieśni. Nabożeństwo 
kończy przeniesienie Najświętszego 

Sakramentu do kaplicy adoracji, tzw. 
ciemnicy.

Wielki Piątek
To dzień największej żałoby i zadu-

my. W tym dniu z szacunku do męczeń-
skiej śmierci na krzyżu Jezusa Chry-
stusa za grzechy całego świata w ko-
ściołach nie odprawia się mszy świętej. 
Zamiast mszy wierzący przychodzą na 
nabożeństwo drogi krzyżowej, obrazu-
jące ostatnią drogę Jezusa. Tradycyjnie 
Wielki Piątek to dzień hołdu dla krzyża 
i grobu pańskiego. Żołnierze i harce-
rze pełnią straż przy pięknie przy-
strojonych grobach Chrystusa, w nocy 
w rzymskim Koloseum odprawiana jest 
uroczysta droga krzyżowa prowadzona 
przez samego papieża. Nabożeństwo 
to transmitowane jest i oglądane przez 
chrześcijan na całym świecie. Gospo-
dynie domowe pieką drożdżowe babki, 
gotują szynkę i przygotowują pisanki.

Czy wiesz, że według tradycji 
wszelkie kulinarne przygotowania na-
leży zakończyć z końcem tego dnia? 

Dawniej w Wielki Piątek odbywały 
się pochody zakapturzonych pokutników. 
Ci na znak pokuty, głośno lamentując bi-
czowali się na oczach pobożnych tłumów.

Wielka Sobota
Wielka Sobota to dzień oczeki-

wania na zmartwychwstanie Jezu-
sa. W kościele trwa adoracja Grobu 
Pańskiego. Zazwyczaj przed połu-
dniem udajemy się do kościoła, aby 
poświęcić pokarmy przeznaczone na 
stół wielkanocny. Święconka znajdu-

jąca się w wielkanocnym koszyczku 
powinna zostać zjedzona następnego 
dnia podczas uroczystego śniadania 
z rodziną. 

Tradycja święcenia pokarmów wy-
wodzi się z czasów pogańskich. Kościół 
przystał na ten obyczaj, aby nie zniechę-
cić nowo pozyskanych chrześcijan. 

Wielka Niedziela
Niedziela Zmartwychwstania Pań-

skiego kończy wielki post. Wczesnym 

rankiem odbywa się msza – rezurekcja, 
a następnie chrześcijanie zasiadają do 
uroczystego, wielkanocnego śniadania. 
Według tradycji wielkanocny stół na-
leży nakryć biały obrusem i udeko-
rować bukszpanem. Na łące z zielo-
nej rzeżuchy powinien wypasać się 
baranek (symbol zmartwychwstałego 

Chrystusa) z czerwoną chorągiewką, 
na której widnieje złoty krzyż. Na stole 
nie może zabraknąć wazonu z baziami, 
pierwszymi wiosennymi kwiatami oraz 
gałązkami zieleni. Koniecznie musi 
także znaleźć się talerz z pisankami. 
Wszystkie pobłogosławione pokarmy 
należy wyłożyć na półmiski tak, aby 
odróżniały się od nie poświęconego je-
dzenia. Pamiętajmy, że każdy uczestnik 
wielkanocnego śniadania musi mieć 
łatwy dostęp do „święconego”. Na 

osobnym talerzu powinny znaleźć się 
jajka pokrojone na ćwiartki i oprószone 
solą oraz pieprzem. Niczym wigilijnym 
opłatkiem, tak i kawałkami jaj, biesiad-
nicy powinni się podzielić, składając 
sobie najlepsze, świąteczne życzenia.

Lany Poniedziałek  
– Śmigus Dyngus

Dawniej Wielkanocny Poniedzia-
łek polegał na biciu wierzbowymi ga-
łązkami po nogach oraz wzajemnym 
oblewaniu się wodą. Miało to sym-
bolizować wiosenne  budzenie się do 
życia i oczyszczenie z brudu, chorób 
oraz grzechu.

Oblewanie się wodą to typowo pogań-
ski zwyczaj, do którego Kościół podcho-
dził z dużą niechęcią. W ustawach synodu 
diecezji poznańskich możemy przeczytać: 
„Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie 
święto wielkanocne mężczyźni kobiet, 
a kobiety mężczyzn, nie ważyli się (…) 
do wody wciągać, bo swawole i dręcze-
nie takie nie odbywają się bez grzechu 
śmiertelnego i obrazy imienia boskiego”.

Wielkanoc we wszystkich krajach 
o korzeniach chrześcijańskich jest zde-
cydowanie największym, najważniej-
szym i najbardziej radosnym świętem. 
Dla wielu to również czas zadumy 
i czci dla Męki Pańskiej. Dla innych 
to przede wszystkim moment odno-
wy, oczyszczenia i okazja do spotkania 
przy rodzinnym, radosnym stole. Jed-
nakże nie wszędzie obchodzona jest tak 
uroczyście jak w Polsce.

      Źródło: Portal Dzidziusiowo.
      Autor: Magdalena Szewczyk

Wielkanocne tradycje i obyczaje
Wielkanoc to najstarsze chrześcijańskie święto. Jego data jest ru-
choma, gdyż obchodzi się je w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
księżyca (zazwyczaj wypada ona między 22 marca, a 25 kwietnia). 
Dla chrześcijan Wielka Niedziela jest świętem najważniejszym, gdyż 
upamiętnia dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Chrześcijanie wie-
rzą, że właśnie przez śmierć Chrystusa i jego późniejsze zmartwych-
wstanie zmazany zostaje grzech pierworodny i możliwe jest życie 
wieczne w niebie.
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W poprzednich artykułach tego cy-
klu wskazałam na ryzyka, jakie wiążą 
się z pochopnym podejmowaniem de-
cyzji w tak istotnych sprawach życio-
wych jak dochodzenie odszkodowania 
w związku z wypadkiem drogowym, 
rozwiązanie umowy o pracę z dotych-
czasowym pracodawcą, czy też da-
rowanie swojego mieszkania bliskim 
osobom. 

W tym artykule zajmę się kolejną 
istotną decyzją, jaką prędzej czy póź-
niej każdy z nas będzie musiał podjąć 
– odrzuceniem bądź przyjęciem spad-
ku. Zarówno złożenie oświadczenia 
o przyjęciu spadku, jak i o jego od-
rzuceniu, jest bowiem oświadczeniem, 
którego nie można odwołać – jeśli raz 
zatem złożymy oświadczenie, że przyj-
mujemy spadek, to w praktyce już nie 
możemy się z niego wycofać. Podob-
nie, jeśli spadek odrzucimy – nie mo-
żemy następnie, po zastanowieniu się, 
tak po prostu zmienić zdanie i spadek 
jednak przyjąć. Prawo polskie przewi-
duje jednak pewną furtkę w sytuacji, 
gdy będziemy chcieli zmienić zdanie – 
nie można wprawdzie wprost odwołać 
swojego oświadczenia, ale można zło-
żyć przed sądem oświadczenie o uchy-
leniu się od skutków prawnych takiego 
oświadczenia. Nie w każdej jednak sy-
tuacji można je złożyć – prawo określa 
warunki, które muszą zostać spełnione, 
aby takie oświadczenie złożyć skutecz-
nie. Oświadczenie to musi zatwierdzić 
sąd, a ten zatwierdzi je tylko w sytu-
acji, gdy dostatecznie udowodnimy, że 
zachodzą ku temu podstawy. Jakie to 
są warunki?  

Otóż musimy wykazać, że przyj-
mując spadek lub go odrzucając dzia-
łaliśmy pod wpływem błędu albo bez-
prawnej groźby. Oświadczenie takie 
należy złożyć w sądzie nie później niż 
w terminie jednego roku od dnia kiedy 
wykryliśmy błąd, bądź też ustał stan 
obawy wywołany bezprawną groźbą. 

W przypadku powoływania się na 
błąd, błąd ten musi dotyczyć treści zło-
żonego oświadczenia – nie może to być 
błąd wywołany nieznajomością przepi-
sów prawa spadkowego, czyli tzw. błąd 
co do prawa – taki błąd nie zostanie 

uwzględniony przez sąd. Nadto błąd 
ten musi być istotny, to jest uzasadnia-
jący przypuszczenie, że gdyby skła-
dający oświadczenie woli nie działał 
pod wpływem błędu i oceniał sprawę 
rozsądnie, to nie złożyłby oświadczenia 
tej treści. Przyjmuje się przy tym, że 
spadkobierca musi wykazać, że zacho-
wał należytą staranność zanim złożył 
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuce-
niu spadku, to znaczy że dostatecznie 
zbadał skład spadku (w szczególności 
ewentualne długi), zanim złożył swoje 
oświadczenie.

Częstym błędem, na który można 
się powołać, jest błąd co do wartości 
spadku. Można się na niego powołać 
na przykład wtedy, gdy zanim złożyli-
śmy oświadczenie o przyjęciu spadku 
wprost sprawdziliśmy, że spadkodawca 
zostawił po sobie majątek (oszczędno-
ści w banku, biżuteria, gotówka, akcje) 
i nie wykryliśmy żadnych długów; jed-
nak gdy już złożyliśmy oświadczenie 
o przyjęciu spadku, nagle zgłosili się 
do nas windykatorzy, powołując się na 
umowy pożyczek, o których nie mieli-
śmy pojęcia, bo w mieszkaniu spadko-
dawcy nie odnaleźliśmy żadnych umów, 
dokumentów, które by wskazywały na 
istnienie tego typu długów spadkodaw-
cy, a kwoty długów z tych pożyczek 
przewyższają wartość spadku. W takim 
wypadku sąd może uznać za uzasad-
niony nasz wniosek o przyjęcie od nas 
i zatwierdzenie oświadczenia o uchy-
leniu się od skutków prawnych złożo-
nego oświadczenia o przyjęciu spadku 
i go uwzględnić. Nigdy jednak nie ma 
pewności, czy zdołamy dostatecznie, 
w ocenie sądu, udowodnić, że nasze 
pierwsze oświadczenie co do spadku 
złożyliśmy pod wpływem błędu, że błąd 
ten był istotny i że dochowaliśmy nale-
żytej staranności zanim złożyliśmy swo-
je oświadczenie. Jeśli np. przyjmiemy 
spadek nie zbadawszy uprzednio stanu 
spadku, a z treści księgi wieczystej nie-
ruchomości wchodzącej w skład spadku 
będzie jasno wynikało, że nieruchomość 
już w chwili śmierci spadkodawcy była 
obciążona hipoteką, która przewyższa 
wartość rynkową tej nieruchomości – to 
sąd nie przyjmie od nas oświadczenia 

o uchyleniu się od skutków prawnych 
oświadczenia o przyjęciu spadku. Ewi-
dentnie bowiem nie dochowaliśmy na-
leżytej staranności, zanim złożyliśmy 
nasze oświadczenie o przyjęciu spadku.

Ponadto jednocześnie ze złożeniem 
oświadczenia o uchyleniu się od skut-
ków prawnych złożonego oświadcze-
nia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 
musimy w sądzie złożyć oświadczenie 
o tym, czy i w jaki sposób przyjmu-
jemy spadek (wprost – a więc z pełną 
odpowiedzialnością za długi spadkowe, 
czy też z dobrodziejstwem inwenta-
rza – a więc z ograniczeniem naszej 
odpowiedzialności za długi spadkowe 
do wartości czynnej spadku) czy też go 
odrzucamy.

Pochopne złożenie oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 
może zatem wiązać się dla nas z po-
ważnymi konsekwencjami finansowy-
mi – dlatego też zanim złożymy takie 
oświadczenie powinniśmy, na ile to 
możliwe, zbadać stan majątku, jaki 
pozostawił spadkodawca – zarówno 
aktywa (np. nieruchomości, oszczęd-
ności na rachunkach bankowych, lo-
katy, akcje i udziały w spółkach itp.), 
jak i pasywa (czyli długi – np. z za-
ciągniętych pożyczek czy kredytów, 
z wyroków sądowych, debet na koncie 
bankowym). Na złożenie oświadcze-
nia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 
mamy 6 miesięcy licząc od dnia, gdy 
dowiedzieliśmy się o tytule powołania 
nas do dziedziczenia po danym spad-
kodawcy – czyli np. o jego śmierci. 
Wykorzystajmy zatem ten czas odpo-
wiednio, ustalając na ile to możliwe, 
co faktycznie w spadku pozostawił 
ów spadkodawca – byśmy następ-
nie z „czystym sumieniem” złożyli 
oświadczenie, którego nie będziemy 
w przyszłości żałować.

Radca prawny  
Katarzyna Księżniak-Kosmala

INSOLENS Kancelaria  
Radcy Prawnego

ul. Erazma Ciołka 13 lok. 402, 
Warszawa

tel. 881 303 215
www.insolens.pl,  

k.ksiezniak-kosmala@insolens.pl

Od soboty 6 kwietnia autobusy 
linii 800 po zimowej przerwie wrócą 
na swoją trasę. Linia 800 zawiezie do 
Muzeum – Miejsca Pamięci Palmiry 
i na spacer do Kampinoskiego Parku 
Narodowego. 

Autobusy będą jeździły we wszystkie 
soboty, niedziele i święta oraz 2 maja, 
21 czerwca i 16 sierpnia. Nie wyjadą na 
trasę w dniach 20-22 kwietnia. 

800: METRO MŁOCINY – al. 
gen. M. Wittek – Pułkowa – Łomian-
ki: Kolejowa – Kiełpin Stary: Kole-
jowa – Dziekanów Leśny: Kolejowa 
– Dziekanów Polski: szosa gdańska 
– Palmiry: szosa gdańska – Palmiry: 
palmirska droga – Kampinoski Park 
Narodowy: palmirska droga – PALMI-
RY-MUZEUM.

Podróż autobusami linii 800 to do-
skonały pomysł na weekendową wy-

cieczkę do muzeum i miejsca pamięci. 
Zobaczyć tu można wystawę poświę-
coną egzekucjom w Palmirach i na te-
renie Puszczy Kampinoskiej w latach 
1939–1943, oraz  wydarzeniom na tym 
obszarze w trakcie II wojny światowej. 
Na cmentarzu spoczywa m.in. lekko-
atleta Janusz Kusociński i marszałek 
Sejmu Maciej Rataj.

Wizytę w muzeum można połą-
czyć ze spacerem i do domu wró-
cić również komunikacją miejską. 
Trasa krótszego prowadzi czarnym 
szlakiem przez ścieżkę dydaktyczną 
do Karczmiska i do Truskawia, skąd 
odjeżdżają autobusy linii 210. Można 
również dojść niebieskim szlakiem 
do Pociechy, a następnie zielonym 
przez uroczysko Na Miny do Dzieka-
nowa Leśnego, gdzie zatrzymują się 
autobusy linii 150. 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji 
uczestniczy w organizacji 12. edycji ogólnopol-
skiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, 
którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogoto-
wie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjo-
nariuszy policji, którzy charakteryzują się wyjąt-
kowym profesjonalizmem, empatyczną postawą 
i umiejętnościami w obszarze indywidualnej po-
mocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. 
Od tego czasu odbyło się już 11 edycji konkursu, 
podczas których wyłoniono 55 laureatów zasługu-
jących – w ocenie społeczeństwa - na szczególne 
wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentują-
cy zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

12. edycja konkursu objęta jest honorowym pa-
tronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama 
uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana 
w centralne obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej 
edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” 
trwa do 31 maja 2019 r. Zgodnie z regulaminem 
konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać 
osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. 
Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybie-
ra kapituła, w skład której wchodzą pracownicy 
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich 
trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura 
Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa 
się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień 
zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na 
adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na 
adres: Niebieska  Linia,  02-121 Warszawa, ul. 
Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.
policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje 
regulamin konkursu.

Biuro Prewencji KGP

Wykonawcy:

Sergio Balestracci – dyrygent

PATRONAT MEDIALNY:SPONSOR I WSPÓŁORGANIZATOR:

14 kwietnia 
2019 r. 

Sala Wielka
godz. 18.00

Bilety do nabycia w kasach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Program:

Alessandro Scarlatti 
– I Responsori della Settimana Santa 

La Stagione Armonica

Nasz prawnik radzi

Co nagle to po diable…

Autobusem do Palmir

12. edycja konkursu 

Policjant, który mi pomógł

cz. 3

W niedzielę, 26 maja odbędą się wybory 
do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 
w nich 52 posłów. W związku z wyborami, w każ-
dym obwodzie głosowania powołuje się obwodo-
wą komisję wyborczą. Do piątku, 26 kwietnia 
są przyjmowane zgłoszenia od kandydatów do 
komisji.

Kandydatem do składu obwodowych komisji 
wyborczych może być osoba ujęta w stałym reje-
strze wyborców na obszarze województwa, w któ-
rym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. 
Należy również posiadać prawo do głosowania, 
a mianowicie:
• być obywatelem polskim,
• najpóźniej w dniu wyborów mieć skończone 

18 lat,
• nie być pozbawionym praw publicznych prawo-

mocnym orzeczeniem sądu,
• nie być pozbawionym praw wyborczych orze-

czeniem Trybunału Stanu,
• nie być ubezwłasnowolnionym prawomocnym 

orzeczeniem sądu.
Kandydatem do składu komisji może być rów-

nież obywatel Unii Europejskiej, niebędący oby-
watelem polskim. W tym wypadku należy spełnić 
następujące warunki:
• najpóźniej w dniu wyborów mieć skończone 18 lat,

• być w stałym rejestrze wyborców na obszarze 
województwa, w którym znajduje się gmina 
właściwa dla tej komisji,

• nie być pozbawionym prawa do głosowania 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
którego jest się obywatelem.
Członkom obwodowych komisji wyborczych 

przysługuje zryczałtowana dieta w następującej wy-
sokości:
• dla przewodniczących obwodowych komisji wy-

borczych – 500 zł,
• dla zastępców przewodniczących obwodowych 

komisji wyborczych – 400 zł,
• dla członków obwodowych komisji wyborczych 

– 350 zł. 
Zgłoszenia kandydatów do składów obwodo-

wych komisji wyborczych, przyjmowane są do piąt-
ku, 26 kwietnia w godzinach pracy urzędów. W razie 
wysłania zgłoszenia pocztą zwykłą o dotrzymaniu 
terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych 
komisji wyborczych, rozstrzyga data wpływu zgło-
szenia do właściwego urzędu. Można być członkiem 
tylko jednej obwodowej komisji wyborczej.

Warszawa głosuje
Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wybo-

ry.um.warszawa.pl gdzie znajduje się kompendium 
wiedzy nt. wyborów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Kandydaci do komisji 
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Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54

w kwietniu: 
•  14 kwietnia (niedziela) godz. 12.30 

(sala widowiskowa) – Bajka dla dzie-
ci (3-8 lat) pt. „Wiosna Piasta Koło-
dzieja” w wykonaniu Teatru Kolibe-
rek. Bilety 10 zł

•  26 kwietnia (piątek) godz. 18,00 
i 20.30 (sala widowiskowa) – Występ 
kabaretu „Paranienormalni” w pro-
gramie jubileuszowym VIP TOUR. 
Bilety 85 zł, 75 zł i 65 zł

•  29 kwietnia (poniedziałek) godz. 
15.00  (sala widowiskowa) – Koncert 
galowy konkursu piosenki polskiej 
„Kocham Cię Ojczyzno”. Występy 
nagrodzonych w swoich kategoriach 
solistów i zespołów. Wstęp wolny

Dom Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69

w kwietniu:
•  14 kwietnia (niedziela) godz. 12.30 

– sala widowiskowa ul. Radomska 
13/21 – „Nazywajmy rzeczy po imie-
niu” – spektakl lalkowy w wykonaniu 
Teatru Vaśka z Torunia. Bilety 10 zł

•  14 kwietnia (niedziela) godz. 16.00 
– OKO ul. Grójecka 75 – Finisaż 
wystawy zbiorowej członków grupy 
EE – Malują, Rysują, Rzeźbią konie. 
Wstęp wolny

•  23 kwietnia (wtorek) godz. 19.00 
– OKO ul. Grójecka 75 – Koncert 
promocyjny płyty Tak TYP – czyli 
umuzycznione wersje wierszy Ewa 
Karbowskiej w interpretacjach jej 
przyjaciół. Bilety 20 zł

•  27 kwietnia (sobota) godz. 19.00 – 
OKO ul. Grójecka 75 – Grunt To Bunt 
Fest – Blue Hangover/Dzieci Alberta 
H. Blue Hangover to muzyczne trio 
grające klasycznego rocka. Dzieci Al-
berta H – psychologiczny undergrun-
ge. Gdyńsko-warszawski dueto-tercet 
międzygwiezdny. Bilety 10 zł 

•  12 maja (niedziela) w godz. 12.00 – 
19.30 – Park Szczęśliwicki – Majów-
ka tradycyjnie na ludowo, wielokul-
turowo. Familijna impreza plenerowa 
klimatem nawiązująca do dawnych 
jarmarków.

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „ARSUS” 

ul. Traktorzystów 14
Tel. 22 478 34 54

w kwietniu: 
•  16 kwietnia (wtorek) godz. 10.00 – 

Uroczyste wręczenie nagród oraz wy-
różnień laureatom V edycji konkursu 
„Najpiękniejsza plama wielkanocna”

•  23 kwietnia (wtorek) godz. 17.00 – 
„Jak radzić sobie ze stresem” – warsz-

taty prowadzone przez psycholog Dia-
nę Wyrębek Walters. Wstęp wolny

•  25 kwietnia (czwartek) godz. 18.00 
– „Jak wyglądało życie towarzyskie 
lat 60.” – spotkanie z dziennikarzem, 
autorem książki „Seks, sztuka i al-
kohol” Andrzejem Klimem. Wstęp 
wolny

•  28 kwietnia (niedziela) godz. 12.30 
– Niedzielne południe z teatrem. Baj-
ka dla dzieci „Brzydkie kaczątko”. 
Bilety 10 zł

Ogłoszenia drobne

WODNIK (21 I – 18 II) 
Nastaw się na to, że męczą-
cy Cię ostatnio festiwal nie-
spodzianek potrwa jeszcze 

chwilę. Co więcej, nie wszystkie z nich 
będą przyjemne.  Ale nic nie możesz na 
to poradzić, więc po prostu przeczekaj. 
W sferze zawodowej możesz się spo-
dziewać awansu. Dla zdrowia pozwól 
sobie na kilka dni pełnego relaksu.

RYBY (19 II – 20 III)
Jeśli jesteś samotna, to 
czym prędzej otwórz swoje 
serce. Jest przecież w po-

bliżu Ciebie osoba, która czyni Ci 
awanse. Nie martw się o bieg spraw 
służbowych. Nabiorą one takiego 
tempa, że musisz tylko czekać, co 
przyniesie rozwój wypadków. Pomyśl, 
co możesz zrobić, by zmniejszyć ryzy-
ko. Zdrowie bez zastrzeżeń.
 
BARAN (21 III – 20 IV)

Przyroda obudziła się 
do życia, a Ty pozosta-
jesz w tyle – wciąż tkwisz 

w okowach uczuciowej zimy. Najwyż-
szy czas coś z tym zrobić. Pieniądze 
nie odwzajemnią Twoich uczuć, więc 
lepiej poszukaj bliskiego drugiego 
człowieka lub popraw relacje z tymi, 
którzy są przy Tobie. Czeka Cię jeden 
z najlepszych okresów.

BYK (21 IV – 21 V)
Jesteś ciągle zaganiany 
i zestresowany. Jednak 
Twój organizm rozpaczli-

wie domaga się odpoczynku, innej 
aktywności. Opamiętaj się. Zadbaj 
o swoje zdrowie i popraw relację 
z rodziną, przyjaciółmi, znajomy-
mi. Inaczej staniesz się samotnym, 
zgorzkniałym pracoholikiem, który 
myśli wyłącznie o pieniądzach.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Marzy Ci się jakaś wielka 
odmiana, ale nie widać jej 
przed Tobą w najbliższym 

czasie. Musisz uzbroić się w cierpli-
wość. Jednak nie czekaj bezczynnie. 
Losowi zawsze warto pomóc. Na po-
czątek dobrze byłoby zrobić porządek 
z uczuciami. Zastanów się, dlaczego 
chwilami zachowujesz się jak rozka-
pryszone dziecko.

RAK ( 22 VI – 22 VII) 
W najbliższych dniach 
otrzymasz wiele ciekawych 
propozycji. Będzie to dobry 

moment, żeby przemyśleć sprawy i wy-
brać kierunek działania. Podejmując 
decyzję, nie obawiaj się pójść na całość 
– do odważnych świat należy, a los Ci 
sprzyja. Będziesz się cieszył wewnętrz-
nym spokojem i dobrym zdrowiem.

LEW (23 VII – 23 VIII) 
Ostatnio jakoś bujasz 
w obłokach, gonisz za ilu-
zjami, przez co oddalasz 

się od rzeczywistości. To do Ciebie 
niepodobne. Skup się na tym, co 
realne i daje Ci wymierne korzyści. 
Rada dotyczy również sfery uczuć. 
W finansach powinieneś uważać na 
spółki i wspólników. Zdrowie w po-
rządku, ale zadbaj o kondycję.  

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Jakaś osoba z nieodległej 
przeszłości przypomni 
sobie o Tobie i postano-

wi zburzyć twój spokój. Nie daj się 
wciągnąć w żadne rozgrywki lub wy-
jaśnienia. Przeszłość to przeszłość 
i nic już nie można w niej zmienić. 
Zadbaj raczej o swoją przyszłość. Na 
szczęście zdrowie i finanse z dnia na 
dzień będą coraz lepsze. 

WAGA (23 IX – 23 X) 
Na wiosnę chciałoby się 
zaszaleć, ale przed Tobą 
trudne chwile związane 

z brakiem funduszy. Lepiej więc skon-
centruj się na pracy, obowiązkach 
i finansach. Nie kupuj rzeczy bez 
zastanowienia, przeanalizuj wydat-
ki,  wprowadź oszczędności. Uważnie 
przyjrzyj się temu, ile wydajesz na 
swoje przyjemności. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Przed Tobą w miarę spo-
kojny czas. Wykorzystaj to, 
nie goń za pieniędzmi czy 

doznaniami. Nie zadowolą Cię. Weź się 
za wiosenne, przedświąteczne porząd-
ki – przewietrz szafy, pozbądź się nie-
potrzebnych rzeczy. Nie zaszkodzi też 
w ramach porządków załatwić jakieś 
zaszłe sprawy z bliskimi lub znajomymi.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
W nadchodzącym czasie 
musisz na siebie uważać 
bardziej niż zwykle. Na 

swoje zdrowie, na portfel w autobusie 
i sklepie, na bagaż podczas podróży. 
Przestrzegaj wszystkich zasad, reguł 
i przepisów. Jeśli będziesz ostrożny, 
nic się nie stanie. Natomiast w sferze 
uczuciowej – wiosna, wiosna, wiosna 
i zakwitną bzy. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
W najbliższych dniach po-
winieneś nieco odsunąć od 
siebie kwestie zawodowe 

i skupić się na rodzinie i sprawach do-
mowych. Może się pojawić konieczność 
wydania sporej kwoty na nieplanowa-
ny wydatek. Zobacz, z czego możesz 
zrezygnować. Zdrowie w normie, ale 
postaraj się poprawić swoją kondycję. 

Horoskop
od 14 kwietnia do 10 maja 2019 r.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 11 utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
1) do babek; 7) błoto po stopniałym śniegu; 8) uniform służbowy lokaja; 9) wódka 
z destylatu gronowego; 10) z magistrem za ladą; 12) faza Księżyca; 14) wypo-
czynek poza miejscem zamieszkania; 16) kocmołuch; 19) klekocze na łące; 21) 
taniec do wywijania; 22) aksjomat; 23) amant Kolombiny.

Pionowo:
1) na niej opona; 2) opust; 3) indiański instrument muzyczny; 4) gorącokrwisty 
koń wierzchowy; 5) wokół oczu sowy; 6) pod nią bobasek; 11) nanizany na nitkę; 
13) napisał „Zaklęte rewiry”; 15) sojusznik; 17) ofiara na zbożny cel; 18) dawniej 
dziecko karmione piersią; 20) krasnodrzew.
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BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo 

do skracania, adiustowania oraz opatrywania 
własnym tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA MINI-
-informator

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

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

• STRAŻ MIEJSKA % 986

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

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

•  KUPIĘ MIESZKANIE  dla siebie i syn-
ka. Bezpośrednio i za gotówkę. Ania  
tel. 535-990-330

•  MASAŻ KLASYCZNY oraz poprawa 
sprawności ruchowej. Tel. 602 775 339

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

•  OKNA – PEŁEN SERWIS. Napra-
wa, regulacja, wymiana szyb i uszczelek.  
 Tel. 787 793 700

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

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