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 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl
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rEKlAMA rEKlAMA  

ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

Miasteczka 
grozy

Zawsze mnie zadziwia jed-
no: za te same pieniądze moż-
na zrobić coś pięknego i  szka-
radnego. Brzydki dom kosztuje 
dokładnie tyle samo co ładny. 
I jak człowiek pojedzie do takiej 
Łeby, Władysławowa, Międzyz-
drojów to chodzi uliczkami i krę-
ci głową: takie pieniądze i takie 
szkaradzieństwo?

Nasze nadmorskie miejsco-
wości przypominają przed-
mieścia arabskich metropo-
lii: ma być krzykliwie, ma bić 
po oczach i ma być inaczej niż 
po sąsiedzku. Zamiast ulic ma-
my więc ciągi gargameli ob-
wieszonych banerami w  radio-
aktywnym kolorze, pod którymi 
sprzedaje się chińską tandetę. 
Tę samą, która wypełnia sklepy 
„wszystko po 5 złotych”, z  tym, 
że nad morzem te same produk-
ty są po 15 złotych.

Nigdy nie byłem miłośnikiem 
pozwoleń na budowę: im mniej 
papierków – tym lepiej. No ale 
przecież to jest przestrzeń pu-
bliczna – suma tych domów bez 
pozwoleń, tworzy ulicę i  całą 
dzielnicę. A tutaj hulaj dusza…

Najładniejsze miasteczka 
świata mają swój klimat, najczę-
ściej wyrastający z tego, że styl 
budynków nawiązuje do miej-
scowej tradycji, a  domy stawia 
się w zgodzie z przyjętą i prze-
dyskutowaną przez wszystkich 
koncepcją. Nie ma odstępstw 
– nie podoba się, to nie buduj 
tu hotelu, pensjonatu, budynku 
mieszkalnego. U  nas – żywioł. 
A  że gust mamy discopolowy, 
to i  takie są nasze nadmorskie 
miasteczka grozy. Architekto-
nicznej.

Tomasz Szymański

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

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

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

(do komputera, dla kierowców, 
progresywne, fotochromowe)

●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga
pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

Tytuł powieści rosyjskiego pisarza 
Aleksieja N. Tołstoja idealnie pasuje 
do opisania ulicy Nowoborkowskiej 
– jednej z  inwestycji łączących 
Wawer z Wesołą.

dokończenie na str. 2

Droga przez męKę

warszawskie Dzieci

Śródmieście Północne.  
Grupa chłopców na ul. Sienkiewicza. 
Fot. z Powstania Warszawskiego 
autorstwa Mariana Grabskiego ps. „Wyrwa”. (MPW)  czytaj na str. 3

  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%   

Warszawa ul. Siennicka 22
tel. 22 813 64 36

 Przystępne ceny  
  Dla emerytów i rencistów 

zniżka 20% 
  Czynne codziennie w godz. 

800–1900; soboty 800–1500 
ZAPRASZAMY!  

TWÓj FRYZjER
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 Kro ni Ka po li cyj na
Czujny nawet po służbie

Do zdarzenia doszło po południu, w okoli-
cy ulicy Jagiellońskiej na Pradze Północ. Poli-
cjant z oddziałów prewencji, wracał właśnie do 
domu po służbie. Gdy był już w autobusie, usły-
szał krzyk młodej kobiety, a zaraz potem zauwa-
żył mężczyznę wybiegającego z autobusu. Funk-
cjonariusz zareagował natychmiast. Krzyknął do 
kierowcy, aby ten otworzył drzwi i ruszył w po-
ścig za złodziejem. Kilkanaście sekund później 
podejrzany mężczyzna został zatrzymany przez 
policjanta. Trafił do policyjnego aresztu. 33-latek 
jest znany policjantom. W trakcie przesłuchania 
przyznał się do zarzucanego czynu i dobrowolnie 
poddał się karze.

Próbowali uciec z restauracji
W ogródku lokalu przy Nowym Świecie usia-

dło trzech mężczyzn, którzy zamówili u obsłu-
gi restauracji dwie butelki markowego alko-
holu, obiad, zimne i ciepłe napoje oraz deser. 
Klienci w rozmowie z kelnerem, a następnie 
menagerem lokalu oznajmili, że są kucharza-
mi spoza Warszawy i przyjechali do stolicy, że-
by się zabawić. Końcowy rachunek wraz z na-
piwkiem opiewał na kwotę ponad 900 złotych. 
Kiedy przyszło do płacenia, jeden z mężczyzn 
oświadczył, że ureguluje należność płacąc kar-
tą. Kiedy kelner oddalił się od stolika, męż-
czyźni rzucili się do ucieczki. Kelnerzy jednak 
ruszyli za nimi w pościg. Po kilku minutach ob-
słudze udało się dogonić i ująć dwóch z trzech 
klientów lokalu. Przekazano ich policji, która 
poszukuje teraz trzeciego uczestnika „darmo-
wej imprezy”.

Siedmiu na jednego
Policjanci z Wawra otrzymali informację 

o tym, że kilku mężczyzn na ulicy bije jednego. 
Funkcjonariusze podjechali wozem patrolowym 
i zatrzymali aż siedem osób. Wszyscy atakowa-
li jednego, leżącego na ziemi młodego człowie-
ka. Trafił on do szpitala, doznał obrażeń twarzy 
i nosa. Maciej B., Kamil K., Robert L., Damian 
S., Dariusz J., Marcin M., Wojciech M. zostali 
umieszczeni w policyjnych celach. Twierdzą, że 
chcieli sami wymierzyć sprawiedliwość i ukarać 
swojego znajomego za krzywdę, którą wyrządził 
ich koleżance. Na podstawie złożonego zawiado-

mienia o pobiciu oraz po przesłuchaniu świadków 
śledczy zgromadzili dowody, które pozwoliły na 
przedstawienie mężczyznom zarzutów.

Handlował amfetaminą
Południowoprascy policjanci z wydziału do 

walki z przestępczością samochodową i narko-
tykową na podstawie własnych ustaleń operacyj-
nych dotarli do mężczyzny, który trudnił się han-
dlem narkotykami. Funkcjonariusze zgromadzili 
materiał procesowy potwierdzający przestępczą 
działalność 30-letniego Macieja K., po czym go 
zatrzymali, a następnie doprowadzili do proku-
ratury, gdzie usłyszał zarzut handlu amfetaminą.  
Na przestrzeni kilku miesięcy sprzedał, co naj-
mniej 15 gramów tego narkotyku. Za popełnie-
nie tego przestępstwa grozi do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

Poszukiwany listami gończymi
Około godziny 19.00 mundurowi patrolując 

ulicę Wasilkowskiego na Ursynowie zwrócili 
uwagę na dwie osoby siedzące w samochodzie 
renault. Wydali im się podejrzani, postanowi-
li ich wylegitymować. Po sprawdzeniu okazało 
się, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany przez 
stołeczną policję. Żoliborski sąd wydał za nim 
cztery listy gończe. Funkcjonariusze zatrzyma-
li Marcina K. Policjanci ustalili, że poszukiwa-
ny ma na swoim koncie między innymi udział 
w bójce lub pobiciu oraz groźby. Funkcjonariu-
sze przewieźli  28-latka do aresztu, gdzie odbę-
dzie zasądzoną karę.

Złodziej aut
Policjanci z wydziału do walki z przestępczo-

ścią samochodową i narkotykową na przestrzeni 
kilku dni odnaleźli kradzioną toyotę yaris. Funk-
cjonariusze z Pragi-Południe zatrzymali 20-let-
niego Kamila B. w momencie, kiedy właśnie je-
chał kradzionym autem. Mężczyzna był poszuki-
wany listem gończym, ma do odbycia karę dwóch 
lat pozbawienia wolności za rozbój. Policjanci 
zgromadzili informacje i dowody, które potwier-
dziły, że ten sam 20-latek od początku tego ro-
ku na terenie Pragi-Południe najprawdopodobniej 
dopuścił się jeszcze 7 kradzieży z włamaniem do 
pojazdów – były to 4 hondy, 2 toyoty i hyundai. 
Podejrzany trafił do aresztu. toms

rEKlAMA rEKlAMA  

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

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

Na temat tej ulicy (łączą-
cej al. Dzieci Polskich z ul. 
Graniczną) krążą już legendy. 
Jedna z nich głosi, że za część 
ulicy biegnącą po stronie 
Wawra odpowiada dzielnica 
Wawer, a po stronie Wesołej 
Ratusz Wesołej. I że się dziel-
nicowe władze nie dogadały, 
każdy budował swój odcinek, 
plany się rozminęły i osta-
tecznie te fragmenty ulic się 
nie zeszły… Taka interpreta-
cja może i jest zabawna me-
dialnie, ale na pewno nie bawi 
kierowców, którzy codziennie 
pokonują Nowoborkowską 

z nie mniejszym skupieniem 
na twarzach niż Adam Ma-
łysz kolejny odcinek rajdu 
Dakar… Poza tym nie jest 
to interpretacja prawdziwa. 
Nowoborkowska jest drogą 
powiatową budowaną przez 
Miasto, a dokładnie przez 
Zarząd Miejskich Inwestycji 
Drogowych.

Aby przekonać się na wła-
sne, dziennikarskie oczy, jak 
wygląda realizacja rozpoczę-
tej kilka lat temu inwestycji 

jedziemy na granicę dwóch 
dzielnic – Wawra i Wesołej. 
Okolicznych mieszkańców 
i kierowców pytamy o ul. 
Nowoborkowską. Nikt nie 
wie, gdzie ona się znajduje, 
a patrolujący rejon policjant 
z rozbrajającą szczerością od-
powiada: – Panie, ja nie wiem, 
ja z Warszawy jestem… W otu-
linie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego z pełnym 
zaangażowaniem kontynuuje-
my poszukiwania. Ryzykując 
utratę zawieszenia naszego 
auta wjeżdżamy na jakąś kil-
kusetmetrową dróżkę, której 
nawierzchnię tworzą fragmen-
ty betonowych płyt przemie-

szanych z piachem. Można po-
wiedzieć – droga przez mękę. 
To właśnie Nowoborkowska.

Niektórzy wawerscy radni 
przyznają, że nie zależy im na 
szybkim dokończeniu ulicy, 
gdyż obawiają się zbytniego 
ruchu w tej części dzielnicy. Ar-
gumentują to tym, że „najpierw 
musi powstać tunel” łączący 
ich dzielnicę z Wesołą. Oficjal-
ne stanowisko wawerskiego 
Ratusza jest jednak odmien-
ne: – Inwestycja jest kluczowa 

dla dzielnicy, ponieważ będzie 
stanowić alternatywne dla 
ul. Czecha połączenie Wawra 
z Wesołą – wyjaśnia Konrad 
Rajca, rzecznik Wawra, ale też 
nie ponagla ZMiD-u  i dodaje, 
że „inwestycja powinna być re-
alizowana zgodnie z planem”. 
A jaki jest plan? Ano plan jest 
taki żeby ulicę wybudować 
w przeciągu półtora roku, ale 
w ostatnim czasie trochę się 
ruszyło w sprawie Nowobor-
kowskiej…

W połowie maja ZMiD 
poinformował, że na reali-
zację inwestycji wpłynęły 
dwie oferty. Zaprojektowanie 
i wybudowanie drogi łączą-
cej al. Dzieci Polskich z ul. 
Graniczną firmy wyceniły na 
kwotę pomiędzy 2,5 a 3 mln 
złotych. Ostatecznie ZMID 
wybrał ofertę tańszą złożoną 
przez Przedsiębiorstwo Budo-
wy Dróg i Mostów Mińsk Ma-
zowiecki. Małgorzata Gajew-
ska, rzecznik prasowy ZMiD, 
przekazuje „Mieszkańcowi” 
dobre wieści z placu budowy: 
„Umowa została podpisana 
18 czerwca i wykonawca ma 
15 miesięcy na zaprojektowa-
nie i wybudowanie brakują-
cego fragmentu ulicy”. Udało 
się także (do dwóch milio-
nów) zmniejszyć planowane 
koszty inwestycji. Nawierzch-
nia ulicy ma mieć siedem 
metrów szerokości. Po obu 
stronach Nowoborkowskiej 
powstaną chodniki, a z jed-
nej strony dwukierunkowa 
ścieżka rowerowa. Ulicą będą 
kursowały miejskie autobusy. 
Mieszkańcy i kierowcy z nie-
cierpliwością czekają, kiedy 
nawierzchnia Nowoborkow-
skiej będzie bardziej przypo-
minała drogę dla Kubicy niż 
dla Małysza… ar

Droga przez męKę

GOTOWE
MIESZKANIA!

•  nowoczesny budynek położony  
w spokojnej zielonej okolicy

•  promocyjna oferta – dowiedz się  
więcej w biurze sprzedaży

•  w ofercie mieszkania  
4-pokojowe

•  dostępne tarasy  
i parking podziemny

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

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MAteRiAły  

budowlAne i wykończeniowe
 MieSzAlniA fARb

RAbAty!!! tRAnSpoRt!!!
konkuRencyJne ceny – pRoMocJe

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

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

Z okazji Święta Policji
serdeczne podziękowania za ofiarną służbę  
na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy  
– Policjantom Komendy Stołecznej  
z najlepszymi  życzeniami zdrowia, pomyślności  
i satysfakcji z pracy

życzy
 

Adam Cieciura

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego Rady m. st. Warszawy

dokończenie ze str. 1
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Odkąd więc Wiesław pamię-
tał, w Warszawie trwała okupa-
cja, a dni dzieliły się na „normal-
ne”, okupacyjne lub nadzwyczaj-
ne, gdy w mieście przeprowadza-
ne były akcje łapanek albo, gdy 
polski ruch oporu dokonał spek-
takularnej akcji przeciwko nie-
mieckiemu okupantowi.

W drugiej połowie lipca 1944 
roku sytuacja się zmieniła. 
Front był blisko i przetaczał się 
na Zachód. – Od połowy mie-
siąca mówiło się, że lada mo-
ment w mieście będzie powsta-
nie. Za kilka dni, za tydzień, za 
dwa – wspomina Wiesław. – 
Moj 16-letni brat Zdzisiek znik-
nął z domu, słyszałem jak mama 
mówiła w zaufaniu, że poszedł 
do powstania…

Wiesław z mamą mieszkał 
przy ulicy Dwernickiego na Gro-
chowie. – Domek nie dawał żad-
nej nadziei na bezpieczne schro-
nienie, gdyby powstanie miało 
wybuchnąć – wspomina Wie-
sław. – Wszyscy liczyli się z tym, 
że wprawdzie będzie krótkie, 
może potrwa dwa, trzy dni, góra 
tydzień, ale przecież będą walki. 
Tuż przed pierwszym sierpnia do 
mamy przyjechali znajomi i za-
proponowali przeprowadzkę na 
lewy brzeg Wisły, do solidnego 

kompleksu budynków przy ulicy 
Przejazd 5. Pamiętam, że jeden 
z budynków miał siedem pięter 
a drugi pięć. Pod nimi zaś by-
ły gigantyczne połączone ze so-
bą piwnice. W ocenie znajomych 
mamy to było dobre i w miarę 
bezpieczne miejsce na przecze-
kanie powstańczej zawieruchy. 
Przeprowadziliśmy się więc w to 
nowe miejsce.

1 sierpnia zaraz po obiedzie 
mama zostawiła mnie w tym no-
wym lokum i poszła po coś z po-
wrotem na Pragę. Jednak szyb-
ko wróciła, bo na jej oczach 
najpierw doszło do strzelaniny, 
a potem do rozbrojenia niemiec-
kiego żołnierza. Mama uznała, 
że powstanie właśnie się zaczę-
ło i rzeczywiście już po 16.00, 
a z pełną mocą po godzinie 
17.00, zaczęła się strzelanina.

Wiesław w budynku i piwni-
cach domów przy ulicy Przejazd 
spędził wszystkie 63 dni po-
wstania. Niechętnie o nich opo-
wiada, bo uważa, że są zbyt in-
tymne. Jak opowiedzieć o stra-
chu dziecka? Budynki trzy ra-
zy przechodziły z rąk do rąk. 
Zdobywali je własowcy i wte-
dy nadchodziły godziny grozy. 
W podziemiach i piwnicach kry-
ło się nawet do trzech tysięcy 

cywilnych mieszkańców War-
szawy. Trwał już ostrzał miasta 
przez tzw. „krowy” i przez dzia-
ło Berta podciągnięte na Dwo-
rzec Główny. Z siedmiopiętro-
wego budynku pozostał dwupię-
trowy kikut, z pięciopiętrowego 
– sterta gruzu. I gdy te budynki 
płonęły i zdobywali je własow-
cy – zaczynały się sądne godzi-
ny. Wiesław pamięta mężczyznę 
osłaniającego się przed kulami 
kołdrą i strzelających doń wła-
sowców. Kołdra w pewnym mo-
mencie osunęła się w dół, męż-
czyzna zginął.  

A potem wracali powstańcy 
i wracała nadzieja. – Były z na-
mi siostry zakonne, opiekowa-
ły się rannymi, opiekowały się 
dziećmi. Starały się organizować 
nam jakoś czas: uczyły nas ro-
bić łódki z papieru, wycinać ko-
zikiem okręty z kawałków drew-
na…Brakowało jedzenia, brako-
wało picia, ale jednak wszyscy 
najbardziej bali się ponownego 
nadejścia własowców. Gdy zdo-
byli ruiny po raz trzeci, śmierć 
zajrzała nam w oczy: najpierw 
były rozrzucane ulotki, że zgi-
ną wszyscy schwytani w do-
mu, z którego padnie choć jeden 
strzał. Wiedzieliśmy więc co nas 
czeka. I rzeczywiście, gdy przy-
szli po raz trzeci, kazali wszyst-
kim wyjść na teren podwórka 
pomiędzy kikuty budynków. Pa-
miętam jak dziś rozstawione ka-
rabiny maszynowe do egzekucji, 
modlących się księży i siostry za-
konne oraz mężczyznę, który bła-
gał o litość, lecz został zastrzelo-
ny…wtedy pojawili się niemiec-
cy oficerowie. Nie wiem co nimi 
powodowało, może fakt, że wtedy 
na tym podwórku stało może na-
wet trzy tysiące ofiar do rozstrze-
lania? W każdym razie przerwali 
egzekucję i kazali nam wyjść uli-
cą Leszno w kierunku Woli.

Wiesław pamięta z tego mar-
szu strzelaniny wybuchają-
ce w okolicznych ruinach do-
mów, jakieś pożary, strzały nad 
głowami. Doszli do kościoła 
na Woli. Mieli być bezpiecz-
ni, ale nie byli. Ci, co zostali 

skierowani do przykościelnych 
szop i składów drewna, zginę-
li w celowo wywołanych poża-
rach, a ci co próbowali się rato-
wać od ognia zostali zastrzele-
ni. O tej hekatombie przypomi-
na wolski pomnik.

Z Woli Wiesław z mamą zo-
stali skierowani na Dworzec Za-
chodni, gdzie poddani zostali se-
lekcji. Wiesław poinstruowany 
przez mamę, stawał na palcach 
by być wyższym niż wówczas 
był. Trafili do bydlęcych wago-
nów, przetransportowano ich do 
obozu przejściowego w Prusz-
kowie. Przy wysiadaniu z wa-
gonów udało się przejąć kilka 
jabłek od miejscowych miesz-
kańców… Po kilku dniach dość 
przypadkowo, wykorzystując 
zamieszanie przy sklepie, ma-
jącym drugie wyjście, Wiesław 
i jego mama uciekli z Pruszko-
wa. Ukrywali się w okolicach 
Rawy Mazowieckiej i Przy-
suchy. Do Warszawy wrócili 
gdzieś w kwietniu 1945 roku. 

A Zdzisław, brat Wiesława, 
ten co poszedł w połowie lipca 
„do powstania”? Zginął 2 sierp-
nia na Okęciu. Jego kompania 
„Maria” wchodząca w skład ba-
talionu „Garłuch” punkt zbior-
czy, na wypadek godziny „W”, 
miała w jednopiętrowym dom-

ku przy Alei Krakowskiej 175. 
Mieściła się tu piwnica, w której 
przebywali powstańcy, restaura-
cja i lokal mieszkalny znajdują-
cy się na poddaszu. W pobliżu 
swoje posterunki mieli Niem-
cy, wchodzący w skład licz-
nych wacht strzegących lotniska 
na Okęciu przed ewentualnym 
atakiem powstańców. Ich pozy-
cje były umocnione, w budynku 
dawnej szkoły stacjonował m.in. 
oddział artylerii przeciwlotni-
czej. W starym forcie natomiast 
stacjonowała piechota pilnująca 
składu amunicji dla załogi lotni-
ska. Pod ich nosem do miejsca 
zbiórki udało się niepostrzeżenie 
przedostać 80 młodym dziew-
czynom i chłopcom. Po półno-
cy z 1 na 2 sierpnia z nocnego 
wypadu – co odnotował kroni-
karz – wrócił strzelec „Sokół”. 
To właśnie Zdzisław Nowosiel-
ski z kilkoma kolegami. Przy-
noszą ze sobą kilka stenów, re-
wolwerów, granaty i amunicję, 
ale kompania i tak jest słabo wy-
posażona w broń. Jeden erkaem 
a reszta to broń lekka, w dodat-
ku nieliczna… 

W nocy z 1 na 2 sierpnia 
dwuosobowy patrol niemiec-
ki podchodzi pod budynek, by 
sprawdzić co się dzieje w re-
stauracji. Przez szczelinę w za-

bitym dechami oknie dostrze-
gają jednego z powstańców ze 
stenem w ręku. Wszczynają 
alarm. Niemcy kładą ogień na 
tyły budynku. Przez okno wpa-
da rakieta zapalająca. Powstań-
cy postanawiają ewakuować się 
grupami. Wywiązują się walki. 
Wielu powstańców ginie, ranni 
są dobijani. Wówczas ginie też 
Zdzisław, a jego 22 ocalałych 
kolegów z batalionu „Garłuch” 
zostanie rozstrzelanych na po-
lach pod Szczęśliwicami. 

Wiesław od 70 lat chodzi na 
symboliczny grób swojego bra-
ta na warszawskich Powązkach. 
Nie wie, w której mogile został 
pochowany, bo figurował wśród 
poległych o nieznanym nazwi-
sku. Wiesław na Powązkach nie 
był tylko raz – gdy zachorował 
i był w szpitalu. W tym roku 
oczywiście też zapali znicze na 
każdej z kilkunastu mogił ozna-
czonych literami NN. A następ-
nego dnia rano, jak co roku, po-
jedzie na zatłoczoną Aleję Kra-
kowską 175 i postoi chwilę 
w ciszy przy pomniku upamięt-
niającym śmierć i walkę brata, 
jego kolegów i koleżanek.  

– To nie są łatwe wspomnie-
nia – mówi. 

Wiesława Nowosielskiego 
wysłuchał Tomasz Szymański

warszawskie Dzieci
Latem 1944 roku Wiesław miał 8 lat. Okupacyjna nienormalność sto-
łecznego miasta była dla niego normalnością – dziecko przecież 
świadomie rejestruje obrazy z otaczającego świata, gdy ma 3–4 lata. 

Śródmieście Północne. Grupa powstańców z batalionu „Kiliński” przed gmachem PAST-y przy ulicy 
Zielnej 37/39. Fot. z Powstania Warszawskiego autorstwa Eugeniusza Lokajskiego ps. „Brok”. (MPW)

Śródmieście Północne. Łącznicy grający w warcaby na  
podwórzu na tyłach oficyny kamienicy przy ul. Kredytowej 3.  
Fot. z Powstania Warszawskiego autorstwa Joachima 
Joachimczyka ps. „Joachim”. (MPW)
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W trakcie rzezi Woli, trwa-
jącej od 5 sierpnia 1944 roku, 
zamordowano od 30 do 60 
tys. mieszkańców dziel-
nicy. Kierujący akcją 
generał SS Heinz Re-
inefarth zwany „ka-
tem Warszawy” ni-
gdy nie odpowiedział 
za tę zbrodnię. 5 sierp-
nia br., w 70. rocznicę mor-
du ludności cywilnej, o godz. 
20.00 w Muzeum Woli otwar-
ta zostanie wystawa będą-
ca współczesną próbą prze-
myślenia odpowiedzialności 
Heinza Reinefartha. Wysta-
wa „Reinefarth w Warszawie” 
prezentować będzie akta zdo-
byte przez Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego z Centrali 
Badania Zbrodni Narodowo-
socjalistycznych w Ludwigs-
burgu w Niemczech. Zawie-
rać będzie m.in. zeznania z lat 
60. XX wieku, niemieckich 
oficerów i żołnierzy. Pierw-
sza część wystawy podsumuje 
przebieg i zamknięcie śledz-
twa w sprawie SS-Gruppen-
führera Reinefartha, druga 
część z kolei odniesie się do 
kontrowersji wokół jego po-
wojennych losów. 

z�z�z
W czwartek 31 lipca o go-

dzinie 11.00 na ulicy Gro-
chowskiej 274 przy Urzędzie 
Dzielnicy Praga-Południe roz-

poczną się uroczystości zwią-
zane z 70. rocznicą wybu-
chu Powstania Warszawskie-
go. W celu upamiętnienia te-
go wydarzenia, jak co roku, 

praskie środowiska komba-
tanckie odwiedzą dziewięć po-
mników, które stanowią świa-
dectwo bohaterskich walk nie-
podległościowych na terenie  
dzielnicy. Poległym żołnie-
rzom przy każdym z tych po-
mników zgromadzeni oddadzą 
hołd i złożą wieńce. 

z�z�z
W czwartek 17 lipca w Cen-

trum Promocji Kultury poli-
cjanci z VII KRP obchodzili 
Święto Policji. Obecni na uro-

czystości z-ca Komendanta 
Stołecznego Policji, insp. Da-
riusz Pergoł oraz Komendant 
Rejonowy, podinsp. Jarosław 
Misztal dziękowali policjant-
kom i policjantom za wyko-
nywanie trudnej i niebezpiecz-
nej pracy. Dziękowano rów-
nież za poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców i wzrost za-
ufania do policji. Wielu funk-
cjonariuszy KRP VII zosta-
ło awansowanych na wyższe 
stopnie, a niektórzy otrzymali 
medale i odznaczenia. Z poli-
cją na uroczystej gali święto-
wali przedstawiciele: władz sa-
morządowych miasta i dzielni-

cy, sądu i prokuratury oraz de-
legatury Biura Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
m. st. Warszawy.

z�z�z
Od 14 lipca utrudniony jest 

ruch na ul. Ząbkowskiej przy 
skrzyżowaniu z ul. Markow-
ską. Powodem jest remon-
towanie komory ciepłowni-
czej. Aby prawidłowo prze-
prowadzić prace wyłączony 
z ruchu został lewy pas jezd-
ni w kierunku ul. Kawęczyń-
skiej. Ruch w tym kierun-
ku przeniesiony został na je-
den pas jezdni w kierunku ul. 
Targowej. Z kolei ul. Targo-
wa pozostała z jednym pasem 
komunikacji bez możliwości 
skrętu w ul. Markowską. Na-
tomiast skręt w ul. Ząbkow-
ską z ul. Markowskiej możli-
wy jest wyłącznie w kierunku 
ul. Kawęczyńskiej. Prace na 
tym odcinku potrwają do 14 
sierpnia br. 

z�z�z
Od 7 lipca zmieniła się or-

ganizacja ruchu w al. „Soli-
darności” na wysokości pl. 
Wileńskiego. Wszystko za 
sprawą odbudowy ulic, któ-
re zostały zniszczone w sku-
tek powstawania II odcin-
ka linii metra. Następstwami 
prac są zmiany ruchu w oby-
dwu kierunkach. Ruch został 
przełożony na północną stro-
nę skrzyżowania, gdzie uru-
chomiono po jednym pasie 
dla ruchu w każdym kierun-

ku. Docelowy układ jezdni 
i torowiska powstał już przy 
skrzyżowaniu ul. Targowej 

i al. „Solidarności” (bli-
sko ul. 11 Listopada), 
kolejnym etapem jest 
przeniesienie prac na 
stronę południową. 

Budowa jezdni i frag-
mentów torowiska wyłą-

czyła z ruchu jezdnię, z któ-
rej korzystali kierowcy poru-
szający się al. „Solidarności”. 
Przejście dla pieszych prze-

niesiono na północną stronę 
skrzyżowania. Zmiany po-
trwają do końca lipca. Więcej 
informacji o zmianach w or-
ganizacji ruchu pod adresem: 
www.infoulice.um.warszawa.
pl. Szczegółowe informacje 
na temat zmian w komunika-
cji miejskiej na stronie: www.
ztm.waw.pl.

z�z�z
Do 30 lipca br. fani futbo-

lu mogą głosować na cytat 
Kazimierza Górskiego, któ-
ry znajdzie się na pomniku 
trenera. Na zwycięzcę kon-
kursu czekają dwa prywatne 
miejsca na Stadionie Naro-
dowym, a tym samym moż-
liwość wstępu na wszystkie 
imprezy odbywające się tam 
przez kolejnych 12 miesięcy. 
Głosować można na stronie 
CytatNaPomnik.pl. Konkurs 
zakończy się 31 lipca. Orga-
nizatorami akcji są Fundacja 
Kazimierza Górskiego i Ty-
skie – sponsor główny budo-
wy pomnika.   

(ab) (dm) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 26.07. godz.18.00 – Gwiazdy folkloru miejskiego: kon-
cert Kapeli „Fidelis” (Przemyśl), wstęp wolny; 30.07. godz. 21.45 
– Filmowa Stolica Lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: 
„Jutro nie umiera nigdy”, (1997), reż. Roger Spottiswoode, wstęp 
wolny; 7.08. godz. 19.00 – Wystawa malarstwa Magdaleny Mosa-
kowskiej-Sobocińskiej pt. „W trójwymiarze” do 28.08, wstęp wol-
ny; 7.08.-9.08. (czwartek-sobota) godz. 10.00–14.00 – Projekt 
„Each One Teach One” – streetworking, streetart oraz streetcultu-
re. Warsztaty breakdance dla młodzieży w wieku 10-16 lat. Zapi-
sy: Grupa „Streets in action” tel. 696-595-671, lukteo@gmail.com; 
Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim I. J. Paderewskie-
go – 01.08. godz. 18.00 – Koncert Pieśni z Powstania Warszawskie-
go w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej Dur-Moll, wstęp 
wolny; 02.08. godz.18.00 – Gwiazdy folkloru miejskiego: koncert 
Kapeli „Fakiry” (Piotrków Trybunalski), wstęp wolny; 03.08. godz. 
18.00 – „Blues na Grochowie” – wystąpią: Krzysztof Ścierański oraz 
zespoły „East Earth Band” i „Blues Time”, wstęp wolny; 6.08. godz. 
21.15 – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Casino Royale”, 
(2006), reż. Martin Campbel, wstęp wolny; 
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” , sce-
na w rejonie ulic Majdańska/Stocka (dawne korty) – 01.08. 
godz. 17.00 – koncert w 70. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego, „Gdy serce bije głośniej od bomb”, wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – W sierpniu 
w środy godz. 11.00-15.00 – Wakacyjny turniej w kanastę. Za-
pisy do 06.08.br. pod nr telefonu 604-561-376. Wstęp wolny; 
Czwartki godz. 11.00 – 15.00 – Wakacyjny turniej w tysiąca. 
Zapisy do 07.08.br. pod nr telefonu 604-561-376. Wstęp wolny; 
Piątki godz. 10.00–16.00 – Spotkania towarzyskie przy kawie/
herbacie. Wstęp wolny; 07.08.godz. 18.00-21.00 – Letni wieczo-
rek taneczny. Wstęp 5 zł;
 Scena letnia przy kościele NSPJ w Falenicy – Falenickie 
Koncerty Letnie 2014 – 27.07. godz. 19.00 – Koncert duetu harf 
„ARPETTO”. W programie utwory m.in.: Jana Sebastiana Bacha, 
Antonia Vivaldiego, Georga Friedricha Haendla, Claud’a Debus-
sy’ego, Enrique’a Granadosa, Aleksandra Głazunowa, Ottorina 
Respighiego; 
 Muszla koncertowa w Parku Praskim - Kino Letnie – 24.07. 
godz. 21.45 – „Skrzypek na dachu” reż. Norman Jewison; 31.07. 
godz. 21.45 – „Kocha, lubi, szanuje” Glen Ficara, John Requa; 
7.08. godz. 21.15 – „Annie Hall”, Woody Allen; 14.08. godz. 
21.15 – „E = mc2”, reż. Olaf Lubaszenko. Wstęp wolny; Warsz-
taty upcyklingowe – 05, 19.08. w godz. 12.30-13.30 – dla dzie-
ci z Pragi-Północ w wieku 6-12 lat. Obowiązują zapisy: tel. (22) 
618 41 51, wew. 105, 108. 24, 31.07., 6, 13.08. w godz. 12.00-
13.15 – Warsztaty muzyczne „Tworzę, więc jestem!” dla dzie-
ci z Pragi-Północ w wieku 6-12 lat. Zapisy tel. (22) 618-41-51, 
wew. 105, 108;
 Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – 19, 20, 21, 25, 
26.08. – Jak wytresować smoka 2. Produkcja: USA. Wersja: 2D. 
Gang Wiewióra. Produkcja: USA. Wersja: 2D.

ZA pRO SZE nIA dlA mIE SZKAń CÓW
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9  

ogłasza przetarg otwarty w formie oferty pisemnej  
na pierwszeństwo ustanowienia prawa  

odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 Afrykańska 12 m 71, pow. użytkowa 45,30 m² – II piętro
   wartość rynkowa – 277.600,00 zł (5% wadium – 13.880,00 zł) 
 Saska 6 m 89, pow. użytkowa 38,50 m² – VIII piętro
    wartość rynkowa – 284.400,00 zł (5% wadium – 14.220,00 zł)
 
Lokale można oglądać w  porozumieniu z  Działem Eksploatacji 
Spółdzielni, pokój nr 1, tel. 22 671-81-98.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać 
na konto:

PKO BP S.A. XV O/W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

Ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu.

Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy 
składać do dnia 06.08.2014 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni  
dnia 06.08.2014 r. o godz. 13.00.

Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni (termin 
do negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wpłacić 
deklarowaną kwotę, gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 
utratę wpłaconego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 7) 
lub na stronie internetowej /www.sbm-atenska.pl/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.
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KORTy TeNISOWe
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

ceutyczne mikstury. Do aptek 
dają zupełnie inne opakowa-
nia, nie jakieś krzykliwe czy 
pretensjonalne, lecz stylizo-
wane na opakowania prepa-
ratów medycznych. W efekcie 
i klient zadowolony, bo kupił 
w aptece, a nie w jakimś su-
permarkecie, więc ufa mocniej 
i oczekuje więcej, i producent 
zadowolony, że dobrze zara-
bia, bo kosmetyki z aptek za-

wsze mają wyż-
szą cenę, niż te 
ze zwykłych półek 
sklepowych. No-
blesse oblige! 

Od czasu, gdy 
zaczęliśmy się za-
chłystywać rekla-
mami (czasem za-
chłystujemy się 
nimi niemal aż 
do uduszenia…) 
w aptekach kusi 
nas mnóstwo ulo-
tek – o lekach, pa-
ralekach, suple-
mentach, nowo-
ściach i przeciw-
nie – znanych od 
pokoleń prepara-
tach na przykład 

na przeziębienie czy dolegliwo-
ści gastryczne.

Bierzemy je mimochodem, te 
ulotki, potem czytamy, a uzy-
skaną wiedzę zapamiętujemy. 
Ponieważ ufamy ulotkom, wzię-
tym z apteki podobnie, jak ufa-
my aptekom.

Gdy ulotki zaczęły po-
wszednieć, pomyślano o no-
wym rozwiązaniu: koloro-
wych i błyszczących lakierem 

darmowych gazetkach, któ-
rym również ufamy, bo tyle 
tam mądrych tekstów o zdro-
wiu, a raczej – o kłopotach 
z nim, o tym że warto o sie-
bie dbać i jak to robić. Aptek 
mamy mnóstwo, każda zalana 
ulotkami, gazetkami, a w nich 
o życiu, o kleszczach, a na-
wet… o odwróconej hipote-
ce, o której ludzie różnie mó-
wią i zwykle nie za dobrze. Ale 
w takiej, „aptekarskiej” gaze-
cie pewnie napisali prawdę…

Okładka gazety z apteki. A na 
niej – przecieram oczy ze zdu-
mienia. Bo o chorobie odklesz-
czowej, która nazywa się boRE-
Lioza wiem, ale o boLERiozie – 
nie. A przecież widział to i gra-
fik, i korektor w redakcji, i re-
daktor naczelna. Wstyd! Rzetel-
ność to ważna cecha, zwłaszcza 
w gazecie która chce, żeby jej 
ufać. Ja przestałam.

Jak kupcowa na bazarze mó-
wi, że synowi wszczepili „Inf-
lanty” to domyślę się, że cho-
dzi o implant. Jak sąsiadka mó-
wi o „fizochremii” to wiem, że 
ma na myśli schizofrenię. Ale 
żeby taka gazeta nie wiedziała, 
o czym pisze… żu

Kiedy idziesz do apteki, masz 
zaufanie. Do producenta leków, 
że wykonał wszystko dokładnie 
tak, jak potrzeba, do pani magi-
ster za ladą, że przeczyta skru-
pulatnie receptę i da dokładnie 
to, co przepisano, a nawet – bo 
bywa i tak – sprawdzi, czy le-
karz się nigdzie nie pomylił, ani 
co do dawki, ani co do nazwy, 
ani co do zestawienia leków 
branych przez jednego pacjen-
ta, by nie doprowadzić do szko-
dliwych interakcji między nimi, 
gdy jeden preparat znosi lub 
nadmiernie zwiększa działanie 
drugiego.

Z tego właśnie zaufania do 
aptek korzystają niektórzy 
producenci kosmetyków, ofe-
rując je właśnie (a czasem – 
wyłącznie) w aptekach, choć 
wiele z nich to po prostu kre-
my upiększające, a nie maści; 
szampony, a nie jakieś farma-

Baleron 
czy barelon?

– Wygląda pan, jak na wczasach, nie przymierzając… Kazi-
mierz Główka z niejaką zazdrością patrzył na swojego kolegę, Eu-
stachego Mordziaka, paradującego po bazarze w luźnej koszulce, 
w bermudach i japonkach.

– W taki upał inaczej się nie da. Przecież żar leje się z nieba. 
A jeszcze bazar pogrodzony płotami, skurczony, więc 

tym bardziej duszno jest.  
– Faktycznie, bazar to teraz wielki plac budowy. Najgorzej, że 

stoiska i budy przenoszone są z miejsca na miejsce. Ludzie po ca-
łym bazarze chodzą i szukają ulubionych straganów.

– Co racja, to racja. Zamieszanie jest, ale jak w tych warun-
kach ma nie być. Za to potem – cud, malina. Tak mówią, panie 
Kaziu. 

– Słyszałem. Nowe pawilony, nowe stragany pod dachem, skle-
piki w centrum handlowym. Lux.

– Tylko, że tak podobno ma być kiedyś, a kupcy denerwują się 
już dziś. Jak to będzie? 

– Dobrze będzie, zobaczy pan. Sam pan w głowę będzie zacho-
dził, jak mógł tyle lat na takim prymitywnym straganie handlować. 

– A jesteś pan pewien, że będzie nas z Krysią stać na te luksusy, 
Przecież najpierw trzeba zapłacić, żeby potem handlować.

– Tego już nie zmienimy, tak jest na całym świecie. Powiem tyl-
ko, że głupi by byli, żeby zarżnęli kurę, co złote jajka znosi. A ba-
zar przecież znosi, no nie? Nie mówiąc już o tym, że tu jest trady-
cja warta każdych pieniędzy. Więc spokojnie, powtarzam. Będzie 
dobrze. A wracając do pańskiego stroju, panie Eustachy – kiedy 
urlop?

– Na razie się nie zanosi, ale wie pan, jak to jest – może ta bu-
dowa na jakiś czas nas wygoni? Ale nawet jeśli nie, to i tak gdzieś 
pojedziemy, Przecież nas nic nie trzyma, dzieci nie mamy, to mo-
żemy z dnia na dzień spakować się i jechać. 

– No tak, ci co mają dzieci, mają gorzej. W pewnym sensie, 
rzecz jasna.

– Wcale nie. Niech pan wejdzie do Internetu, sam pan się 
przekona, że ofert jest tyle, że nic tylko wybierać. Z dziećmi, bez 
dzieci.

– Ale ja, panie Eustachy, mówię o tym, że wielu rodziców, nie 
dość, że sami nie mogą się nigdzie ruszyć, to jeszcze ich dzie-
ci muszą wakacje spędzać w domu. Kasy nie ma, ot, co. Powiem 
panu, że połowa dzieci nigdzie nie wyjeżdża. Z powodów finan-
sowych.

– A wiesz pan, że jak pan teraz mi o tym mówi, to uświa-
domiłem sobie, że w tym roku jakoś kolonistów w Warsza-
wie rzeczywiście nie widać. A przecież, pamięta pan jak było. 
W autobusach, tramwajach, na ulicach, gdzie okiem rzucić 
widać było dzieciaki ustawione w pary, w jednakowych chu-
stach na szyi, żeby się nie pogubiły i żeby je łatwiej można 
było policzyć. 

– No, a pan? Na koloniach pan był?
– Jasne! Kto nie był. Ja najchętniej jeździłem nad jeziora. Jak 

dziś pamiętam: ognisko, my wokoło, wychowawca gra na harmo-
nii, a po wodzie niesie się: „Płonie ognisko i szumią knieje…” 

– Otóż już nie szumią, panie Eustachy. Było, ale się skończy-
ło. Dziś jest mniej więcej tak: – Mamo, mogę iść na dwór? – Nie.

– Mamo, mogę iść do kina? – Nie.
– Mamo, mogę iść do kolegi? – Nie.  – To idę pooglądać tele-

wizję.
– Ty leniu! Całe wakacje chcesz spędzić przed telewizorem!? 

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Ciche knieje

W poprzednim felietonie („Po co nam Se-
nat?”) zastanawiałem się nad stanem demo-
kracji w Polsce pisząc o roli, jaką odgrywa 
w niej Trybunał Konstytucyjny. Równie waż-
ny jest Rzecznik Praw Obywatelskich. De-
mokracja, która nie szanuje praw człowieka 
i obywatela jest bowiem zagrożona, skazana 
na ataki sił radykalnych i neofaszystowskich.

Co roku Senat wysłuchuje sprawozdania Rzecznika o działalności je-
go urzędu. Obszerną informację na ten temat (600 stron) Rzecznik skła-
da też na piśmie i zamieszcza w Internecie. Niestety, niewiele osób ją 
czyta, a jest ona – nie waham się użyć tego słowa, choć inni go stale 
nadużywają – porażająca. Nie żadne podsłuchane, prywatne rozmowy 
polityków, którymi od tygodni ekscytują się dziennikarze, lecz właśnie 
sprawozdanie RPO. Pokazuje ono dobitnie, dlaczego Polacy są nieza-
dowoleni z demokracji i skąd wśród nas aż tylu frustratów.

W 2013 r. do RPO wpłynęło 70 tys. skarg, o 22% więcej niż rok 
wcześniej. Prawie w co trzecim przypadku pokrzywdzonym udaje się 
pomóc, co stanowi wysoki wskaźnik, ponieważ RPO załatwia sprawy 
najtrudniejsze, takie, w których wykorzystano już wszystkie instancje. 
Ale to co może być dumą dla Rzecznika, jest – powinno być – wstydem 
dla państwa i wymiaru sprawiedliwości.

Zdaniem RPO, prof. Ireny Lipowicz, rosnąca liczba skarg związa-
na jest m.in. z brakiem w Polsce systemu bezpłatnej pomocy praw-
nej, z czego musimy się tłumaczyć przed innymi państwami unijny-
mi, które taki system już dawno wprowadziły. Brak tej pomocy skut-
kuje np. tym, że w niektórych schroniskach dla bezdomnych kobiet 
99% pensjonariuszek to ofiary przemocy domowej, które uciekły od 
swoich oprawców. Nie znają jednak prawa, które mówi, że to one po-
winny nadal przebywać w swoich mieszkaniach, natomiast opuścić 
powinni je ich prześladowcy. Jednak nawet jak je znają, nie mają go 
jak dochodzić.

Miarą sukcesów RPO jest także odsetek wygranych skarg kasa-
cyjnych od prawomocnych orzeczeń sądów (80-90%). Nie wszyst-
kie prośby o kasację, których liczba lawinowo narasta, można jed-
nak uwzględnić. Zdarzają się bowiem nieuczciwi adwokaci i radcy 
prawni, którzy chcąc się pozbyć klienta nie mającego najmniejszych 
szans na kasację, zapewniają go, że RPO na pewno sprawę podejmie 
i na pewno wygra. Jakiego honorarium za tę „pewność” żądają – to 
już tajemnica zawodowa. Za to wnioski do RPO są bezpłatne. By 
ukrócić te praktyki RPO nawiązał współpracę z samorządami ad-
wokackim i radcowskim. Oby okazała się owocna. Takie przypad-
ki, nawet jeśli byłyby jednostkowe (a nie są) poważnie nadszarpują 
zaufanie do prawa. A dochodzi do tego jeszcze poczucie bezsilności 
wobec sposobu, w jaki czasem zachowuje się sędzia wobec strony 
na sali sądowej, który – jak to określiła prof. Lipowicz – ma pew-
ność, że będzie zaprotokołowane tylko to, co on każe zaprotokoło-
wać. W rezultacie niemożliwe jest wyjaśnienie zarzutów, które się 
potem pojawiają w skargach kasacyjnych, a nagrywaniu rozpraw sę-
dziowie się sprzeciwiają.

Oprócz reagowania na skargi, w szczególnie jaskrawych przypad-
kach RPO z własnej inicjatywy kieruje do ministrów, premiera, prezy-
denta, marszałka Sejmu wnioski o zmianę złego prawa. Niestety, często 
pozostają one bez echa. Oporni na interwencje RPO są zwłaszcza mi-
nistrowie, którzy latami (rekord to 10 lat!) zwlekają z wydaniem aktów 
wykonawczych do ustaw. Faktycznie więc te ustawy są martwe. 

Dwa lata temu zaproponowałem, by Senat stał się „prawą ręką” RPO 
podejmując inicjatywy ustawodawcze w sprawach ważnych dla Rzecz-
nika z punktu widzenia praw człowieka i wolności obywatelskich. Rok 
temu podczas debaty powróciłem do tej sprawy. Wreszcie „słowo stało 
się ciałem” i doszło do zapoczątkowania takiej współpracy. O jej efek-
tach będę Państwa systematycznie informował.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

tADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

telefOny  
     kOmórkOwe

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

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

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

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

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

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TapICEr

Oferujemy:  
 bluzki  spódnice  sukienki  spodnie  

koszule  dodatki (szale, chusty, biżuterię itp.)
Sklep: Warszawa, ul. Szaserów 139, 

Godziny otwarcia: pon.- pt. 10.00-19.00,  
sob. 10.00˗14.00, 

Tel. 506-206-811

rEKlAMA rEKlAMA  

 poGotowie 
HydRAuliczne 
 złotA RĄczkA  
 ReMonty  
 wykończeniA
koMplekSowo 
Tel. 505-059-279

SpółdzielniA MieSzkAniowA „GocłAw-lotniSko” 
ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie wymiany instalacji pionów ciepłej wody,  
zimnej wody oraz cyrkulacji ciepłej wody  

z rur stalowych ocynkowanych na rury z polipropylenu,  
łączone za pomocą zgrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  

przy ul. Fieldorfa 12 i Fieldorfa 14 w Warszawie. 
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni: www.smgl.com.pl

S.M „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych dla 
budynku należącego do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:
  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną 

remontu dachu garażu podziemnego Wandy 16.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej Spółdzielni: 

www.miedzynarodowa.waw.pl 

S.M „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych  
w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:
  Wymianę kanalizacji deszczowej w  budynkach Międzynarodowa 32, 34, 

32/34 A; 38, 38/40 A; 46, 46/48 A, 54; 58, 58/60 A; 64, 64/66 A, 68 B.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej Spółdzielni: 

www.miedzynarodowa.waw.pl 

Kulawa demokracja:  
Z teki RPO  (1)

Kobiecym okiem Z perspektywy Izby Wyższej
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Po raz pierwszy mieszkańcy 
stolicy mieli możliwość bez-
pośredniego zadecydowania na 
jakie cele zostaną przeznaczone 
publiczne pieniądze. W ostat-
nich miesiącach wielokrotnie 
pisaliśmy o budżecie partycy-
pacyjnym. Wyjaśnialiśmy jego 
ideę i zachęcaliśmy Czytelni-
ków do wzięcia udziału w tym 
procesie. Wreszcie, 11 lipca, na 

specjalnej konferencji na placu 
Defilad, prezydent m.st Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
ogłosiła wyniki głosowania na 
zgłoszone przez mieszkańców 
projekty, które mają być zreali-
zowane w 2015 roku.

Ogółem do budżetu partycy-
pacyjnego mieszkańcy zgłosili 
ponad 2200 projektów. Więcej 
niż połowa z nich została za-

kwalifikowana i poddana ocenie 
warszawiaków. W głosowaniu 
wzięło udział blisko 170 tysię-
cy mieszkańców. – Sukces war-
szawskiego budżetu partycypa-
cyjnego, to przede wszystkim 
Wasz sukces, sukces mieszkań-
ców, którym serdecznie dziękuję 
za zainteresowanie oraz udział 
w przedsięwzięciu – Hanna 
Gronkiewicz-Waltz dziękowa-

ła mieszkańcom i sugerowała, 
że w przyszłym roku kwota 
przeznaczona na budżet par-
tycypacyjny może być jeszcze 
większa. Prezydent Warszawy 
dziękowała także urzędnikom 
Centrum Komunikacji Społecz-
nej, które koordynowało cały 
proces oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w tworzenie 
budżetu partycypacyjnego.

W poszczególnych obsza-
rach (dzielnicach i osiedlach) 
wygrywały bardzo różne pro-
jekty, aczkolwiek, co jest rze-
czą oczywistą w powszechnym 
głosowaniu, największe szanse 
miały te, za którymi stały zor-
ganizowane grupy (np. szko-
ły, biblioteki, domy kultury). 
W Śródmieściu, które było jed-
nym obszarem, aż trzy zwycię-

skie projekty dotyczą bibliotek 
(zakup książek, filmów, audio-
booków, internetu). – Wszystkie 
pomysły, które znalazły uznanie 
w oczach mieszkańców zostaną 
przez nas zrealizowane – za-
pewnia „Mieszkańca” Krzysz-
tof Czubaszek, wiceburmistrz 
Śródmieścia. – To nie ulega 
wątpliwości. Tak się z warsza-
wiakami umówiliśmy.

Jednym obszarem były tak-
że m.in. dzielnice Praga-Pół-
noc i Wesoła. W tej pierw-
szej największym poparciem 
cieszył się projekt Miejska 
plaża „Rusałka”, a w Weso-
łej wygrało zaprojektowanie 
i wykonanie pierwszego etapu 
trasy rolkowej. W Białołęce 
zaś można było głosować na 
projekty ogólnodzielnicowe 
i obszarowe. W ogólnodziel-
nicowych zwyciężył pro-
jekt dotyczący uruchomienia 
w Białołęce systemu bezprze-
wodowego internetu. W części 
dzielnic głosowano na projek-
ty osiedlowe. Tak było m.in. 
w Rembertowie, Wawrze, na 
Pradze-Południe i Targówku 
(listy zwycięskich projektów 
znajdują się na internetowych 
stronach miasta i dzielnic).  
– Praca nad budżetem party-
cypacyjnym to nie tylko dba-
łość o najwyższą staranność, 
przejrzystość i rzetelność. To 
także umiejętność słuchania, 
wyciągania wniosków oraz 
podejmowania decyzji – wie-
lomiesięczny proces podsu-
mowuje dla naszej redakcji 
Grzegorz Zawistowski, bur-
mistrz Targówka. – Dzięki 
pracy i uporowi wielu ludzi 
udało się nie tylko zrealizować 
przyjęte założenia, udało się 
także wyznaczyć nowoczesne 
sposoby współpracy na płasz-
czyźnie samorząd – obywatele.

Na koniec, jako ciekawostkę, 
warto wspomnieć o projekcie, 
który zostanie skierowany do 
realizacji, a w skali zwycię-
skich warszawskich projek-
tów uzyskał najmniejszą ilość 
głosów. To „Domki dla skrzy-
dlatych pasiastych przyjaciół” 
(owadów) w obszarze Wawer 
Nadwiśle. Na ten projekt zagło-
sowało tylko osiem osób. A dla-
czego o nim wspominamy? Ano 
dlatego żeby pokazać, że czasa-
mi każdy głos ma znaczenie...
 Adam Rosiński

BEZpIECZEńSTWO 
nAjmłOdSZYCh

Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, relaksu oraz laby. to 
również okres, w którym dzieci i młodzież częściej ulegają wypad-
kom i są narażone na różne niebezpieczeństwa.

Jak podkreślają policjanci, to w dużej mierze od rodziców i opieku-
nów zależy czy ich pociechy będą bezpieczne w domu, na ulicy czy 
podwórku. Żeby tak było trzeba wpoić milusińskim zasady dotyczące 
bezpieczeństwa. Należy uczyć dzieci, aby podczas nieobecności doro-
słych domowników nie otwierały nikomu drzwi. Zakaz jest bezwzględ-
ny i dotyczy nawet znajomych oraz innych dzieci.

Niestety, zdarza się bowiem, że po drugiej stronie drzwi nie stoi ktoś, 
kto podaje się np. za przyjaciela rodziców, listonosza, policjanta czy inka-
senta, ale złodziej, który chce wykorzystać nieobecność dorosłych w do-
mu. Ponadto najmłodsi, którzy zostaną sami w domu powinni dysponować 
ważnymi numerami telefonów – do rodziców i odpowiednich służb. Nie 
powinny natomiast wiedzieć, gdzie przechowywane są cenne przedmioty. 
Należy także zabronić im chwalenia się tym, co mamy cennego w domu. 

Pamiętajmy też, aby pilnować najmłodszych podczas zabaw na po-
dwórku i nie pozwalać im bawić się w niebezpiecznych miejscach ta-
kich, jak: plac budowy czy okolice ulicy. Ważne jest również to, aby 
przestrzec ich, aby nie dotykały niebezpiecznych przedmiotów – zapa-
łek, petard czy materiałów wybuchowych. Dzieci, przebywający na po-
dwórku, nie powinny nosić na szyi kluczy do mieszkania. 

Należy także poćwiczyć z nimi sposoby rozmowy z nieznajomymi 
(m.in., aby nie udzielały informacji, gdzie mieszkają), zakazać im przyj-
mowania prezentów, słodyczy czy napojów od obcych czy wsiadania do 
ich aut. Policjanci podkreślają, że rodzice czy opiekunowie powinni zro-
bić wszystko, aby dzieci były nieufne wobec nieznajomych i każdorazo-
wo informowały ich o zaczepiających je osobach, które chcą wiedzieć co 
znajduje się w domu, o której wrócą rodzice albo gdzie jest zaparkowany 
wasz samochód. Trzeba także przestrzec dzieci i młodzież przed zagroże-
niami wynikającymi z kontaktu z alkoholem, narkotykami czy sektami.  

Warto też nakazać dzieciom ostrożność w kontakcie z obcymi 
zwierzętami, które nie wiadomo jak zareagują na dziecięce pieszczo-
ty. Stołeczni policjanci przez całe wakacje będą prowadzić zajęcia 
edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, aby uświadomić ich jakie czy-
hają na nie zagrożenia oraz w jaki sposób mogą ich uniknąć. Dodają, 
że rodzice i opiekunowie powinni traktować swoje dzieci poważnie, 
nie bagatelizować ich problemów i codziennie znaleźć czas na rozmo-
wę z nimi. ak

na co wydamy 26 milionów?
Warszawiacy zdecydowali na co z budżetu miasta przeznaczona zosta-
nie w przyszłym roku niebagatelna kwota 26 milionów złotych. Zakoń-
czył się kolejny etap procesu zwanego budżetem obywatelskim.
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Pędzelkiem 
MIEszKańCa

 Jacek Frankowski

W Szkole Podstawowej Nr 
217 z Oddziałami Integracyj-
nymi  przy ulicy Paderewskie-
go 45 w Rembertowie zajęcia 
odbywały od 30 czerwca do 
18 lipca. Dużym powodzeniem 
cieszyły się tam zwłaszcza wyj-
ścia do kina. Hitem okazało się 
także spotkanie z osobą, która 
prezentowała różne gady. Dzie-
ci, podobnie jak inni uczestni-
cy stołecznego programu, były 
m.in. na basenie i w kilku mu-
zeach w tym Muzeum Kolek-
cji im. Jana Pawła II oraz Mu-
zeum Narodowym. Brały rów-
nież udział w różnych zajęciach 
plastycznych, organizowanych 
na miejscu. 

Dziewczynki chętnie bawi-
ły się w karaoke, zaś chłop-
cy grali w piłkę nożną. – Tro-
chę brakuje nam boiska, które 
jest obecnie remontowane, ale 
nie przeszkadza nam to w do-

brej zabawie. Uwielbiamy grać 
w nogę. Bardzo podobają się 
też nam wyjścia do różnych cie-
kawych miejsc, zwłaszcza do 
kina – stwierdził Radek, jeden 
z uczestników programu „Lato 
w mieście”.

Tygodniowo w zajęciach or-
ganizowanych przez tę pla-
cówkę uczestniczyło od sie-
demdziesięciu do stu dzieci. 
Panie nauczycielki, opiekują-
ce się dziećmi trzymają kciuki, 
aby remont się nie przedłużył 
i uczniowie od września mogli 
korzystać z nowego boiska.   

Z kolei zajęcia w Szkole Pod-
stawowej nr 204 przy Bajkowej 
17/21 w Wawrze potrwają do 25 
lipca. Dyrektorka Monika Pro-
chot podkreśla, że zainteresowa-
nie zajęciami jest ogromne, ale 
może przyjąć ograniczoną licz-
bę dzieci (130 osób), ze względu 
na ich bezpieczeństwo.

 Okazuje się, że tamtejsi ro-
dzice bywają bardzo niefraso-
bliwi – zdarza się, że przywo-
żą dziecko znacznie później niż 
na ustaloną godzinę zbiórki. – 
Miałam dziś taką sytuację. Gru-
pa pojechała rano na wyciecz-
kę, a jedna dziewczynka zosta-
ła przywieziona przez rodziców 
prawie dwie godziny później. 
Teraz musi siedzieć sama do-
póki nie wrócą inne dzieci. Za-
pewniliśmy jej przybory do ry-
sowania. Przebywa w sekreta-
riacie, ale pani sekretarka nie 
może się nią zajmować, bo ma 
swoją pracę. Dlatego tak ważne 
jest, aby rodzice byli punktualni 
– wyjaśnia pani dyrektor.

Z kolei w Ognisku Pracy Po-
zaszkolnej nr 4 przy ulicy Paw-
likowskiego 3 często zdarza się, 
że rodzice zapisują dzieci na za-
jęcia, a później nie posyłają je 
na nie. – Teoretycznie grupa li-
czy pięćdziesiąt osób, ale rzad-

ko mamy komplet. Dzieci nie 
przychodzą z różnych powo-
dów. Często zdarza się to w po-
niedziałek lub piątek kiedy ro-
dzice mają wolne i wyjeżdża-
ją gdzieś całą rodziną – mówi 
Lucyna Melcer, dyrektor go-
cławskiego OPP nr 4.

Choć atrakcji tam jest wiele 
to ci, którzy przychodzą naj-

bardziej lubią zajęcia z kora-
likami.

– Ostatnio byliśmy w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej. Za-
padła mi w pamięć ta wizyta, 
bo pani poprosiła nas, abyśmy 
narysowali sylwetki ludzi, któ-
rzy wykonują niebezpieczne za-
wody. Ja narysowałam straża-
ka – wyjaśniła Marysia, jedna 
z uczestniczek zajęć.

Tamtejsze dzieci mogą po-
chwalić się sporym sukcesem. 
W konkursie wokalnym zor-
ganizowanym w ramach „Lata 
w mieście” zdobyli pierwsze 
miejsca we wszystkich katego-
riach. Zajęcia tam potrwają do  
1 sierpnia.  

 Anna Krzesińska

MiasTo na wakacje
Okazuje się, że wakacje spędzone w domu nie muszą być nudne. 
Dzieci mogą brać m.in. udział w zajęciach sportowych, muzycz-
nych, plastycznych, seansach kinowych, przedstawieniach teatral-
nych, a  także spotykać się z  ciekawymi ludźmi. To wszystko 
w ramach stołecznego programu „Lato w mieście”. 

60 lat Elektrociepłowni Żerań
21 lipca 1954 roku ruszyła pierwsza turbina w Elektrocie-

płowni Żerań. Początkowo Żerań produkował tylko prąd o mocy 
25 MW, ale szybko został rozbudowany. Dziś EC Żerań dysponu-
je mocą cieplną 1561 MW i elektryczną 350 MW, co oznacza, że 
może ogrzać około 40 proc. budynków w Warszawie i zasilić około  
5 800 000 żarówek o mocy 60 W. Obecny właściciel ma plany in-
westycyjne – chce na Żeraniu postawić blok gazowy, co oznacza 
jeszcze większą redukcję CO2. Zakładany termin oddania tej inwe-
stycji to 2016 rok. (dm)

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

rEKlAMA rEKlAMA  

Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 50–64 lata zamieszkałe lub pracujące 
na terenie województwa mazowieckiego na bezpłatne (finansowane w całości 
ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa) szkolenia z  zakresu 
podstaw obsługi komputera zakończone uzyskaniem międzynarodowego 
certyfikatu ECDL Base.

W ramach projektu „ECDL Base – szkolenia komputerowe dla osób 50+” 
oferujemy m.in.:
  60 godzin szkolenia (podstawy obsługi komputera, podstawy pracy  

w sieci, Word, Excel),
  pokrycie kosztów uzyskania certyfikatu,
  zajęcia średnio 2 razy w tygodniu w formie praktycznych warsztatów,
  średnio 10-osobowe grupy szkoleniowe,
  trenerów doświadczonych w pracy z osobami po 50-tym roku życia,
  organizację szkolenia blisko miejsca pracy lub zamieszkania 

Uczestników.

Nasze ogromne doświadczenie (ponad 30 tys. godzin szkoleń w  ciągu 
ostatnich 6 lat działalności) gwarantuje jakość szkoleń i  zadowolenie 
Uczestników. 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu (ul. Ratuszowa 11 p. 146, 
03-450 Warszawa, tel. 793-326-636, e-mail: ecdl.warszawa@inwes-tor.pl) 
lub na stronie projektu: www.inwes-tor.pl/ecdl.warszawa.

Pełen wykaz placówek i  szcze-
gółowe informacje na temat pro-
gramu akcji można znaleźć na 
stronie: www.lato.warszawa.pl 
i www.um.warszawa.pl/lato.„Lato w mieście” w Rembertowie.

Zajęcia w OPP nr 4 na Gocławiu.
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 BA RAN 21.03-21.04

To czas, aby polegać na intuicji. Jeśli podpowiada 
Ci ona, aby wstrzymać się od konkretnego działa-
nia, to warto się jej posłuchać. Tym razem przeczu-
cie Cię nie zawiedzie – odciągnie od niepowodzeń 
i skieruje na pasmo sukcesów, zarówno prywatnych 
jak i  zawodowych. Uważaj tylko na pogodę, gdyż 
źle dobrany ubiór może skończyć się spędzeniem 
kilku dni w łóżku.

 BYK 22.04-21.05
Najbliższe dni będą idealne do odpoczynku. Nawet 
jeśli masz sporo pracy to warto się z nią uporać, by 
chociaż przez chwilę oddać się jakiejś relaksującej 
Cię czynności. Nawet krótka chwila wytchnienia od-
nowi Twoje siły i spotęguje chęci i motywację do wy-
konywanej pracy. A po niej znów przyjdzie czas na 
leniuchowanie. Może warto poobijać się w  gronie 
przyjaciół?

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W  tym okresie nie raz zdarzy Ci się myśleć o nie-
bieskich migdałach. Bycie rozmarzonym to nic złe-
go uważaj jednak, żeby przez to nie ominęło Cię 
coś ciekawego. Szczególną uwagę zwróć na kon-
takty ze znajomymi, gdyż ktoś Ci bliski, komu wiele 
zawdzięczasz, może potrzebować Twojej pomocy. 
Z  pewnością nie chcesz sprawić takiej osobie za-
wodu. Jeśli planujesz wyjazd to lepiej zabierz ze so-
bą wiele ubrań – pogoda jak kobieta, zmienną jest.

 RAK 22.06-22.07
Masz dosyć upalnych dni? To może być doskonała 
okazja, aby iść na basen lub pojechać nad jezioro. 
Twoja druga połówka i znajomi z pewnością podła-
pią ten pomysł i chętnie wezmą udział w  tej małej 
wycieczce. Nie ulegaj jednak ich presji i wystrzegaj 
się efektownych skoków do wody, gdyż możesz na-
bawić się trwałej kontuzji, która ze względu na spra-
wy zawodowe z pewnością nie byłaby pożądana.

 LEW 23.07-23.08
Asertywność jest Twoją mocną stroną, jednakże bę-
dzie to czas w którym pewna uległość może przy-
nieść korzyści zarówno w  sprawach zawodowych 
jak i  osobistych. Daj się przekonać znajomym do 
czegoś co może przełożyć się na naprawdę miło 
spędzony czas i sympatyczne wspomnienia. Z kolei 
zmiana nastawienia do jakiejś sytuacji w pracy mo-
że zakończyć pewien etap sporów i niepowodzeń.

 PAN NA 24.08-23.09
Koniec lipca będzie idealnym czasem, by trochę się 
poruszać. Pływanie i bieganie – te czynności z pew-
nością sprawią, że poczujesz się lepiej. Dobrą alter-
natywną będą również sporty drużynowe, bo nie ma 
to jak ruch w gronie znajomych. A ruchu właśnie Ci 
potrzeba – poza tym przecież ruch to zdrowie. Pa-
miętaj jednak, by mierzyć siły na zamiary i wystrze-
gać się sportów ekstremalnych.

 WA GA 24.09-23.10
Po ciężkiej pracy w końcu przychodzi czas na od-
poczynek. Koniec lipca będzie dla Ciebie idealnym 

czasem by trochę poleniuchować. Zwyczajne nic 
nie robienie, oglądanie filmów, spotkania ze znajo-
mymi – tym razem znajdziesz czas na to wszystko… 
ba, z pewnością zdążysz się nawet trochę ponudzić. 
Leniuchowanie zainspirować Cię może do otwarcia 
się na nowe wyzwania i  do poszerzenia horyzon-
tów… zatem nie powstrzymuj się.

 SKOR PION 24.10-23.11
Koniec miesiąca będzie okresem trudnych decyzji, 
których nie będzie można już przełożyć na później. 
W  pewnych kwestiach nie dojdziesz do porozumie-
nia, a  zatem niektóre sprawy trzeba będzie zakoń-
czyć definitywnie. Rzecz jasna w niektórych sprawach 
można ulec – jednak wystrzegaj się ludzi, którzy że-
rują na Twojej dobroci, gdyż uległość w stosunku do 
nich może się w końcu obrócić przeciwko Tobie. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Zawsze celujesz wysoko. Pamiętaj jednak, że osią-
ganie trudnych do realizacji celów warto czasami 
odwlec w czasie. W okresie tym dogłębne przemy-
ślenia i późniejsze działania na spokojnie dadzą no-
we perspektywy i nie raz okażą się skuteczniejsze 
od szybkiego podejmowania decyzji. Masz w  ja-
kiejś sprawie wątpliwości? Warto zapytać bliskich, 
być może oni okażą się kopalnią pomysłów, z któ-
rych więcej niż jeden okaże się być dogodnym roz-
wiązaniem. Cierpliwość popłaca… musisz tylko w to 
uwierzyć.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Twoja racjonalność, dokładność i systematyczność 
nieraz pomogły Ci w  ciężkich sytuacjach. Jednak-
że są chwile, gdy Twój dar może stać się też Two-
im przekleństwem. W  tym okresie zdecydowanie 
powinieneś dać się ponieść fantazji, zaszaleć i oka-
zać spontaniczność. Dzięki temu na pewno zaznasz 
nowych przyjemnych doznań. W końcu są wakacje, 
więc raz na jakiś czas można sobie odpuścić. Jak 
nie teraz to kiedy?

 WO DNIK 21.01-19.02
Rodzina i  bliscy przyjaciele są Twoim całym świa-
tem. Poświęcasz im wiele czasu… czasami rzec 
można, że nawet za wiele. Czas najwyższy byś sku-
pił się na sobie i zrobił coś, na co od dawna masz 
ochotę. Jeśli tego pragniesz, to wtajemnicz w to bli-
skich, jednakże jeśli wolisz pobyć sam, to nic nie 
stoi Ci na przeszkodzie. Trochę kojącego azylu niko-
mu jeszcze nie zaszkodziło. Bliscy i znajomi, którym 
na Tobie zależy z pewnością to zrozumieją.

 RY BY 20.02-20.03
Są takie dni kiedy nie chce się nawet kiwnąć pal-
cem. Teraz nadejdzie ich kilka. Nie możesz jednak 
ulec pokusie lenistwa, bowiem zależy od Ciebie wie-
le rzeczy. Znajomi liczą na Ciebie, więc nie możesz 
ich zawieść. W  pracy z  kolei lenistwo może spra-
wić, że ktoś uzna Cię za mało profesjonalną osobę – 
a przecież tak nie jest. Nie daj plotkom szans. Głowa 
go góry i działaj! Dni odpoczynku niebawem nadej-
dą! Astronom

KrzyżówkaMieszkańcaNr14

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania 
się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 11/2014: „Fuka ale nie puka”. Zestaw upominków 
wylosowała p. Teresa Frysiak z ul. Międzynarodowej. Po odbiór zapraszamy (z dowodem 
tożsamości) do redakcji do 31 lipca br.

UCHWAŁA NR 504/LIx/2014
RADy DZIELNICy PRAGA-POŁUDNIE 

M. St. WARSZAWy
z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy 
Praga Południe m. st. Warszawy. 

Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 41, poz. 361, ze zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, ze zm.), § 6 ust. 1 pkt 8), § 24 pkt. 1), § 54 ust. 2 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 § 31 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. Stwierdza się ważność przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2014 roku wyborów do rad następujących 
jednostek 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. Składy osobowe rad jednostek niższego rzędu wymienionych w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Dzielnicową Komisję Wyborczą do zwołania pierwszych zebrań rad jednostek niższego 
rzędu wymienionych w § 1 do dnia 12 września 2014 r. 

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Praga – 
Południe m. st. Warszawy oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 Wiceprzewodniczący 
                                                                                           Rady Dzielnicy Praga Południe

                                                                                                 m. st. Warszawy
Jakub Jagodziński 

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu w dniu 29 czerwca 2014 r. wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu, 
Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, na wniosek Dzielnicowej Komisji Wyborczej, stwierdza ważność 
wyborów do  rad następujących  osiedli: 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.

Rada Osiedla Gocław 

1.   ANČEVSKIS Magdalena
2.   ByRSKI Michał
3.   CZAK Arkadiusz
4.   DARNOWSKI Sławomir
5.   GAJEWSKI Michał
6.   GORZKOWSKA Katarzyna
7.   GULCZyŃSKI Piotr 
8.   HAŁABURDZIN-RUtKOWSKA  
      Agnieszka
9.   JABŁOŃSKI Tomasz 
10. JANUSZ Natalia 
11. JAWORSKI Przemysław
12. ŁUSZCZyK Filip
13. PUCHtA Karol
14. SALMANOWICZ Jarosław
15. SKRZySZEWSKI Mariusz
16. StANKIEWICZ Wiesław
17. SZUFLIŃSKI Paweł 
18. tROJAK Paweł
19. WACHOWICZ Radosław 
      Marcin
20. WItKOWSKA Barbara
21. WySOCKI Krzysztof 

Rada Osiedla Grochów-Centrum 

1.   CZARNOtA Monika 
2.    DASZKIEWICZ-BORtNOWSKI 
      Krzysztof 
3.   DUDZIŃSKI Adam Krzysztof
4.   KOROŚ Wiesław
5.   MIĘKINA Andrzej
6.   PUCEK Dominik Krzysztof
7.   ROGIŃSKA Agnieszka
8.   SKRZyPCZAK Anna
9.   tRUSZKOWSKI Daniel
10. ZAtORSKA Alicja Małgorzata
11. ZAtORSKA Mirosława Jadwiga

Rada Osiedla Grochów-Kinowa

1.   BIELAWSKA Iwona
2.   BLUSIEWICZ Beata
3.   BROyEK Katarzyna
4.   BROyEK Mikołaj
5.   GRZEGRZÓŁKA Piotr
6.   JEŻ Janina Wanda
7.   KOWALCZyK Karol
8.   LEFIK Agnieszka
9.   MAJCHRZAK Roman
10. PREJZNER Paweł
11. ROMANOWSKA Jagna

12. StEFANIAK Dariusz
13. WALKIEWICZ Janusz
14. ZALEWSKI Andrzej

Rada Osiedla 
Grochów-Południowy 

1.   ADAMEK Justyna
2.   AULEJtNER Olga
3.   BARtOSIŃSKA Irena
4.   BEtCHER Krystyna
5.   BORODO Maciej
6.   DĄBROWSKI Paweł 
7.   DWORZyŃSKA Wiesława
      Anna
8.   GRZEGRZÓŁKA Adam
9.   KAMIONOWSKA Urszula
10. KLUŚ Ewa
11. KLUŚ Marcin 
12. KORNAtOWSKI Rafał Marcin
13. KUJAWA Dariusz Andrzej
14. LEWANDOWSKI Wiesław 
Janusz
15. OLEKSIAK Anna 
16. StUDNIAREK Tomasz
17. SULIBORSKI Michał
18. SZySZKO Piotr
19. ŚLIWA Zofia 
20. WUJEK Małgorzata Maria
21. ZERNIK Grzegorz 

Rada Osiedla Grochów-Północny 

1.   BORKOWSKI Marek
2.   DUDKIEWICZ Tomasz 
      Krzysztof
3.   GOŁĘBIOWSKA Anna
4.   GOŁASZEWSKA Hanna
5.   GRZyWACZ Witold
6.   MULARCZyK Małgorzata
7.   NOWAK Marzena
8.   PABIAŃCZyK Jan
9.   PAWŁOWSKI Marek
10.  SKORUPKA Klaudia
11.  StELMASZCZUK Stanisław
12.  SUSKA Monika
13.  SUSKI Bartłomiej
14.  SUSKI Tomasz
15.  SZCZEPANIAK Paweł
16.  WIECZOREK Tomasz
17.  WySOCKI Cezary 
18.  ZAtORSKA Renata Hanna
19.  ZAtORSKA Hanna
20.  ZyCHALAK Andrzej

Rada Osiedla Kamionek 

1.  DZIADOSZ Magdalena
2.  JANKOWSKA-LAMCHA
     Dorota
3.  KANIA Jarosław
4.  KRASIŃSKA Aleksandra
5.  KRASIŃSKA Anna 
6.  LULIŃSKA Zuzanna 
7.  MARZECKI Tadeusz Tomasz
8.  PASIECZNy Artur Piotr
9.  PISKORSKI Janusz

Rada Osiedla  
Przyczółek Grochowski 

1.  KACPRZAK Tomasz
2.  LISOWSKA Małgorzata
3.  PIEtRUSIŃSKA Beata
4.  RUDNICKA-SZyMCZAK 
     Agnieszka
5.  WOŹNIAK Maria Helena
6.  WyRZyKOWSKI Sebastian
7.  ZAKRZEWSKA Anna
8.  ZAWADKA Marcin
9.  ZDUNEK Piotr

Rada Osiedla Saska Kępa  

1.   BARtOSZEWSKI Piotr
2.   CZERWOSZ Magdalena
3.   FRyC Barbara
4.   JAWORSKI Grzegorz
5.   KOSZEWSKI Krzysztof
6.   ONIŚKO Monika Anna
7.   PIŁAtKOWSKA Jadwiga
8.   POPKOWSKI Stefa
9.   RADZISZEWSKA-PARNIAK 
      Magdalena
10. RUDZKI Tadeusz
11. SKOtAREK Paweł
12. StĘPIEŃ Jadwiga Teresa
13. SZyDŁOWSKA Ewa
14. ŚPIEWAK Micha
15. tERLECKA Mirosława
16. tKACZyK Joanna
17. tWORKOWSKA-PIEŃKOSZ
      Jolanta
18. WIERZBOWSKI Czesław
19. WIERZBOWSKI Michał
20. WOJtASZEK Tomasz Jakub
21. WyROŻEMSKI Andrzej

Załącznik 
do uchwały nr 504/LIX/2014

Rady Dzielnicy Praga-Południe 
m. st. Warszawy

z dnia 8 lipca 2014 r.

SKŁADy OSOBOWE RAD JEDNOStEK NIŻSZEGO RZĘDU

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO/kupię
 Autoskup 24h.  Tel. 690-536-22

INNE
 Zgubiłam legitymację AWF nr 
albumu 62282.  Tel. 501-559-994

KUPIĘ
 A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro 
i inne przedmioty. 
 tel. 22 253-38-79; 601-235-118
 Książki Płyty Dojazd. 
 Tel. 798-631-511 

MEDYCZNE
 Alkoholowo - narkotykowe od-
trucia, Esperal. tel. 22 671-15-79, 
 22 613-98-37
 Rehabilitacja w domu pacjen-
ta. Masaż leczniczy, relaksacyjny. 
 tel. 508-719-812

NAUKA
 Fizyka, matematyka - dojazd. 
 Tel. 22 615-81-50, 603-581-282
 Francuski, rosyjski - wszystkie 
tłumaczenia pisemne. 
 Tel. 22 815-44-91, 601-35-18-64
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka.  Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i telefonu. Osoby 
starsze - promocja! Student. 
 Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 70 m2 dwupoziomowe komfort 
Wesoła Zielona osiedle chronione. 
 Tel. 662-143-152 
 Kawalerka w Wawrze. 
 Tel. 660-281-236

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

PRAWNE
 Doradca Podatkowy - porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody, 
audyty Wspólnot Mieszkaniowych. 
Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl

 Kancelaria Adwokacka adw. Te-
resa Zdanowicz. Sprawy cywilne, 
karne, rodzinne, spadkowe. Wa-
wer-Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochowska 
207 (Universam, antresola od stro-
ny pętli autobusowej) 
 www.kancelariaosica. pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 wew. 252 

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE - tANIO I SO-
LIDNIE.  
 tEL. 500-336-607
 Promocja koszule męskie C.H 
Szembeka paw. 174 Wólczanka. 
 Tel. 662-143-152

SPRZEDAM

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

SZUKAM PRACY

 Solidna uczciwa z doświadcze-
niem zaopiekuje się starszą osobą 
lub pomoże przy dziecku od 0 mc. 
 Tel. 503-465-045

TRANSPORT

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

PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444 
 Przeprowadzki 24h/7. Wywóz 
i utylizacja starych mebli, agd, 
rtv.  tel. 607-66-33-30
 Wywóz gruzu, mebli, sprząta-
nie piwnic, transport mat. budowla-
nych.  Tel. 600-359-594

TURYSTYKA
 MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 
 TEL. 89 621-17-80, 
 WWW.SZCZEPANKOWO.PL

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, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Naj-
wyższa jakość usług. Ul. Igańska 
32. Tel. 604-506-278; 22 813-60-33
 Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz de-
kodery telewizji naziemnej. Sprze-
daż, montaż, naprawa. 
 lemag-tvsat.waw.pl 
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
 ANtENy, tELEWIZORy - 
NAPRAWA.  tEL. 602-216-943
 Cyklinowanie bezpyłowe, lakie-
rowanie, układanie. 
 Tel. 503-630-035
 Cyklinowanie, lakierowanie - Ja-
cek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, lakie-
rowanie, przekładanie parkietów - 
Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
 Czyszczenie Karcherem dywa-
nów, 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 
 ELEKtRyCZNE. 
 tEL. 504-618-888
 Futra - kożuchy, odzież skórza-
na - usługi miarowe, przeróbki, 
wszelkie naprawy, ul. Zamieniec-
ka 63.  tel. 22 610-23-05

 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
 HyDRAULIK. 
 tEL. 502-031-257
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., pie-
ce, remonty, przeglądy gazowe, ko-
miniarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl. 
 Tel. 696-321-228
 LODÓWEK NAPRAWA
 tEL. 22 842-97-06; 602-272-464
 Lodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.  tel. 694-825-760
 MALOWANIE ŚCIAN. 
 TEL. 602-126-214

 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163

 PANELE, UKŁADANIE. 
 tEL. 504-618-888
 Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRZEPROWADZKI. 
 tEL. 669-834-024
 Rolety antywłamaniowe i napra-
wy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, rolety 
antywłamaniowe - produkcja, na-
prawa.  Tel. 602-228-874
 SZAFy, PAWLACZE, GAR-
DEROBy.  tEL. 602-126-214
 Tapicerskie.  Tel. 22 612-53-88
 Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery - naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka.  Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane
 Hydraulika elektryka ogrzewa-
nie domofony klimatyzory. 
 Tel. 604-339-033 
 www.hydro-elektro.com.pl

USŁUGI/komputerowe
 AAA Tani Serwis Komputerowy 
18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 510-540-640
 Kompiak.pl, odzyskiwanie danych, 
serwis komputerowy, dojeżdżamy, 
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 bla-
charskie - wymiana, naprawa, 
montaż.  tel. 504-250-013
 Glazura, hydraulika, remonty. 
 Tel. 518-562-380
 Glazura, malowanie, hydraulika. 
 Tel. 606-181-588
 Glazura - remonty. Fachowe 
porady.  tel. 692-885-279
 Gładź, panele, malowanie. 
 Tel. 609- 982 -675
 Malowanie, panele, wykładziny, 
drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, panele. 
 Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, tapetowanie, remon-
ty.  Tel. 501-028-073
 Remonty kompleksowo i solid-
nie.  Tel. 501-868-930, 
 502-218-778; 
 www.remonty4u.pl
 tAPEtOWANIE, MALOWA-
NIE, GLAZURA. GŁOWACKI. 
 tEL. 504-618-888
 Układanie, cyklinowanie, reno-
wacja starych podłóg. 
 tel. 663-51-17-71
 Zarząd Wspólnoty Mieszkanio-
wej „Grochowska 234/240” ogła-
sza przetarg na remont trzech kla-
tek schodowych. Oglądanie klatek 
i przedmiar do pobrania u admini-
stratora po uprzednim umówieniu 
się telefonicznie. Tel. 888-975-297 
(Beata Korcz). Czekamy na oferty 
do końca lipca 2014.

ZIELARSTWO
 Ziółko - Sklep Zielarsko- Me-
dyczny C. H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D. Zie-
larstwo - pełny asortyment, profe-
sjonalne porady.  Tel. 602-648-813

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

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. floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (Gocław)

500 253 842; 502 832 474 
www.lethewarszawa.pl

zAkłAd poGRzebowy
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OGŁOSZENIE
BURMIStRZ DZIELNICy PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWy

zgodnie
z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 
2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych 
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych 
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

OGŁASZA

NA DZIEŃ 21.08.2014 r. UStNy KONKURS OFERt (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI UŻytKOWyCH ZNAJDUJĄCyCH SIĘ 

W ZASOBACH LOKALOWyCH M. St. WARSZAWy  
NA tERENIE DZIELNICy PRAGA-PÓŁNOC

oraz na dzień 22.08.2014 r.
KONKURS OFERt

 na prowadzenie działalności kulturalnej – obejmującej co najmniej 
działalność twórczą, promocję kultury lub edukację kulturalną 

Ogłoszenie z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone są na tablicach  
informacyjnych: Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ, ul. Kłopo-
towskiego 15, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-
Północ m. st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi 
Mieszkańców; na stronie internetowej: m. st. Warszawy www.um.warszawa.pl, Dzielnicy 
Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 
www.zgn-praga-pn.waw.pl oraz na lokalach przeznaczonych do najmu. Informacje 
dotyczące konkursu można uzyskać u Pani Iwony Michalak Specjalisty w Dziale 
Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-
Północ m. st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-28,29 w go-
dzinach pracy Zakładu.

rEKlAMA  rEKlAMA

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

Sprzedam 3 segmenty po 218 m2 
każdy ul. Wał Miedzeszyński 552. 
Więcej informacji na stronie 
www.jansan.com.pl w zakładce 
\„Osiedle Sęczkowa”\.
 tel. 22 720-24-56, 606-311-105

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

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt agd, złom, makulatu-
rę. Sprzątanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli. Tel. 22 499-20-62

Domowy hydraulik - 24h, awarie 
pieca, termy, kuchni, podłącze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

rEKlAMA rEKlAMA  

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.

PraGa-Północ

  Renowacja zabytkowego budynku LO im. Władysława IV, 
ul. Jagiellońska 38. Lata realizacji 2007-2011. 

Budynek usytuowany jest na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z Al. 
Solidarności.

Wzniesiony około roku 1905 w konstrukcji tradycyjnej. Architektura 
wczesno modernistyczna z elementami dekoracji secesyjnej. Wpisany 
jest do rejestru zabytków i znajduje się też pod ochroną konserwator-
ską. Budynek ma jedną kondygnację podziemną i trzy nadziemne plus 
poddasze. Na klatce schodowej na kondygnacjach nadziemnych są za-
bytkowe posadzki z terakoty. Balustrada schodów ze stali kutej ma du-
żą wartość zabytkową. Stolarka drzwiowa, posadzka w bramie przejaz-
dowej jest oryginalna i zabytkowa. Wszystkie prace były przeprowa-
dzone zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. 

Rewitalizacja obiektu w celu przywrócenia jego historycznego cha-
rakteru, wyglądu oraz wartości funkcjonalnych i użytkowych. Objęła 
m.in.: osuszenie murów podziemia i piwnic budynku, remont i renowa-
cja posadzek drewnianych wykonanych z parkietu dębowego w salach 
lekcyjnych, gabinetach, korytarzach i salach gimnastycznych. Remont 
i renowacja posadzek kamiennych i ceramicznych, wewnętrznych co-
kołów i listew przyściennych takich jak: maskowania, obudowy i osło-
ny instalacji grzewczej, zabezpieczenia narożników, drewnianą lampe-
rię, renowację balustrad, drewnianych parapetów wewnętrznych w celu 
ujednolicenia wyglądu razem z pozostałymi drewnianymi elementami 
takimi jak: drzwi, cokoły, stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrz-
nej. Wykonano też nowe tynki wewnętrznych ścian i sufitów, bramy 
wjazdowej na dziedziniec szkoły, a także remont toalet, wentylacji gra-
witacyjnej i remont szatni.

  Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 
112 ul. Otwocka 3. Planowana realizacja w 2014 roku.
Przedmiotem realizowanej inwestycji jest modernizacja dwóch sal 

gimnastycznych wraz z zapleczem socjalnym, remont dachu budynku 
szkoły, zaplecza szkoły, sali gimnastycznej oraz remontu dwóch tara-
sów.

Budynek Zespołu Szkół nr 112 – Gimnazjum 32 usytuowany jest 
przy ul. Otwockiej 3 w Warszawie. Został wzniesiony w 1927 r., był 
wielokrotnie przebudowywany i remontowany. W pierwszej połowie 
rozpoczęto prace związane z modernizacją dachów i tarasów. W lip-
cu i sierpniu ruszą prace związane z modernizacją sal gimnastycznych. 
Posadzka sal gimnastycznych nie spełnia wymagań stawianych posadz-
kom w pomieszczeniach sportowych. 

Zaplanowano prace naprawcze tynków wewnętrznych i odmalowa-
nie pomieszczeń. Wymianę stolarki okiennej na nową wraz z parape-
tami oraz luksfery. Wymianę na nowe elementy wyposażenia sal gim-
nastycznych  np.: drewniane drabinki sportowe, kosze do koszykówki 
oraz drewniane osłony na grzejniki instalacji c.o. Ze względu na roz-
grywki unihokeja w dużej sali gimnastycznej – w celu zapewnienia od-
powiednich warunków – zaplanowano wykonanie sportowej bandy do 
unihokeja.

Aby dostosować remontowane pomieszczenia do obecnych zostaną 
wykonane odpowiednie okładziny ścienne na salach gimnastycznych, 
zamontowane łapacze piłek, kurtyna dzieląca dużą salę gimnastyczną, 
unowocześnienie sceny widowiskowej, modernizacja magazynku na 
antresoli oraz modernizacja drewnianych schodów zaplecza sali gim-
nastycznej.

W maju ruszyły prace z zakresu modernizacji schodów budynku i re-
montu dwóch tarasów. Zakres prac obejmuje w szczególności: demontaż 
pokrycia z blachy wraz z obróbkami oraz instalacji odgromowej. Wy-
mianę deskowania, ołacenie dachu wraz z usunięciem torfu zastosowa-
nego do ocieplenia więźby dachowej oraz impregnacji całej konstrukcji 
dachu za pomocą środków antygrzybiczych i owadobójczych. Przebu-
dowę konstrukcji dachu: wybudowanie lukarny od strony patio, wyko-
nanie trzech okien wraz z instalacją elektryczną p. poż. w żelbetowej 
połaci dachu od strony podwórza, a pełniących funkcję klap oddymiają-
cych. Wykonanie termoizolacji więźby dachowej za pomocą wełny mi-
neralnej, pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową na podwójny rąbek 
stojący, pokrycie dachu papą, naprawę kominów i czap kominowych, 
wykonanie i zamontowanie ław kominiarskich wraz z balustradami.  
Naprawę tynków ścian attyk dachowych; wymianę obróbek blachar-
skich pasa podrynnowego i nadrynnowego, gzymsów i ścian attyk da-
chowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej. Wymianę rynien i rur 
spustowych na nowe z blachy tytanowo-cynkowej; wymianę rur wy-
wiewek kanalizacyjnych; wymianę instalacji odgromowej, zamonto-
wane instalacji podgrzewania rynien. Skucie starych tynków na trzci-
nie, demontaż deskowania i wykonanie nowej zabudowy z płyt gipso-
wo-kartonowych wraz z wykończeniem za pomocą powłok malarskich.

Oprócz prowadzonych inwestycji w 2014 roku realizowane są na 
bieżąco remonty placówek oświatowych: 

Przedszkola: 
W Przedszkolu nr 163 ul. Markowska 18a: remont stolarki drzwio-

wej w salach dydaktycznych grupy I, IV, V i drzwi wejściowych do 
grupy IV i V. 

W Przedszkolu nr 165 ul. Ratuszowa 8a: remont pomieszczeń 
przedszkola: sal zabaw dzieci, sali gimnastycznej, szatni, korytarza, 
cześć prac została przeprowadzona w 2013 r. 

W Przedszkolu nr 173 ul. K. Szymanowskiego 5a: kompleksowy 
remont instalacji elektrycznej. 

W Przedszkolu nr 184 ul. Ratuszowa 21: naprawa przeciekającego 
dachu, renowacja podłóg w salach zajęć, naprawa płytek na tarasie, re-
mont węzła c.o. i instalacji ciepłej wody. 

W Przedszkolu nr 186 ul. Wołomińska 12/18: renowacja parkietu 
w dwóch salach. 

W Przedszkolu nr 217 ul. K. Szymanowskiego 4a: remont po-
mieszczenia przykuchennego na potrzeby zaplecza kuchni. 

Szkoły:
W SP nr 30 ul. Kawęczyńska 2: remont holu przy świetlicy, du-

żej szatni, i klatki schodowej z wymianą drzwi i zadaszenia, napra-
wa boiska. 

W SP nr 50 ul. Jagiellońska 7: wymiana instalacji c.o. w „starej czę-
ści szkoły” wraz z remontem pomieszczeń parteru i II piętra. 

W SP nr 127 ul. Kowieńska 12/20: wymiana wpustów dachowych 
oraz warstwy papy termozgrzewalnej w korytach odwadniających dach 
sali sportowej. 

W Gimnazjum nr 30 ul. Szanajcy 17/19: remont pomieszczeń lek-
cyjnych, szatni, korytarzy. 

W Gimnazjum nr 31 ul. Sierakowskiego 9: remont korytarza i sali 
gimnastycznej, oraz szatni w bloku sportowym. 

W LO im. króla Władysława IV ul. Jagiellońska 38: wymiana 2 
sztuk drzwi wejściowych i remont fragmentu bramy wjazdowej na te-
ren boiska. 

W ZS nr 73 ul. Burdzińskiego 4: naprawa przeciekającego dachu. 
W latach 2008-2013 przeprowadzono remonty placówek oświato-

wych obejmujące m.in.: adaptację i przystosowanie pomieszczeń na 
potrzeby sześciolatków, wymianę okien, drzwi, wymianę, renowację 
podłóg, remonty dachów, ogrodzeń, tarasów, odwodnienie terenu, kom-
pleksowe remonty kuchni, sal gimnastycznych, wentylacji, instalacji 
elektrycznych, c.o., c.c.w., wod-kan, montaż instalacji oddymiających, 
izolację i murów i ścian, zabezpieczenia pod względem p.poż. Ważniej-
sze przeprowadzone remonty: 

Przedszkola: 
W Przedszkolu nr 164 ul. Szanajcy 12: wymieniono stolarkę okien-

ną i przeprowadzono remont instalacji elektrycznych. 
W Przedszkolu nr 167 ul. Strzelecka 16: przeprowadzono kom-

pleksowy remont kuchni. 
W Przedszkolu nr 171 ul. Równa 2: wykonano zabezpieczenie pod 

względem p.poż, izolację ścian fundamentowych, wymianę drzwi, re-
mont ogrodzenia.

W Przedszkolu nr 173 ul. K. Szymanowskiego 5a: Wykonano ada-
ptację pomieszczeń, naprawę tarasu, remont wentylacji kuchni.

W Przedszkolu nr 174 ul. Markowska 8: przeprowadzono remont 
pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, ułożenie terakoty, kostki, 
malowanie, remont dachu. 

W Przedszkolu nr 183 ul. Jagiellońska 28: wymieniono stolarkę 
okienną i remont instalacji elektrycznych.

W Przedszkole nr 184 ul. Ratuszowa 21: wymieniono podłogi, ma-
lowanie pomieszczeń, remont tarasu. 

W Przedszkolu nr 186 ul. Wołomińska 12/18: wykonano remont 
tarasu, placu zabaw, łazienek, pokoi. 

W Przedszkolu nr 217 ul. K. Szymanowskiego 4 a: wykonano re-
mont pomieszczeń i tarasu.

Szkoły: 
W SP nr 30 ul. Kawęczyńska 2: przeprowadzono remont pomiesz-

czeń i przystosowanie na potrzeby sześciolatków, izolację murów 
i ścian, plac zabaw, remont szatni, remont korytarza i terenu dziedzińca 
szkoły, remont podłogi sali gimnastycznej. 

W SP nr 73 ul. Białostocka 10/18: wykonanie zabezpieczeń oddy-
miających i instalacji hydrantowej. 

W SP nr 127 ul. Kowieńska 12/20: remont kuchni.
W SP nr 258 ul. Namysłowska 1: wykonano adaptację pomiesz-

czeń na potrzeby pięciolatków, częściową wymianę okien, izolację fun-
damentów, murów, wymieniono ogrodzenie boiska, remont węzła c.o. 
oraz instalacji c.o. budynku, remont szatni z wentylacją piwnic oraz 
wykonanie bloku żywieniowego, remont sal lekcyjnych sześciolatków 
oraz bloku żywieniowego. 

W ZS nr 45 ul. Jagiellońska 7: wykonano remont ogrodzenia i od-
wodnienie terenu. Wykonano wentylację w budynku, a także remont 
pokrycia dachu i schodów 

W Gimnazjum nr 31 ul. Sierakowskiego 9: przeprowadzono kom-
pleksowy remont wejścia do budynku, cyklinowanie parkietu, zakup 
schodołazu dla niepełnosprawnych.

W xx LO ul. Objazdowa 3: remont części szkoły, remont sali gim-
nastycznej, dachu, remont parteru, piwnic.

W LxxVI LO ul. Kowelska 1: wymieniono instalację elektryczną 
i komputerową, remont wjazdu, drogi p.poż, parkingu i przyłącza do 
kanalizacji ogólnospławnej, remont schodów głównych. 

W ZS nr 11 i 8 ul. Ratuszowa 13: remont węzła c.o. 
W ZS nr 14 ul. Szanajcy 5: wymiana instalacji elektrycznej, remont 

częściowy pokrycia dachu. (AS)

praga zmieniająca swoje oblicze…
Nie tylko nowe inwestycje, ale także remonty, prace konserwatorskie i moderniza-
cyjne w naszej dzielnicy przyczyniają się do wyższego standardu, ale i znaczącej 
przemiany wizerunkowej. Przedstawiamy Państwu niektóre z nich.
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo
Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Katarzyny Kołakowskiej – zawodniczki futbolu 
amerykańskiego, członka zarządu drużyny 
Warsaw Sirens.

– Pani Kasiu, „słaba płeć, a jednak”… gra w typowo męski fut-
bol amerykański?

– Oczywiście! A dlaczego nie? Nasza drużyna powstała we wrześniu 
2012 roku. Na pierwszą rekrutację przyszło około trzydziestu dziew-
cząt. Trening był bardzo intensywny. Dziewczyny były w bardzo róż-
nej kondycji – niektóre coś wcześniej trenowały, a niektóre znały sport 
tylko w teorii. Pamiętam, że dosłownie wyszłam z autobusu z podró-
ży wakacyjnej i od razu poszłam na trening. Rzeczy do treningu przy-
niosła mi siostra, bo to ona miała tam iść, jednak stwierdziła, że na ra-
zie tylko popatrzy. Trening trwał trzy i pół godziny, a po nim siostra 
przyznała, że myślała, że ze względu na jego intensywność wytrzymam 
pierwsze pięć minut. Duma mnie rozpierała, gdy wytrwałam cały tre-
ning, jednak następnego dnia moje uda dały znać o sobie…

– Udało się zorganizować drużynę, ale podobno nie macie z kim 
grać w naszym kraju?

– Tak, to prawda, jest to pewien problem. Na pierwszy mecz zaprosi-
łyśmy Francuzki. Jak na razie jesteśmy jedyną żeńską drużyną w Polsce 
grającą w pełnym 11-osobowym składzie. Zorganizowanie pierwszego 
meczu przyniosło nam wiele emocji, ale udało się doprowadzić do spo-
tkania. Mecz odbył się 10 maja 2014 roku. Polska jest gościnnym kra-
jem więc nie wypadało nam tak od razu pokonać przeciwnej drużyny… 
(śmiech). Jednak już na październik planujemy rewanż u rywalek. 

– tym razem doświadczenie Francuzek wzięło górę, ale żeby na-
prawdę liczyć się w światowej czołówce potrzeba dobrego miejsca 
treningowego. Jako drużyna zaangażowałyście się w poparcie pro-
jektu budowy wielofunkcyjnego stadionu na Ursynowie zgłoszone-
go w ramach budżetu partycypacyjnego…

– Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Potrzeba nam stadionu dla tzw. 
dyscyplin niemasowych. Ten projekt zakładał budowę trawiastego bo-
iska m.in. dla lacrosse, futbolu amerykańskiego i hokeju na trawie. 
Miał także powstać tor żużlowy. W sumie na ten projekt zagłosowało 
prawie trzy tysiące osób, ale ktoś inny okazał się skuteczniejszy w zbie-
raniu głosów i cały ursynowski budżet, trzy miliony złotych, zgarnął 
projekt „Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu inte-
gracyjnego centrum aktywności”. Było blisko, ale się nie udało. Może 
następnym razem… Rozmawiał Adam Rosiński

Kasia na boisku zmienia się w waleczną kapitan drużyny.

W sobotę 26 lipca o godzi-
nie 21.00 rozpocznie się xxIV 
Bieg Powstania Warszaw-
skiego. Chętnych do wzię-
cia udziału nie brakuje, tym 
bardziej, że w tym roku wy-
startuje też I Bieg Zdobycia 
PASt-y. Do szlifowania formy 
czasu zostało już niewiele…

Minuta ciszy, ciemność roz-
świetlana przez tysiące zniczy 

i… bieg. Tak właśnie od 23 lat 
rozpoczyna się Bieg Powsta-
nia Warszawskiego, który orga-
nizowany jest ku czci walczą-
cych powstańców, by upamięt-
nić rocznicę wydarzeń sprzed 
70 już lat. Trasa biegu wyno-
si 10 kilometrów i podczas te-
go dystansu zawodnicy poko-
nają ulice: Bonifraterską, Mio-
dową, Krakowskie Przedmie-
ście, Karową, Wybrzeże Gdań-
skie, Sanguszki i Konwiktor-
ską. Dla uczestników preferują-
cych krótsze dystanse możliwe 
będzie wzięcie udziału w biegu 
na 5 kilometrów odbywającym 
się na tej samej trasie, aczkol-
wiek z innym wyznaczonym 
punktem startowym, w którym 
bieg rozpocznie się o 20.40  

(ul. Konwiktorska). Zawodnicy 
na swojej trasie spotkają szańce 
oraz żołnierzy i dzieci w mun-
durach AK. Tło natomiast reali-
stycznie zrekonstruują odgłosy 
bombardowania. Tego samego 
dnia w godzinach porannych tj. 
o 10.00 rozpocznie się również 
I Bieg Zdobycia PAST-y. Zada-
niem 700 osób biorących w nim 
udział będzie wbiegnięcie na  

9 piętro historycznego budyn-
ku Polskiej Akcyjnej Spółki Te-
lefonicznej znajdującego się na 
ul. Zielnej 39. Zapisy na biegi 
zostały już zakończone, a więc 
zawodnikom pozostało już tyl-
ko dbać o formę.

XXIV Bieg Powstania War-
szawskiego przejdzie do hi-
storii, bowiem weźmie w nim 
udział aż 10 tys. zawodników! 
To prawie 4 tys. osób więcej 
niż w zeszłym roku.  Wydarze-
nie to z roku na rok cieszy się 
coraz większą popularnością. 
Warszawski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, który jest orga-
nizatorem biegu, z pewnością 
jest dumny, w tym roku także 
z powodu wystartowania Biegu 
Zdobycia PAST-y. (damal)

REKLAMA REKLAMA

Z inicjatywy Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-
-Waltz rozpoczął się projekt pn. „Warszawa w dobrej kondycji!” 
– w ramach którego powstało 100 nowych siłowni plenerowych. 
W każdej siłowni znalazło się po sześć urządzeń tj.: wyciskacz, wa-
hadło, biegacz, twister, orbitrek, wioślarz.

 Program „Warszawa w dobrej kondycji!” kierowany jest do 
wszystkich mieszkańców Warszawy, w szczególności do młodzie-
ży szkolnej i osób starszych.  Od samego początku cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. 

Program zakładał utworzenie 100 siłowni plenerowych dostęp-
nych przez cały rok. W proces wyboru lokalizacji, poprzez możli-
wość zgłaszania pomysłów na lokalizację siłowni, zaangażowani 
byli mieszkańcy Warszawy. 

Zaproponowano ponad 5,5 tysiąca miejsc. Spośród wszystkich 
propozycji wyłoniono 200 lokalizacji, które następnie zostały pod-
dane konsultacjom społecznym, które trwały od 20 września 2013 
r. do 10 października 2013 r. Mieszkańcy mieli możliwość odda-
nia swoich głosów, zarówno poprzez ankietę internetową na stro-
nie www.wdobrejkondycji.waw.pl , jak  i poprzez wypełnienie an-
kiety w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach. W osta-
tecznym głosowaniu oddano łącznie ponad 26 tysięcy głosów i wy-
łoniono 100 lokalizacji, które powstawały od początku 2014 r. Na 
każdą dzielnicę przypada określona liczba siłowni, uzależniona od 
liczby mieszkańców. Na Pradze-Północ powstało ich 6.

Mat. infromacyjny Urzędu Dz. Praga-Północ

warszawa 
W dOBREj KOndYCjI

powstańczy bieg 
Warszawy


