
STACJA KONTROLI POJAZDÓW �
W e S O Ł A − Z I e L O N A
�badania�rejestracyjne�pojazdów�do�3,5�t�DMC�i�pojazdów�z�instalacją�gazową
�regulacja�zbieżności�i�geometria�kół

ul. Wspólna 49�obok�Bomisu�
tel.�773−97−29 Z a p r a s z a m y : 

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1500

pragawarszawadentamedica

GOCŁAW��ul.�Abrahama�2��
�22�671−31−32;�22�673−89−01
www.den tamed i c a . p l

�ortodoncja
�protetyka
�implanty
�stomatologia
�chirurgia
� �RTG

OkręgOwa Stacja kOntrOli POjazdów 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
Pe£ny zakres Przegl¥dów rejestracyjnych

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673−90−99

Nr 15(612) ROK XXIV                                                                   WARSZAWA 7.08.2014 r.                ISSN 1231-7993               bezpłatny

W numerze:
  Kronika policyjna 

 str. 2
 �z miasta str. 4
  Felietony str. 5
 �MIESZKAŃCY 

Adam 
Cieciura 
    str. 6

   Warszawa  
w kwiatach str. 7

   MIESZKANIEC 
na luzie str. 8

 �Prażanie pamiętają 
o powstańcach 
 str. 10

 �Dzielnicowo na 
sportowo str. 11

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Remiszewska 14D
Tel. 22 678-50-50  

503-962-927
czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

  Obiady domowe już  
od 13 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe 
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Krótko  
i na temat
Korzystajmy z  tego, że przez 
najbliższy miesiąc mamy waka-
cje od polityki. Od września 
zacznie się grzanie nastrojów, 
bo wchodzimy w cykl krajowych 
elekcji: samorządowych, prezy-
denckiej i  parlamentarnych. 
Więc i ja ucieknę w ciszę wybor-
czą. I napiszę o  języku. Bo on, 
niestety, skrócił się i to bardzo.

Zanim sms ograniczył nasze 
wypowiedzi do 160 znaków, tra-
fiały się kwieciste zdania, choć 
trzeba przyznać, że bywały mo-
notonne w  zestawie. Dziś jest 
tak: starsi mówią rozwlekle, sło-
wo na k… dostawiając w środ-
ku zdania, kobiety w  cudowny 
sposób bez k… wciąż sobie ra-
dzą. Średni wiekiem mówią pół-
długimi zdaniami, k… w zdaniu 
pojawia się już kilkukrotnie, i nie 
ma rozróżnienia według płci. 

„Soczyście” mówią i  kobiety 
i mężczyźni. Młodzi bluzgają na 
okrągło i wszystko jest zajeb…. 
Dziewczynki szczególnie lubują 
się w przekleństwach i w takich 
słowach, najczęściej też opisu-
ją swoje życie intymne. Wśród 
młodych chyba już nikt po pro-
stu się nie kochał. A  co robi? 
Posłuchajcie w  autobusach 
i tramwajach.

Nie ma znaczenia, czy wy-
kształcony, czy z piwnego: leci 
potok czterech słów odmienia-
nych w kilku przypadkach i do-
tyczący przeróżnych tematów. 
Stąd wnioskuję, że wkrótce sms 
zostanie ograniczony do 40 zna-
ków, bo i tak trzy czwarte ekranu 
pozostaje niewypełnione, a wie-
lowątkowa dyskusja zostaje 
w  nim omówiona perfekcyjnie. 
To nara, do zo, k… 

 Tomasz Szymański

KLINIKI 
STOMATOLOGICZNE

gOCŁAW (od 1991 r.) 
ul. Samolotowa 2
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ul. Kordeckiego 79
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zApRASzAmy!

 ele ganc kie lekkie oku la ry
 So czew ki kon tak to we
 le karz oku li Sta, ba da nie wzro ku
 du¯y wybór opraw

 672−77−77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię dzy na ro do wej   

rabaty!

Jak „uprzyjemnić” życie miesz-
kańcom? Zapewnić im po desz-
czu ogromne kałuże i fontanny 
wody tryskającej pod kołami 
samochodów. 

dokończenie na str. 2

Mokre buty mieszkańców Anina

wArSZAwIAKów IGrASZKI 
Z wOdą

  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%   
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 Kro ni Ka po li cyj na
Areszt dla „Karola”

Policjanci ze stołecznego wydziału do walki 
z terrorem kryminalnym i zabójstw ustalili podej-
rzanego o rozboje z użyciem broni. 29-letni Ka-
rol P. ps. „Karol” jest kolejną osobą zatrzymaną 
za majowy napad z użyciem broni palnej na za-
kład jubilerski przy ulicy Puławskiej, włamanie 
do salonu jubilerskiego przy pl. Trzech Krzyży 
oraz napadu na starsze małżeństwo w Garwoli-
nie. Zatrzymanemu może grozić kara do 15 lat 
pozbawienia wolności. Mężczyzna w przeszło-
ści był wielokrotnie karany za rozboje i kradzieże 
z włamaniem. 

Wpadka kelnera i kucharza
Patrolujący ulice Pragi-Południe policjanci 

zwrócili uwagę na dwóch stojących na rogu ulicy 
mężczyzn. Jeden z nich ubrany był w dres, drugi 
natomiast miał strój kucharza: potem okazało się, 
że ten pierwszy był kelnerem w lokalu, w którym 
drugi był kucharzem… W chwili, kiedy funkcjo-
nariusze zbliżali się do nich, jeden właśnie cho-
wał coś małego do kieszeni. Okazało się, że mari-
huanę. Mężczyźni wyszli na zewnątrz lokalu, że-
by przekazać sobie narkotyki. Obaj trafili do po-
licyjnego aresztu.

Zrywał łańcuszki
Policjanci patrolujący ulicę Wołoską na Mo-

kotowie zauważyli dwie osoby, które próbowa-
ły obezwładnić szarpiącego się z nimi mężczy-
znę. Policjanci zatrzymali się i ruszyli im z po-
mocą. Okazało się, że chwilę wcześniej mężczy-
zna ukradł w autobusie starszej kobiecie łańcu-
szek i gdy autobus zatrzymał się na przystanku 
– uciekł. Kobieta wszczęła alarm, a w pogoń za 
złodziejem ruszył kierowca autobusu i przechod-
nie. Funkcjonariusze zatrzymali 35-latka, przy 
którym znaleźli skradziony łańcuszek. Poszkodo-
wana kobieta oszacowała jego wartość na kwotę 
2 tys. złotych. Artur M. został przewieziony do 
komendy, gdzie okazało się, że był już karany za 
podobne przestępstwa.

Ukradł telefon w tramwaju
W ręce policjantów z Pragi-Północ zajmują-

cych się walką z przestępczością przeciwko mie-
niu wpadł mężczyzna podejrzany o kradzież te-
lefonu komórkowego. Z ustaleń jakie posiadali 
funkcjonariusze wynikało, że sprawca obserwo-
wał swoją ofiarę w tramwaju. Wykorzystując nie-

uwagę pokrzywdzonej, wyjął z jej kieszeni tele-
fon i uciekł. Praca operacyjna doprowadziła po-
licjantów do odnalezienia sprawcy. Podejrzany 
trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał 
już zarzut kradzieży w warunkach recydywy.

 „Para skacze po samochodach”
Tak brzmiało zgłoszenie telefoniczne pod nu-

mer alarmowy od mieszkańca Saskiej Kępy. Po-
licjanci udali się we wskazane miejsce, gdzie za-
trzymali kobietę i mężczyznę, oboje byli pijani. 
Jak się okazało 25-letni Michał P. i 23-letnia Jo-
anna P. biegali i skakali po karoseriach aut, wybi-
jali szyby, do jednego z samochodów dostali się 
do środka. Zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzut 
usiłowania kradzieży z włamaniem do pojazdu, 
a także zniszczenia pojazdów.

Zniszczył swą pracę
Policjanci z Pragi-Południe zostali skierowa-

ni przez radiooperatora na teren budowy. Policję 
wezwał szef firmy wykonującej tam prace remon-
towe, który zgłosił, że jeden z pracowników przez 
dwa ostatnie dni zniszczył ścianki działowe, któ-
re sam, w ramach zleconych mu zadań, postawił. 
Pokrzywdzony stwierdził, że zniszczenie narazi-
ło firmę na straty w kwocie 1700 złotych. Poin-
formował też, że sprawca uszkodzenia, czyli jego 
pracownik powinien przebywać gdzieś na tere-
nie budowy. Policjanci po kilku minutach zatrzy-
mali 31-letniego Łukasza S., który był pod wpły-
wem alkoholu i dość pokrętnie tłumaczył dlacze-
go zniszczył swoją wcześniejszą pracę. Trafił do 
policyjnej celi.

Krewny ją okradł
Do komisariatu w Wesołej zgłosiła się kobie-

ta, która powiadomiła o kradzieży swojej hondy 
wartej 30 tysięcy złotych. Pokrzywdzona wska-
zała swojego krewnego, jako prawdopodobnego 
sprawcę tego przestępstwa. Z jej relacji wynikało, 
że chciała pomóc przyrodniemu bratu i pozwoliła 
mu pomieszkać u siebie na czas swojej nieobec-
ności. Kiedy wróciła nie zastała ani brata, ani au-
ta. Nie pomogły telefony bezpośrednio do niego, 
ani też do innych członków rodziny. Przemysław 
S. w ciągu doby wpadł w ręce policjantów z Ur-
susa, kiedy interweniowali w związku z kradzieżą 
sklepową. Sprawcą był właśnie poszukiwany. Au-
to zaparkowane było obok, w zaroślach...

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!

Anin to tereny rekreacyj-
ne, spokojne i przyjazne dla 
mieszkańców. – Ale dlaczego 
te kałuże ciągle nas męczą? – 
denerwuje się jedna z miesz-
kanek ulicy Odrodzenia. Te-
raz sprawa przybiera dużo po-
ważniejszy obrót. 

Jedna z głównych arterii 
Anina, ulica Michała Kajki, po 
niedawnym remoncie chodni-
ka po jednej stronie (tej węż-
szej) od ulicy Bronisława Cze-
cha do Mieczysława Pożary-
skiego, po deszczu w wielu 
miejscach zamienia się w ist-
ną rzekę, a gdy nie daj Boże 
samochód albo autobus wje-
dzie w dziurę w jezdni (jed-
ną z wielu gigantycznych 
wyrw w asfalcie, widzieliśmy 
na własne oczy), często bywa 
o krok od tragedii. – Chod-
nik jest z tej strony wąski, za-
raz przy płotach posesji. Nie 
ma się gdzie ukryć gdy jedzie 
autobus, a przecież jeżdżą co 
chwilę, do Międzylesia i z po-
wrotem. Ruch samochodów 
jest tu ogromny, w jezdni jest 
pełno dziur, zaraz przy chodni-
ku – mówi pan Andrzej, miesz-
kający przy Kajki.

Mieszkańcy posesji przy 
Kajki od długiego czasu ob-
serwują przez okna, jak po 
deszczu woda wypełnia dziu-
ry, zalewa ulicę i ich pose-
sje. Słyszą głośne trąbienie 
aut, jednak częściej soczyste 
wyzwiska kierowane pod ad-
resem kierowców przez ob-
lanych wodą pieszych. Ich 

wściekłość nie zna granic, 
bo mowa tu o problemach 
trwających od wielu lat, tak-
że przy szkole podstawowej 
i prowadzącym do niej przej-
ściu dla pieszych tuż przy 
przystanku autobusowym, 
gdzie dziury w jezdni wyglą-
dają jak małe kratery. 

I na co był wiosenno-let-
ni remont chodnika? A co 
z mieszkańcami V Poprzecz-
nej? – pytamy rzecznika urzę-
du dzielnicy Wawer. – Wyre-
montowano chodnik po jed-
nej stronie od ul. Czecha do 
Pożaryskiego. Jego wysokość 
jest dostosowana do przy-
szłej wysokości ulicy, której 

nawierzchnia będzie moder-
nizowana przez Zarząd Dróg 
Miejskich w połowie sierp-
nia. Dostosowanie wysoko-
ści jezdni do chodnika, a tak-
że modernizacja nawierzchni 
ulicy zlikwiduje niedogodno-
ści – a potem może i na V Po-
przecznej choć szkoda, że do-
piero teraz. Niezwłocznie wy-
ślemy na V Poprzeczną służ-
by urzędu dla zbadania sytu-
acji i podejmiemy odpowied-
nie działania, aby rozwiązać 
problem. W sytuacjach nad-
zwyczajnych dokonujemy od-
wodnień miejscowych, które 
są jednak kosztowne – zapew-
nia rzecznik urzędu. BS

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

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

dokończenie ze str. 1

Adam 
CiECiURA 

Radny m.st. Warszawy
Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego 

i Komisji ds. Gospodarowania Odpadami

Zapraszam Państwa do zgłaszania 
problemów o wyżej wymienionej tematyce.

Kontakt – Biuro Rady miasta 
tel. 22 443-05-84 
e-mail: acieciura@radny.um.warszawa.pl

GA bI NeT 
STO mA TO LO GICZ NO –

−– Le KAR SKI

 Sto ma to log od po nie dzia ³ku do pi¹ tku 10.00–19.00

 Uro log wto rek 14.00–16.00

war sza wa, ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38 od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

Mokre buty mieszkańców
ANINA
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Lato w pełni, upały, poszukiwaniom ochło-
dy nie ma końca. Mieszkańcy Warszawy 
szukają wytchnienia od gorąca na otwar-
tych plażach, przy jeziorkach i  zbiorni-
kach wodnych. Tymczasem od początku 
lata w stolicy utonęło już dziewięć osób. 

NAd WiSłą 
W upalne popołudnie z motorówki patrolu Policji Rzecznej 

przyglądaliśmy się tłumom plażowiczów odpoczywających 
w różnych miejscach nad Wisłą. Te znane i popularne to pla-
ża praska przy ZOO, przy Stadionie Narodowym i plaża przy 
Saskiej Kępie. Piaszczyste tereny, zadbane i czyste, sprzyjają 
wypoczynkowi. Do tego czekają tam liczne atrakcje – place za-
baw, leżaki, stanowiska grillowe, przystanie kajakowe a także 
możliwość przeprawy tramwajem wodnym. Przy kilku działają 
świetnie zaopatrzone bary, w których można kupić alkohol. Bo 
na plażach wolno go pić. Wolno także kąpać się w Wiśle. Na-
wet, jeśli pośród złotego piasku i szumiących fal rzeki napotka-
my znaki ostrzegające przed wchodzeniem do wody, w tym naj-
groźniejszy „czarny punkt wodny” (w Warszawie na plaży Ru-
sałka na Pradze Północ), realnego zakazu tak naprawdę nie ma. 

Do tego z nieoficjalnych źródeł zbliżonych do Sanepidu 
wiemy, że jakość wody w Wiśle nie jest najgorsza, mieści 
się w normach. Przed pływaniem może więc ochronić czę-
sto jedynie zdrowy rozsądek. A tego często brakuje, o czym 
świadczy ilość interwencji Policji Rzecznej – od początku 
maja do końca lipca na Wiśle w Warszawie i okolicach by-
ło ich aż 865. Do tego dochodzą działania Straży Miejskiej. 
– Teren plaż jest w okresie letnim częściej patrolowany przez 
strażników, ze szczególnym naciskiem na wieczory i weeken-
dy. Są tam również obecni w ramach prewencyjnych działań 
„Zmierzch” – zapewnia Katarzyna Dobrowolska ze Straży 
Miejskiej. 

Zmierzch czy świt, działania funkcjonariuszy często kończą 
się na upomnieniach, jeszcze częściej na udzielaniu pomocy 
topiącym się poszukiwaczom mocnych wrażeń, którzy po al-
koholu wchodzą w nurt Wisły, bo zdaje im się, że przy brzegu 
jest płytko i bezpiecznie. Tymczasem Wisła nie była i długo 
nie będzie bezpieczna, świadczy o tym liczba utonięć w tym 
i poprzednich latach. Nurt jest rwący, wystarczy jeden krok 

by wpaść do wody na głębokość kilku metrów. Z prądem rze-
ki płyną niewidoczne na powierzchni konary, beczki, odpady 
– zderzenie z nimi podczas pływania może okazać się śmier-
telne. 

O ile na plażach publicznych w razie topienia się ktoś może 
nam pomóc, o tyle na tych dzikich już nie. Wszystko dlatego, że 
miejsca te są otoczone krzakami i drzewami oraz często znajdu-
ją się z dala od ludzi i ulicznego ruchu. Takich miejsc jest dużo 
na przykład w Wawrze. W tym roku do mapy „czarnych punk-
tów wodnych” dodano dzikie kąpielisko przy ul. Ks. Szulczyka 
w Falenicy. Na zachętę do pozostania na stałym lądzie możemy 
dodać, że w Wawrze na wysokości ulicy Strzygłowskiej w Nad-
wiślu wciąż pokątnie działa plaża dla nudystów. 

W PARKU PRZY WOdZiE
Niektórzy bliżej niż na miejską plażę mają do parku. Tym le-

piej, jeśli znajduje się tam jeziorko albo fontanna, w której moż-
na się „popluskać”. Wziąwszy pod uwagę alarmujące ostrzeże-
nia lekarzy o lawinowo rosnącej liczbie zachorowań na nowo-

twory wywołane opalaniem, zaopatrzywszy się w krem z wy-
sokim filtrem, butelkę wody i okrycie głowy można wyruszać 
tropem relaksu. 

Zbyt często na miejscu okazuje się, że samo opalanie na traw-
ce nie jest wystarczającą atrakcją, a szukanie mocnych wrażeń 
bierze górę nad rozsądkiem. Świadczy o tym liczba oznakowa-
nych „czarnych punktów wodnych”, gdzie doszło do tragedii. 
Mowa tu o zbiorniku wodnym przy Dudziarskiej, jeziorku Ka-
mionkowskim w Parku Skaryszewskim, jeziorku Balaton przy 
ulicy Abrahama, jeziorku Gocławskim czy zbiorniku wodnym 
przy Stężyckiej. Zarówno dorośli jak i dzieci lubią tam popły-
wać, mimo że jest niebezpiecznie. – Woda wygląda niewinnie, 

obserwuję córkę, w razie czego reaguję natychmiast – tłumaczy 
mama ośmioletniej Moniki, obie mieszkają w bloku niedaleko 
jeziorka. Czy rozumie, że czasem natychmiastowa reakcja może 
nie wystarczyć? Tak. Ale gdy odchodzimy, zaraz pozwala córce 
wrócić do wody. W tłumie ludzi leżących na kocach i kąpiących 
się w jeziorku mnóstwo jest nieletnich bez opieki dorosłych. Bo 
dadzą sobie radę, bo przecież są już duzi… nie pomagają ape-
le i interwencje Policji i Straży Miejskiej. Pojawia się alkohol, 
często w dużych ilościach. W przeciwieństwie do plaż, w par-
kach i na skwerach pić go nie wolno. Mimo to wielu zapomina, 
że jakiekolwiek zakazy i ostrzeżenia istnieją. Piją alkohol, leżą 
na słońcu, a potem wchodzą do wody…  SANBOR 

wArSZAwIAKów IgrASZKI Z wOdą

REKLAMA REKLAMA



4 MIEszKaNIEC

W środę 13 sierpnia ob-
chodzony będzie „Dzień Pa-
mięci Starówki”. Rozpocz-
nie się o godzinie 15.30 
złożeniem wiązanek 
w miejscach pamię-
ci narodowej na te-
renie Starego i No-
wego Miasta (zbiór-
ka w pobliżu tablicy przy 
placu Zamkowym). O godzi-
nie 17.00 w Archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela ul. Kanonia 6 

odprawiona zostanie uroczy-
sta msza św. w intencji pole-
głych w Powstaniu Warszaw-
skim. O godzinie. 18.30 przy 
ul. Kilińskiego 3 przy kamie-
niu, w miejscu wybuchu czoł-
gu-pułapki wystawiona zosta-
nie m.in. warta honorowa, ode-
grany hymn państwowy i zło-
żone zostaną wieńce przez dele-
gacje i mieszkańców. Wiązankę 
melodii powstańczych wykona 
Orkiestra Reprezentacyjna WP. 
O godz. 19.30 na Placu Zamko-
wym rozpocznie się koncert pt. 
„Pamięć została”, widowisko 
muzyczne o Mieście Walczą-
cym. Więcej o obchodach na: 
www.srodmiescie.warszawa.pl

z�z�z
Od 1 sierpnia br., za oka-

zaniem Karty Dużej Rodzi-
ny, rodziny wielodzietne mo-
gą zwiedzać Muzeum Łazien-
ki Królewskie na preferencyj-
nych warunkach. Każdy rodzic 
może nabyć bilet w cenie ulgo-
wej. Ze zniżkowych biletów 
do muzeum mogą również ko-
rzystać dzieci i młodzież do 16 
roku życia, dla których zwie-
dzanie obiektów muzealnych 

oraz wystaw kosztuje symbo-
liczną złotówkę. Można rów-
nież skorzystać z darmowego 
zwiedzania w czwartki oraz 
udziału w bezpłatnym cyklu 
„Tajemnice czwartkowe”, pod-
czas których można zobaczyć 
miejsca niedostępne na co 
dzień dla zwiedzających. Lista 
placówek oraz więcej informa-
cji na stronie: rodzina.gov.pl/
duza-rodzina

z�z�z
23 lipca w Rembertowie przy 

ulicy Grzybowej 5 podwo-
je otworzył market budowla-
ny sieci Mini-Mrówka. Klien-
ci, którzy przybyli na otwarcie 
mogli liczyć na szereg atrakcji 
m.in. takich jak kiermasz na-

gród oraz liczne promocje pro-
duktów. W ofercie marketu jest 
bogaty wybór materiałów bu-
dowlanych: cement, wapno, 
płyty g-k, profile, pustak h+h, 
styropian, ceramika budowla-
na, stal budowlana, wełna mi-
neralna, chemia budowlana, 
kleje, gipsy, zaprawy, hydroizo-
lacje, beton, żwir, piach, mate-
riały wykończeniowe i deko-
racyjne: tapety, farby, panele, 
drzwi wewnętrzne i zewnętrz-

ne, ceramika łazienkowa, ak-
cesoria łazienkowe, armatura 
łazienkowa, zlewy, akcesoria 
hydrauliczne, materiały oświe-
tleniowe i elektryczne, karni-
sze, rolety, artykuły gospodar-
stwa domowego, chemia go-
spodarcza specjalistyczna, che-
mia z Niemiec, artykuły ogrod-
nicze oraz akcesoria samocho-
dowe i rowerowe. Klienci do 
swojej dyspozycji mają kilku-
nastoosobowy zespół pracow-
ników, który z uśmiechem słu-
ży pomocą i specjalistyczną po-
radą. Mini-Mrówka jest pierw-
szym tego typu sklepem na te-
renie Rembertowa i okolic. 
Market jest czynny codzien-
nie od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00-20.00, w soboty 
w godz. 7.00-16.00, w niedzie-
le w godz. 10.00-16.00.

z�z�z
Od 1 sierpnia punkty pasz-

portowe w stolicy i delega-
turach Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego są czynne 
w poniedziałki w godz. 10.00-
17.30, a od wtorku do piątku 
w godz. 8.00-15.30. Wszel-
kie informacje dotyczące pasz-
portów dostępne są na stronie: 
www.mazowieckie.pl Urząd 
wojewódzki uruchomił auto-
matyczną infolinię paszporto-
wą tel. (22) 695-73-88.

z�z�z
Około 15 tys. osób wyruszy-

ło z Warszawy w pielgrzym-
kach na Jasną Górę. 5 sierp-
nia z Sanktuarium Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej wyruszy-

ła 31. Praska Pielgrzymka Ro-
dzin, również tego dnia ruszyła 
Warszawska Akademicka Piel-

grzymka Metropolitarna, 
gdzie ze studentami idą 
żołnierze polscy, litew-
scy, niemieccy i ame-
rykańscy. Po raz siód-

my idzie pielgrzymka 
osób bezdomnych, a po raz 

13. osób niepełnosprawnych.  
6 sierpnia wyruszyły: najstar-

sza pielgrzymka warszawska, 
którą prowadzą ojcowie pau-
lini i druga pielgrzymka stu-
dencka. Wszyscy pielgrzymi 
dotrą na Jasną Górę 14 sierp-
nia w wigilię święta Wniebo-
wzięcia NMP. 

z�z�z
Tegoroczna Masa Po-

wstańcza wystartuje w sobo-
tę 9 sierpnia o godzinie 17.00 
z Parku Wolności przy Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego. Masa Powstańcza to 
coroczny przejazd rowerowy 
około dwóch tysięcy osób, or-
ganizowany w hołdzie Po-

wstańcom Warszawskim. 
W tym roku trasa przejazdu 
przebiega przez Wolę, Żoli-
borz i Śródmieście. Uczestni-
cy rejestrują się przez Inter-
net, a przed startem akceptują 
regulamin i odbierają pamiąt-
kową koszulkę. Podczas rajdu 
rowerzystom towarzyszą po-
wstańcze melodie. Ustawianie 
peletonu i odbiór koszulek i bi-
donów z logo Masy Powstań-
czej rozpocznie się od godziny 
14.30. Organizatorami wyda-
rzenia od 8 lat są Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i War-
szawska Masa Krytyczna.

z�z�z
Pod porzuconą i zapadnię-

tą przyczepą kempingową pra-
cownicy ZMID natknęli się na 
kudłatą i merdającą gromadkę 
– suczkę wraz z siedmiorgiem 
szczeniąt. Tymczasowo zaopie-
kowali się nimi, jednak na dłuż-

szą metę ani organizacyjnie ani 
finansowo nie są w stanie temu 
podołać. Osoby chcące przy-
garnąć choćby jednego szcze-
niaczka proszone są o kontakt 
pod numerem tel.: 508-010-894 
lub mailem: rzecznik@zmid.
waw.pl 

(ab) (dp) (um) 

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 7.08. godz. 19.00 – Wystawa malarstwa Mag-
daleny Mosakowskiej-Sobocińskiej pt. „W trójwymiarze” czyn-
na do 28.08, wstęp wolny; 7–9.08. godz. 10.00–14.00 – pro-
jekt „Each One Teach One” – streetworking, streetart oraz 
streetculture. Warsztaty breakdance dla młodzieży w wieku  
10-16 lat. Zapisy: Grupa „Streets in action” tel. 696-595-671, 
lukteo@gmail.com 
 Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim I. J. Pade-
rewskiego – 9.08. godz. 18.00 – Gwiazdy folkloru miejskiego: 
koncert Kapeli „Beka” (Przeworsk), wstęp wolny; 15.08. godz. 
18.00 – „Idzie żołnierz borem, lasem…” – koncert najpiękniej-
szych pieśni patriotycznych z okazji rocznicy Cudu nad Wisłą. 
Wystąpią: Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, Ryszard 
Morka – bas, Adam Sychowski-fortepian, Jerzy Woźniak – sło-
wo mówione, wstęp wolny; 17.08. godz. 18.00 – Gwiazdy folk-
loru miejskiego: koncert „Kapeli Wileńskiej” (Wilno), wstęp 
wolny; 23.08. godz. 18.00 – Spektakl „90 lat polskiej piosenki”. 
Koncert Teresy Kramarskiej i Jej Gości. W programie piosenki 
dawniejsze i współczesne, uznane przeboje i piosenki autorskie 
w wykonaniu: Teresy Kuna-Kramarskiej – warszawskiej piosen-
karki oraz gości specjalnych: Karola Stępkowskiego – aktora 
i reżysera teatralnego, filmowego i telewizyjnego a także znane-
go fotografika oraz Wiesława Kowalskiego – wokalisty – gita-
rzysty. Wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – sierpień, 
czwartki w godz. 11.00–15.00 – Wakacyjny turniej w tysią-
ca. Zapisy do 07.08. pod nr. telefonu 604-561-376. Wstęp 
wolny; Piątki w godz. 10.00–16.00 – Spotkania towarzyskie 
przy kawie/herbacie. Wstęp wolny; 07.08. godz. 18.00–21.00  
– Letni wieczorek taneczny. Wstęp 5 zł;
 Scena letnia przy kościele NSPJ w Falenicy, Falenickie 
Koncerty Letnie 2014 – 10.08. godz. 19.00 – wystąpią: Kwar-
tet Razumowski – absolwenci i studenci Wydziału Instrumental-
nego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w War-
szawie. Artysta plastyk Lech Żurkowski zaprezentuje malarstwo 
tuszowe i kaligrafię. Wszyscy chętni (dzieci, młodzież i doro-
słych) mogą wziąć udział w warsztatach od godz. 12.30 w do-
mu parafialnym. Na wystawie zostaną zaprezentowane zarówno 
prace autora jak i uczestników warsztatów. Parking przy ul. By-
strzyckiej – 24.08. godz. 17.00 – Muzyka i taniec Andaluzji. Vi-
va Flamenco! Wystawa: Kazimierz Krajewski – rzeźba;
 Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – Akcja „Lato 
w mieście” w sierpniu. W programie m.in.: Wakacyjna Fabryka 
Zabaw – zajęcia przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia dla grupy 
zorganizowanej przy DK Świt. Zapisy już przyjmowane są w se-
kretariacie; 
 Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 11–14.08. w godz. 
11.00–14.00 – Lato z malarstwem. Warsztaty w pracowni rysun-
ku i malarstwa. Opłata: 10 zł/dzień – materiały własne; 15 zł/
dzień – materiały DK Zacisze; 18–22.08. – Lato z muzyką. Za-
jęcia dla dzieci; pon., śr., pt. – zajęcia grupowe, godz. 10.00–
12.00, opłata 10 zł/dzień. Zajęcia indywidualne – terminy do 
ustalenia z instruktorem lub w sekretariacie, opłata 25 zł/1 spo-
tkanie.
 Cykl bezpłatnych spacerów organizowanych przez Urząd 
Dzielnicy Śródmieście – 10.08. godz. 12.00 – Z „Radosławem” 
do Śródmieścia, spotkanie: róg ul. Świętojerskiej i Bonifrater-
skiej; 17.08. godz. 12.00 – Szlakiem warszawskich niebotyków, 
spotkanie ul. Zielna, przed budynkiem PAST-y; 24.08. godz. 
12.00 – Kolejowe cacka Śródmieścia. Spotkanie przed Dwor-
cem Centralnym, od strony Emilii Plater;
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 10 – 10, 30.08. godz. 
16.00 – „W starym kinie” – Książątko (1937 r. , 80’), reż. Kon-
rad Tom, Stanisław Szebego; W roli dziedzica Eugeniusz Bo-
do, pierwszy amant przedwojennego kina; 16.08. godz. 16.00 – 
„W starym kinie” – Cud nad Wisłą (1921, 46’), reż. Ryszard Bo-
lesławski; 17.08. godz. 12.00 – Drugi Dzielnicowy Dyżur Var-
savianistyczny – „Saska Kępa – pieszo”. Start: rondo Waszyng-
tona przed pomnikiem Waszyngtona; 20.08. godz. 12.00 i 18.00 
– „Opowieści z Kresów” – U Polski bram. Rzecz o Korpusie 
Ochrony Pogranicza; 24.08. godz. 12.00 – Drugi Dzielnicowy 
Dyżur Varsavianistyczny – „Rembertów – pieszo”. Start przy 
bramie AON ul. Chruściela róg Sztandarów; 24, 30.08. godz. 
16.00 – „W starym kinie” – Każdemu wolno kochać (1933 r.), 
reż. Mieczysław Krawicz, Janusz Warnecki. 
 Przy Zajezdni Tramwajowej Kawęczyńska (róg al. Ty-
siąclecia) – 8.08. godz. 18.00 – spacer śladami praskich knajp. 
Uczestnicy poznają knajpy Szmulowizny i Starej Pragi – istnie-
jące oraz te historyczne, w Skamiejce spróbują prawdziwych ro-
syjskich pielmieni, popiją je czymś mocniejszym albo bezalko-
holowym, dowiedzą się, kim był, gdzie mieszkał i gdzie urzę-
dował Wicuś Marynarz, w Retro Praga spróbują między innymi 
śledzia po żydowsku, flaczków i galaretki. Na deser – koncert Ka-
peli z Chmielnej. Na spacer obowiązują zapisy: praska.ferajna@
gmail.com, cena uczestnictwa 30 złotych;
 Muzeum Woli, Oddział Muzeum Warszawy ul. Srebrna 12 
– do 21.12. br. wystawa w 70. rocznicę Powstania Warszawskie-
go „Reinefarth w Warszawie. Dowody zbrodni”, czynna wtorek-
-piątek w godz. 10.00-18.00, sobota-niedziela 10.00–20.00.

ZA prO SZe nIA dlA MIe SZKAń Ców

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Wynajmowałem mieszkanie, pewnego dnia właściciel nie chciał mnie wpuścić do lokalu ze 
względu za zaległości czynszowe. Wymienił w tym celu zamki w drzwiach. Po wielu perypetiach 
udało się zakończyć sprawę polubownie. Jednak nie jestem pewny czy właściciel miał do tego 
prawo i co mogę zrobić, gdy taka sytuacja powtórzy się w przyszłości?

Należy uznać w tej sytuacji, że wynajmujący naruszył Pana posiadanie. Zgodnie z art. 336 Ko-
deksu cywilnego posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel 
(posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, 
dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (po-
siadacz zależny). Z kolei art. 342 Kodeksu cywilnego stanowi, że nie wolno naruszać samowolnie 
posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze. Celem tego ostatniego przepisu jest ochrona 
każdego posiadania (samoistnego albo zależnego, w dobrej lub w złej wierze, zgodnego z prawem 
i bezprawnego, nabytego niewadliwie i w sposób wadliwy). 

Powyższy zakaz obowiązuje każdego, zarówno osobę trzecią, jak i uprawnionego. Jego celem 
jest ochrona interesów posiadacza i zachowanie porządku publicznego, zapobiegając samowolne-
mu dochodzeniu ochrony interesów związanych z posiadaniem. 

Kodeks cywilny przewiduje możliwość ochrony posiadania w dwojaki sposób: z zastosowa-
niem ochrony własnej oraz w drodze sądowej. Sposób ochrony własnej wynika z art. 343 § 2 Ko-
deksu cywilnego, zgodnie z którym posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym 
naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni (np. zadzwonić po ślusarza 
i otworzyć drzwi). Nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że działanie posiadacza można uznać za podjęte niezwłocznie wtedy, 
jeżeli przywróci stan poprzedni w krótkim czasie po naruszeniu. Warto również wskazać, że dzia-
łanie niezwłoczne nie musi oznaczać działania natychmiastowego. Ocena w tym zakresie zależy 
od okoliczności konkretnego przypadku. 

Można również dochodzić ochrony posiadania w postępowaniu sądowym. W treści żądania po-
zwu skierowanego przeciwko osobie naruszającej posiadanie powinien być zawarty konkretny 
wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego (w tym przypadku ponowną wymianę zamków albo 
wydanie kluczy do nowych zamków) i o zaniechanie naruszeń. Zaniechanie naruszeń oznacza na-
kaz powstrzymania się w przyszłości od takich działań, które wyłączają lub ograniczają możliwo-
ści wykonywania takiego posiadania. W postepowaniu tym sąd nie bada stanu prawnego, a jedy-
nie ostatni stan spokojnego posiadania i fakt jego naruszenia. Jeżeli w wyniku naruszenia posia-
dania wystąpiła szkoda, można również dochodzić  – w oddzielnym postępowaniu – stosownego 
odszkodowania. 

Czas na realizację ochrony posiadania jest stosunkowo krótki i wynosi 1 rok od momentu naru-
szenia posiadania. Po tym terminie roszczenie w tym zakresie wygasa. Opła-
ta sądowa od pozwu o naruszenie posiadania jest stała i wynosi 200 złotych. 

Powyższe roszczenia przysługują najemcy niezależnie od ustaleń zawartych 
w umowie najmu bądź przepisów dotyczących najmu lokali, z których mogą 
wynikać wiążące dla stron obowiązki płynące z zawartej umowy najmu i skut-
ki z tym związane. 

PRAWNIK RADZI§§

         Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

Z mIASTA

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 Spółdzielnia mieszkaniowa gocław Lotnisko  
ogłasza przetarg nieograniczony 

  na wykonanie remontu balkonów w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy 

 ul. Znanieckiego 12/14 w Warszawie. 
Szczegóły na stronie internetowej: 

www. smgl.com.pl

rEKlAMA rEKlAMA  



MIEszKaNIEC 5

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!

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

ki czy buty. No i – to, co wyro-
sło „na działeczce”, czyli barw-
ne mieczyki i mocno pachnące 
floksy. Pojawiły się też astry.  

Ale to nie wszystko. Bo pod 
hasłem „prosto z własnego 
ogródka” można kupić pomi-
dorki, owoce, zieleninę, wi-
nogrona, agrest... Na pytanie, 
gdzie mianowicie jest ten ogró-
dek, starsze, skromne panie od-
powiadają ufnie, że „tu, nieda-
leko”. 

Co to oznacza? A to, że 
owe specjały „świeże prosto 
z grządki” czy z krzaczka zwy-
czajnie nie nadają się do spoży-

cia. Choć wyglądają znakomi-
cie, mogą poważnie zaszkodzić!

Dowód prosty: trawa po ko-
szeniu warszawskich (także pra-
skich!) trawników musi być uty-
lizowana, zamiast służyć za po-
karm czy posłanie dla zwierząt 
hodowlanych. Tyle w niej meta-
li ciężkich i rozmaitych toksycz-
nych substancji. Nic w tym dziw-
nego, bo stołeczne powietrze do 
krystalicznych nie należy, samo-
chody śmigają jeden za drugim 
albo, co gorsza, stoją w korkach 
i dyszą spalinami.

Sam Zarząd Oczyszczania 
Miasta zbiera i utylizuje tra-

wę z blisko półtora tysiąca 
hektarów w sześciu parkach 
oraz wzdłuż tych ulic, którymi 
kursuje komunikacja miejska, 
a do tego skwerki, trawniki, 
zieleńce podlegające innym 
właścicielom – spółdzielniom 
mieszkaniowym, wspólnotom, 
osobom prywatnym. Szkoda 
patrzeć, jak marnuje się tyle 
dobrego siana – woła serce, 
ale rozum natychmiast podpo-
wiada, że nie wszystko złoto, 
co się świeci – trawa jest tru-
jąca i nie nadaje się do używa-
nia, tak jak łąkowe, pachnące 
sianko.

Czy podobne refleksje przy-
chodzą nam również podczas 
ulicznych zakupów od miłych, 
starszych pań? Nie zawsze. Nie 
zawsze też owe panie zdają so-
bie sprawę, że ich koszyczki 
i skrzyneczki nie są wypełnione 
bezpiecznymi, zdrowymi i eko-
logicznymi produktami. 

Współczuję im ogromnie, bo 
zamiast stać w kurzu i skwa-
rze, zbierając grosz do grosza, 
z pewnością wolałyby odpocząć 
w zaciszu własnego ogródka. 
Dlatego zawsze chętnie kupuję 
od nich kwiatki. Ale tylko kwiat-
ki. Nic innego. żu

Patrzę moim kobiecym okiem 
na południowopraski bazar 
Szembeka i widzę, jak pięknieje. 
Będzie się świetnie kompono-
wał z niedawno wyremontowa-
nym placem. Dziś handel kwit-
nie tu po nowemu i po staremu. 
W oddanej kilka lat temu hali aż 
kipi od owoców i warzyw – se-
zon w pełni! Pachną ogóreczki 
gruntowe i koper, pierwsze te-
goroczne jabłka, zwłaszcza aro-
matyczne papierówki. Do tego 
śliwki, wiśnie, porzeczki, ale też 
pękate arbuzy, złociste morele, 
rumiane nektarynki. Brać i wy-
bierać! 

Wokół bazaru, wzdłuż Zamie-
nieckiej, też kwitnie handel, jak 
to przy większości warszaw-
skich bazarów: to drobnica, 
sprzedawana wprost z chodni-
ka. Używane ubrania, elemen-
ty zastawy stołowej, niemodne, 
lekko tylko przechodzone toreb-

Prosto  
z grz¹dki

– Witam, panie Eustachy. Wokół szał remontu, budowy, przebu-
dowy, a pan trwa na posterunku mimo wszystko.  Eustachy Mor-
dziak, kolega pana Kazimierza Główki i jego stały rozmówca, 
właściwie nie miał nic do powiedzenia. Bo co tu mówić – jeszcze 
nie znalazł się nikt, kto wstrzymałby zegar historii.

– Wie pan, panie Kaziu, kiedyś to się skończy, bazar się zmieni, 
a życie będzie się toczyć dalej. Człowieka inne zmartwienia gnę-
bią. Weź pan ten afrykański upał. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz 
tak długo było tak gorąco. 

– Pić trzeba dużo, każdy lekarz panu to powie. No i żeby głowę 
czymś zakrywać. 

– Ja nie o tym. Skąd w taki upał wziąć klientów, ja się pytam? 
Bazar jest prawie pusty. Wiesz pan, u nas dużo starszych kupu-
je – emerytów i w ogóle. Ale jak jest gorąco, to boją się z do-
mu wyjść. Głód też z domu ich nie wygania, bo w upał jeść się 
nie chce.

– No, dobrze, ale w takim razie, gdzie są młodsi? To przecież 
nie jest bazar emerytów, jak można by wywnioskować z pańskich 
narzekań. 

– Młodzi? Siedzą na plaży – w Mielnie, Unieściu, Ustroniu… 
Po całym wybrzeżu się rozjechali, jeziora oblegli i tam wydają 
pieniądze. Niestety. Wakacje, zwłaszcza jak są upalne, to marny 
czas do handlowania w mieście. 

– No, ale chyba nie w tym Mielnie, dajmy na to. Tam akurat 
kupcy zadowoleni raczej są. Przez plaże przelewa się fala ludzka, 
a przez stragany rzeka pieniędzy.

– To nie jest sprawiedliwe, niestety. Każdy powinien przez cały 
rok w miarę równo zarabiać. 

– Równo, panie Eustachy, to już było i jak pan wie, nie było naj-
fajniej. A o sprawiedliwość niech się pan nie martwi, bo ona za-
wsze zwycięży.

– Tak, wiem. Jak w tym dowcipie: Dwóch basałyków pluło 
z okna na przechodniów. Jeden był dobry, drugi zły. Zły trafił trzy 
razy, dobry osiem. Dobro zawsze zwycięży zło.

– Coś mi się wydaje, że przez pana żółć przemawia.
– Jak ma nie przemawiać, skoro gdzie się nie obrócisz, to kło-

pot. Weź pan jabłka na ten przykład…
– Przecież jabłka, to nie pański towar.
– Niby tak, ale zmartwienie jest ogólnopolskie, można powie-

dzieć. I jeszcze kręcą, jak nie przymierzając w trzy karty.
– Kto kręci?
– Kto, to nie wiem, ale sam słyszałem, jak jedna kobita w telewi-

zji mówiła, że przez to rosyjskie embargo będziemy mieli 500 mi-
lionów euro w plecy, a w Internecie Krysia wyczytała, że miliard. 
Miliard! Panie Kaziu, wiesz pan, ile to pieniędzy? Nie wiem, co 
sadownicy z tym towarem zrobią.

– Trochę racji, to pan ma. Wyjdziemy na tym nie najlepiej, coś 
mi mówi. Jak ten Kowalski.

– Jaki znów Kowalski?
– Ten z radia.
– Z jakiego radia, szlag mnie trafi!
Do radia dzwoni kobieta: – Dzień dobry, chciałam powie-

dzieć, że znalazłam dziś rano portfel. W środku było 3 tys. dola-
rów w gotówce oraz czek na okaziciela opiewający na sumę 5 tys.  
dolarów. Było też prawo jazdy na nazwisko Stanisław Kowalski. 
I… mam w związku z tym gorącą prośbę: – Proszę panu Stasiowi 
puścić jakiś fajny kawałek z dedykacją ode mnie! 

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Jab³ka i polityka

Polacy to nie zombie. 
Tak jest!

Upał. Ludzie szukają ochłody i ani im w gło-
wie czytać poważne teksty. Dzisiejszy felieton 
wychodzi temu zapotrzebowaniu naprzeciw. 
Ku uciesze jednych i zniesmaczeniu innych, 
język i styl debat parlamentarnych twórczo się 
rozwija. Najbardziej inspirują posłów wnio-
ski o odwołanie ministrów i rządu, a trochę ich 
mieliśmy ostatnio. 

Zaczęło się od debaty nad wotum zaufania dla rządu, podczas której 
posłowie zadawali premierowi pytania. Regulamin nie przewiduje w tym 
przypadku dyskusji, ale do pewnego stopnia zastępowały ją głosy z sali. 
Witold Klepacz: „Czy nie jest pora zastosować się do wezwania: Kończ 
waść, dalszego wstydu oszczędź.” Głos z sali: „ Ale to było w innym kon-
tekście.” Andrzej Romanek: „Pan się przyznaje do tego, że pan niestety 
jest politycznym palantem.” Marek Poznański: „Panie Premierze! Mistrzu 
rozmydlania…”. Marek Balt: Czy domena rządu zmieni nazwę na hołota.
pl? Czy casting na ministrów rządu prowadził pan wśród kandydatów do 
programu „Ekipa z Warszawy”? J. Rutnicki: „Ale bystry jesteś.” Dariusz 
Joński: „Czy pan premier wystąpi z inicjatywą ustawodawczą w celu obję-
cia uczniów szkół gastronomicznych i kandydatów do pracy w gastronomii 
obowiązkowym szkoleniem z zakresu informacji niejawnych?” J. Rutnicki: 
„Ale błysk intelektu.”

Krzysztof Szczerski aż pogubił się w wyszukanych metaforach. O par-
lamencie powiedział, że jest „wielkim, betonowym sarkofagiem, w którym 
siedzą zamknięci posłowie koalicji i blokują zmiany, których oczekują oby-
watele”. Natomiast o Polakach, że nie są ptakami z filmu Hitchcocka, nie 
są też wampirami ani zombie, przed którymi posłowie muszą się zamykać, 
zabijać drzwi deskami, zatrzaskiwać okiennice. (Okiennice i drzwi w beto-
nowym sarkofagu?) Krystynie Pawłowicz chyba się jednak podobało, bo 
powtarzała jak katarynka: „Tak jest”. 

Wyobraźnia posła Szczerskiego eksplodowała, gdy po krytyce rządu 
przeszedł do prezentacji zalet kandydata PiS na premiera, prof. Piotra Gliń-
skiego. To „jak haust świeżego powietrza, jak otwarcie okna w dusznym 
pokoju, jak wpuszczenie światła w mroczne gabinety”. (Głos z sali: „Po-
płacz się”). Nawet prezesowi Kaczyńskiemu nie udało się wznieść na ta-
kie wyżyny. Jego „deszcze, deszczyki”, które „bez przerwy padają, to jest, 
można powiedzieć, taki swego rodzaju sos albo inaczej mówiąc, taka po-
goda, którą tworzy ten rząd”, a „w pewnym momencie doszło do oberwa-
nia chmury” – przyjęto z mieszanymi uczuciami. Sorry, taki mamy klimat. 

Niezawodny Stefan Niesiołowski przerywał prezesowi okrzykami: 
„Bezczelny jesteś; Kłamstwo!” Nie wytrzymał też Jan Vincent-Rostowski: 
„Coś się pomyliło, czas na emeryturę.” Gdy posłowie PiS na stojąco okla-
skiwali swojego lidera, pos. Niesiołowski zawołał: „Na kolana, Błaszczak, 
uklęknij!”. Oczywiście, posłowie PiS nie mogli pozostać dłużni i wystąpie-
nie premiera przerywały z kolei okrzyki K. Pawłowicz: „Jaka hańba, chło-
pie?; Ch..., d... i kamieni kupa” – (powtórzone 5-krotnie); I jeszcze: „Bra-
zylijska gadka.” (To nowość – zawsze było „austriackie gadanie”, ale widać 
mundial zrobił swoje.)

Ostatnie słowo należało do prezesa Kaczyńskiego, który zabrał głos 
w trybie sprostowania: „Pan premier nakłamał tak, że po prostu słońcu 
wstyd świecić”. 

Wesoło było też podczas debaty nad wotum nieufności dla ministra 
spraw wewnętrznych. Marszałek do Bartłomieja Sienkiewicza: „Bardzo 
proszę, panie ministrze.” Głos z sali: „A pan prezes wychodzi.” Stefan 
Niesiołowski: „Alergia czy co?” Przemawia minister, głosy z sali: „Bez-
czelność przechodzi ludzkie pojęcie; To jest na taśmie”. Anna Paluch: 
„Totalny rozkład”. Przemawia Adam Hofman: „Wy, panie posłanki...” Te-
resa Piotrowska: „Co to znaczy „wy”? Może trochę kultury.” Anna Pa-
luch: „Cicho tam.”

Przejrzałem stenogramy z posiedzeń Senatu i, niestety, nie jest dobrze. 
Dyskusje są merytoryczne, nikt nikomu nie przerywa i nikt nikogo nie obra-
ża. Chyba mają rację ci, co chcą Senat zlikwidować. No pewnie, po co nam 
tylu nudziarzy.  Marek Borowski

   Senator warszawsko-PRaSKI

Warszawa
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

Czynne
pon.–pt. 10.00–18.00
sobota 10.00–14.00

Kobiecym okiem Z perspektywy Izby Wyższej
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– Od urodzenia mieszkałem 
przy ulicy Szaserów, w tej oko-
licy chodziłem do przedszko-
la i szkoły, jeszcze czuję na ję-
zyku smak najlepszych rurek 
z kremem sprzedawanych przy 
Rondzie Wiatraczna. A te bal-
samiczne torty z „Misianki” 
w Parku Skaryszewskim? A te 
owoce i warzywa z bazarów 
przy „Wiatraku” albo na Szem-
beku? Wciąż szukam tych sma-
ków i tylko tu je odnajduję…

Adam Cieciura mieszka teraz 
w Wawrze, na osiedlu Aleksan-
drów. – Zawsze chciałem mieć 
tradycyjny dom, kopać w ogród-
ku, wokół mieć ciszę i zieleń… 
Do domu dochodziłem powoli, 
najpierw „budując” go rodzin-
nie. Ślub oczywiście też wzią-
łem na Pradze, w Katedrze War-
szawsko-Praskiej, żona – nie 
muszę mówić – też jest prażan-
ką. Mamy 4-letnią córkę, trzy 
koty i mnóstwo zieleni dookoła 
siebie.

Pan Adam jest prawnikiem 
z wykształcenia, specjalizuje 
się w prawie administracyjnym. 
Od 1998 roku jest radnym sa-
morządowym: do 2006 w Ra-
dzie Dzielnicy Praga Południe, 
potem w Radzie Miasta Sto-
łecznego. Wybranym – oczywi-
ście – na Pradze Południe. – Ta-
to jest żołnierzem zawodowym, 
teraz już emerytowanym. Po 
nim odziedziczyłem m.in. szacu-
nek do pracy wykonanej przez 
minione pokolenia. Mam lewi-
cowe poglądy, jestem przekona-
ny, że państwo i samorządy po-

winny działać na rzecz wyrów-
nywania szans życiowych po-
szczególnych grup społecznych. 
Oczywiście trzeba patrzeć na to 
z różnych perspektyw: a więc 
pomagać ludziom, którzy z nie-
zawinionych przez siebie po-
wodów mają utrudniony start 
w życie, tym którzy sobie nie 
radzą z codziennością, ale tak-
że tym, którzy mieszkają w bar-
dziej zaniedbanych dzielnicach 
naszego pięknego miasta. Prze-
cież – mówi Adam Cieciura – 
w Wawrze wciąż codziennością 
są ledwo utwardzone drogi, 
a na miejskich – bądź, co bądź – 
osiedlach domów jednorodzin-
nych, nie ma wodociągów i ka-
nalizacji! Z szamb nieczystości 
wybierają szambiarki, a wodę 
czerpiemy (wiem co mówię, bo 
sam tak mam) ze studni głębi-
nowych. Po burzowych opa-
dach stoją tu u nas wielkie ka-
łuże, bo w rozbudowującym się 
mieście, nikt nie zadbał o utrzy-
manie drożności kanałów me-
lioracyjnych, a ich roli nie prze-
jęła kanalizacja burzowa, bo jej 
nie wybudowano. I o tej mierze 
rozwoju trzeba pamiętać, decy-
dując się na gigantyczne śród-
miejskie inwestycje!

Adam Cieciura mówi też, że 
jego lewicowe serce szczegól-
nie wyczulone jest na inne poja-
wiające się niebezpieczeństwo, 
zagrażające przestrzeni publicz-
nej miasta. – Po latach dobiega-
ją końca procesy sądowe zwią-
zane z roszczeniami byłych wła-
ścicieli nieruchomości i gruntów 

w Warszawie. Zapadają wyroki, 
które mogą mieć wymierne, złe 
skutki dla sporych grup miesz-
kańców. Rzecz dotyczy m.in. 
parków i budynków szkolnych 
i przedszkolnych. 

W sądach rzeczywiście zło-
żone zostały roszczenia do-
tyczące gruntów obejmują-
cych blisko 30 parków miej-
skich. Najbardziej spektakular-
ne zagrożenie, szeroko opisa-
ne w prasie, dotyczy Królikar-
ni. – Ale ostatnio zapadł także 
wyrok obejmujący część grun-
tów, na których pomiędzy ulicą 
Grochowską a Kwatery Głów-
nej położony jest Park Leśni-
ka – mówi Adam Cieciura.  
– Żeby sprawa była jasna, je-
stem prawnikiem, mam ogrom-
ny szacunek do własności pry-
watnej, nie mam zamiaru pod-
ważać zasadności wyroków są-
dowych. Sedno sprawy leży 
gdzie indziej. Istnieje realna 
groźba, że parki, teraz otwarte 
dla wszystkich i służące wszyst-
kim mieszkańcom miasta, staną 

się prywatnymi i zostaną ogro-
dzone, odcięte od powszechne-
go dostępu. A przecież są tak-
że możliwości, by zaspokajać 
słuszne roszczenia byłych wła-
ścicieli tych gruntów, oferując 
im w zamian atrakcyjne grun-
ty zastępcze lub rekompensaty 
finansowe. Bo straty, jakie mo-
gą dotknąć mieszkańców mia-
sta są ogromne. Tym bardziej, 
że roszczenia dotyczą także tak 
newralgicznych miejsc jak np. 
Park Skaryszewski. Podobnie 
jest z budynkami przedszkolny-
mi i szkolnymi. Może w mniej-
szym zakresie dotyczy to dziel-
nic praskich, ale na przykład 
na Ochocie, na Mokotowie, czy 
Śródmieściu to są już poważne 
problemy. A wyroków jest coraz 
więcej i będzie przez jakiś czas 
jeszcze dużo. Na taką sytuację 
miasto powinno mieć wypraco-
waną strategię działania.

Adam Cieciura jest prze-
wodniczącym dwóch komisji 
w Radzie Warszawy: Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicz-

nego oraz Komisji ds. Gospo-
darowania Odpadami. To komi-
sje obarczone najtrudniejszy-
mi, dotykającymi wszystkich 
mieszkańców Warszawy pro-
blemami.

– W komisji bezpieczeństwa 
zajmujemy się między innymi 
sprawą zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom podczas zgro-
madzeń i manifestacji. Mamy 
konstytucyjnie zagwarantowaną 
wolność demonstrowania prze-
konań. Warszawa, stolica kraju, 
notuje ich, w naturalny sposób, 
największą ilość. Niektóre z nich 
mają gwałtowny charakter, do-
chodzi do zamieszek, rzucania 
kamieniami, użycia przez policję 
środków przymusu. Zagrożeni są 
nieuczestniczący w demonstra-
cjach mieszkańcy, ponosimy stra-
ty w mieniu i substancji mieszka-
niowej. Nie udało nam się do dziś 
wypracować mechanizmów dzia-
łania miasta w obliczu takich za-
grożeń. Potrafimy już twardo wy-
stępować przeciw tzw. kibolom, 
zamieniającym stadiony w miej-
sce burd, a potem kończących po-
rachunki np. na Starówce. Mecze 
są przerywane, zawody odwoły-
wane. Natomiast, jeśli demon-
stracja przeradza się w zamiesz-
ki, nie bardzo wiadomo co robić: 
policja ogląda się na polityków 
wydających decyzje: interwenio-
wać czy nie, a jeśli interwenio-
wać to zdecydowanie, czy łagod-
nie, by nie zaogniać sytuacji… 
A mieszkańcy przed spodziewa-
ną datą demonstracji, nie czując 
się bezpiecznie, na wszelki wy-
padek wyjeżdżają z miasta, cza-
sowo przenoszą się w inne rejo-
ny, zabijają witryny sklepów de-
skami, a potem i tak liczą straty 
w powybijanych oknach, a mia-
sto – w uszkodzonych wiatach, 
przystankach, elewacjach, chod-
nikach, płotach itp.

– W komisji ds. gospoda-
rowania odpadami – mówi 

„Mieszkańcowi” Adam Cie-
ciura – ostatnio głównie zaj-
mowaliśmy się skutkami dzia-
łania tzw. ustawy śmiecio-
wej. W części dzielnic miasta 
jej zasady funkcjonują od po-
czątku bieżącego roku, w in-
nych weszły w życie dopiero od  
1 sierpnia. Zasady oczywi-
ście są identyczne, bo umowy 
z firmami wywożącymi śmie-
ci są identyczne dla wszyst-
kich dzielnic miasta. Rzecz 
w tym, by – mając doświad-
czenie sprzed kilku miesięcy – 
udało się uniknąć tych wszyst-
kich niedomagań „okresu dzie-
cięcego” funkcjonowania no-
wych zasad. Przecież dla wielu 
mieszkańców, zwłaszcza tych 
z domków jednorodzinnych, 
zmiany są znaczące. Zmienia 
się częstotliwość odbioru śmie-
ci, dni odbioru, zasady segre-
gacji. Przy takiej rewolucji, kil-
ka procent adresów do odbioru 
śmieci gdzieś „ginie” – śmieci 
wtedy nie są odbierane dłużej, 
niż by to wynikało z harmono-
gramów. Po jakimś czasie sy-
tuacja się poprawia, ale nam 
zależało, by uczulić władze 
miasta, by wyciągnęły wnioski 
z doświadczeń dzielnic, gdzie 
ustawa śmieciowa funkcjonuje 
już od kilku miesięcy. Czy wy-
ciągnęły – będziemy wiedzieli 
w najbliższych dniach…

„Mieszkaniec” zapytał pa-
na Adama Cieciurę, czy będzie 
kandydował w najbliższych 
wyborach samorządowych. 
– W radach samorządowych 
działam już od kilkunastu lat. 
Mam dużą wiedzę na temat bo-
lączek i zasad funkcjonowania 
naszego miasta oraz prawnicze 
wykształcenie. To są kompeten-
cje skutecznego radnego. Dla-
tego zgłoszę swą kandydaturę 
i liczę na to, że mieszkańcy pra-
skiej części Warszawy zechcą 
oddać na mnie głosy. (toms)

Adam CIECIURA
MIESZKAŃCY

Adam Cieciura ma 37 lat i jak sam o sobie mówi,  
„uzależniony jest od Warszawy”. – A tak konkret-
niej – od praskiej strony miasta – uśmiecha się 
w rozmowie z „Mieszkańcem”. 

P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market

rEKlAMA rEKlAMA  

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

COdzIENNIE prOMOCJa TOwarów
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

OszCzędzaJ 
pIENIĄdzE I Czas!

kUPUj w dOmU handlOwym „fala”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12
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Pędzelkiem 
MIEszKańCa

 Jacek Frankowski
Niedawna rocznica wybu-
chu Powstania Warszaw-
skiego była kolejnym 
sprawdzianem lokalnego 
patriotyzmu i poczucia wię-
zi z historią tego miasta…

– To nie jest święto państwowe, więc 
nie będziemy wywieszali flag… – taką od-
powiedź od administracji swojego bu-
dynku usłyszała Czytelniczka (dane do 
wiadomości redakcji), gdy zapytała, czy 
na 1 sierpnia zostaną wywieszone fla-
gi Polski i Warszawy. Odpowiedź admi-
nistratora bardzo oburzyła naszą Czytel-
niczkę, rodowitą warszawiankę. „Kilka-
krotnie wraz z sąsiadami interweniowali-
śmy w tej sprawie zarówno w administra-

cji, jak i zarządzie spółdzielni, niestety 
bez sukcesu…” – żaliła się „Mieszkańco-
wi” w mailu.

Na szczęście, postaw podobnych do 
wspomnianej administracji, można od-
naleźć w Warszawie już coraz mniej. 
A co warte podkreślenia, tym razem, ta 
konkretna administracja, jednak ugięła 
pod presją mieszkańców (a może z oba-
wy żeby nie stać się negatywnym przy-
kładem wymienianym w mediach?) 
i ostatecznie flagi zawisły na budynku 
Czytelniczki.

Spacerując uliczkami stolicy, 1 sierp-
nia, nietrudno jednak odnaleźć przykłady 
bardzo budujące. Ot, choćby w niedawno 
zasiedlonym apartamentowcu przy zbie-
gu ul. Rybnej i Mińskiej, w którym za-
pewne, jak to teraz bywa w Warszawie, 
zdecydowaną większość mieszkańców 
stanowią ludzie spoza stolicy. W tym bu-
dynku (na zdjęciu) flagi wywiesiła nie 
tylko administracja, ale także niektórzy 
z mieszkańców. I tak trzymać! Flagi na 
maszt! ar

Tę właśnie ideę prezydenta 
Starzyńskiego od lat realizuje 
Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy. Za nami finał XXXI 
Konkursu „Warszawa w kwia-
tach i zieleni 2014”. Laure-
atów jest tak wielu, że nie spo-
sób ich wszystkich wymienić, 
ale warto wspomnieć o zwy-
cięzcach poszczególnych ka-
tegorii. Otóż główne Nagrody 
Prezydenta m.st. Warszawy 
otrzymali: Jarosław Jelonek 
z Ursynowa (kat. balkonów, 
loggii i okien), Nadine Ban-
durska z Pragi-Południe (kat. 
ogródków przydomowych), 
Centrum Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Śródmieście (kat. 
budynków i terenów użytecz-
ności publicznej), Spółdziel-
nia Inwestycji Mieszkanio-
wych „Ursynów” (kat. osiedli 
mieszkaniowych) oraz Och-
-Teatr i Kawiarnia  Amaristo 
(w kat. innych form zieleni 
miejskiej).

Po raz kolejny wśród lau-
reatów znalazł się południo-
wopraski Zespół Szkół Spe-
cjalnych Nr 91 przy ul. Wete-
rynaryjnej, który w tej edycji 
konkursu zajął trzecie miejsce 
w kategorii budynków i tere-
nów użyteczności publicznej. 
W przyszkolnym „Ekogród-

ku” od siedmiu lat tworzone 
są tematyczne klombiki (na 
zdjęciu), które prócz walorów 
estetycznych niosą także war-
tości edukacyjne. W każdym 
klombiku znajdują się tablicz-
ki informujące o nazwach 
rosnących tu roślin. – Dzięki 
temu dzieci mogą obserwo-
wać nie tylko, jak rośliny ro-
sną, ale także poznawać  je 
od strony teoretycznej – mówi 
„Mieszkańcowi” biologicz-
ka Halina Kowalska, która 
z drugą nauczycielką, Iwo-
ną Dudkowską, opiekuje się 
szkolnym ogródkiem. Panie, 
wraz z dbającymi o tutejszą 

zieleń uczniami (którzy chęt-
nie włączają się w pielęgno-
wanie ogródka) starają się 
przy Weterynaryjnej stwo-

rzyć namiastkę prawdziwego 
ogrodu botanicznego. Rośli-
ny w klombikach dobierane 
i wymieniane są sezonowo, 

dzięki czemu „Ekogródek” 
żyje przez cały rok.

Wracając jednak do zwy-
cięzców XXXI Konkursu 
„Warszawa w kwiatach i zie-
leni” trzeba wymienić głów-
nych laureatów Nagrody Za-
rządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy. W po-
szczególnych kategoriach (ta-
kich, jak przy wspomnianej 
wyżej Nagrodzie Prezydenta 
m.st. Warszawy) zwyciężyli: 
Zofia Anderson z Mokotowa, 
Mirosława Skoczeń z Wawra, 
Zakład Lecznictwa Otwar-
tego, Oddział Dzienny Psy-
chiatryczny z Pragi-Południe, 
Wspólnota Mieszkaniowa 
„Stryjeńskich 6” z Ursynowa 
oraz Dom Zakonny „Misjo-
narze Werbiści” z Pragi-Po-
łudnie. Gratulujemy wszyst-
kim, którzy przyczyniają się 
do tego, aby Warszawa była 
pięknie ukwiecona! rosa

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

Zapraszamy wszystkie osoby z wykształceniem co najwyżej średnim za-
mieszkałe lub pracujące na terenie województwa mazowieckiego na bez-
płatne (finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu 
państwa) szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera zakończone uzy-
skaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL Base.

W ramach projektu „ECDL Base – szkolenia komputerowe dla mieszkań-
ców Mazowsza” 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,
  doświadczonych trenerów,
  organizację szkolenia blisko miejsca pracy lub zamieszkania  

Uczestników.

Nasze ogromne doświadczenie (ponad 30 tys. godzin szkoleń w cią-
gu 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.mazowsze@inwes-tor.pl) 
lub na stronie projektu: www.inwes-tor.pl/ecdl.mazowsze.

rEKlAMA rEKlAMA  

Szanowni 
Mieszkańcy
Urząd dzielnicy Praga-Południe 

przypomina,  
iż do Państwa dyspozycji  

została uruchomiona infolinia: 

19 115
(czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu)

na której można zgłaszać wszelkie zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Pragi-Południe.

Konsultanci miejskiego centrum kontaktu przyjmują inter-
wencje oraz na bieżąco  informują o etapach realizacji zgło-
szonej sprawy.  Dodatkowym udogodnieniem może być elek-
troniczny formularz zgłoszenia interwencji lub awarii, znaj-
dujący się na stronie: https://warszawa19115.pl/web/portal/
zgloszenie-awarii-lub-interwencji.

W ramach umowy na odbiór i  zagospo-
darowanie odpadów komunalnych za-
wartej z  miastem stołecznym Warszawa,  
firma LEKARO, obsługująca Dzielnicę  
Praga-Południe, również oddała do Państwa 
dyspozycji numer infolinii – 22 112 02 84 
(czynna od poniedziałku do piątku: 7.00–
19.00, w  soboty 8.00–15.00) oraz adres  
e-mail: warszawa@lekaro.pl celem bezpo-
średniego kontaktu.

wArSZAwA w KwIATACh
Legendarny prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, 
miał wiele marzeń – w swojej wizji stolicy widział nasze 
miasto między innymi kolorowe i ukwiecone…

FlAgI  
NA MASZT!
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Konserwacja żywności to 
w gruncie rzeczy walka z mi-
kroorganizmami, które powo-
dują jej psucie. Chodzi więc 
o to, by żywność przechowy-
wać w taki sposób, który nie 
sprzyja ich rozwojowi, a przez 
to psuciu się jedzenia. Niektó-
re mikroorganizmy zabija sku-
tecznie obróbka cieplna, ale 
niektóre z nich tworzą prze-
trwalniki!

Najstarszym, znanym ludz-
kości sposobem konserwowa-
nia żywności jest jej susze-
nie. Warzywa, owoce, mięso, 
ryby, sery – suszymy niemal 
wszystko. Dziś popularne jest 
też mrożenie (mało kto nie ma 
w domu lodówki); najlepiej - do 
temperatury poniżej -10°C; im 
zimniej tym korzystniej, choć 
nie każde jedzenie po rozmro-
żeniu jest równie apetyczne, 
co przed. Ale większość jest.

Żywność liofilizowana to 
żywność, z której usunięto wo-
dę, lecz nie w procesie susze-
nia tylko zamrażania, co da-
je szansę na naprawdę długie 
przechowywanie w szczelnych 
opakowaniach, choć trudno 
liofilizować w domu. Ukwasza-
my, peklujemy, solimy lub zasy-
pujemy cukrem, wędzimy, we-
kujemy, słowem – robimy za-
pasy na zimę!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Bób – już jest, i to wcale nie na długo!

✓Kotlety z bobu: ziemniaki obierz, ugotuj, lecz bez soli. Do 
wody możesz dodać 4-5 łyżek mleka. W  osobnym naczyniu 
ugotuj opłukany bób (12-15 minut). Gdy gotowy, ostudź zimną 
wodą i obierz go ze skórki (po obraniu powinno być mniej wię-
cej tyle samo bobu i ziemniaków). Całość zmiksuj na puree, do-
dając pieprz mielony, nieco słodkiej papryki i czosnku, trochę 
świeżego, siekanego koperku i dwa razy więcej szczypiorku, małą, bardzo drobno 
siekaną i podduszoną cebulkę i 1-2 jaja, sól do smaku i – jeśli lubisz – 3-4 łyżki tar-
tego, żółtego sera. Następnie całość wyrób i odstaw masę przykrytą na pół godziny. 
Formuj zgrabne kotleciki, panieruj w bułce lub ziarenkach sezamu, smaż jak zwykłe 
mielone. Pycha!

✓Bobaski – kluski z bobu: ugotowany i obrany ze skórki bób (po obraniu czuba-
ta szklanka) ostudź i zmiksuj z jajem, solą i pieprzem dodając łyżką mąkę, aż osią-
gniesz konsystencję taką, jak ciasto na kopytka czy na leniwe. Uformuj kulę, od-
staw na kwadrans. Z ciasta utaczaj wałeczki, oprószaj je mąką, każdy lekko spłasz-
czaj i  krój w skośne kawałeczki w kształcie rombów. Gotuj w osolonym wrzątku, 
do wypłynięcia. Podawaj polane roztopionym masłem, posypane koperkiem lub 
szczypiorkiem.

✓Sałatka z bobu: bób ugotuj, wystudź i obierz ze skórki, Na patelni podduś na 
oliwie cieniusieńkie paseczki czerwonej i żółtej papryki. Gdy przestygnie, wymieszaj 
z bobem i siekaną drobno dymką lub białą częścią pora; skrop odrobiną sosu sojo-
wego i balsamico, posyp lekko uprażonymi ziarnami sezamu. 

✓inna wersja: do bobu dodaj grube wiórki sera cheddar, cienkie paseczki szynki 
konserwowej, kapary i majonez pół na pół ze śmietaną lub jogurtem.

✓Mrożenie bobu na zimę: umyty bób wrzuć do garnka z  bardzo dużą ilością 
wrzątku (bez soli), a potem odcedzaj sitkiem i wrzucaj do wody z mnóstwem kostek 
lodu. Chodzi o to, by go bardzo szybko oziębić. Osącz ponownie, rozłóż na papie-
rowych ręcznikach i całkowicie wysusz. Wkładaj do szczelnie zamykanych torebek 
foliowych i zamrażaj. Gdy jest dobrze przygotowany, wytrzyma do przyszłorocznych 
zbiorów. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Dziś o bobie, jadanym w bardzo wielu miejscach na kuli ziemskiej, 
i to nawet od kilku tysięcy lat przed naszą erą! Egipcjanie uważali 
go za pokarm umarłych i dlatego nie mogli go jadać kapłani, choć 
reszta żywych Egipcjan już tak. 

Bób nie musi wzdymać, jeśli przed gotowaniem postoi przez go-
dzinę, zalany wrzątkiem i ugotowany w świeżej wodzie po odcedzeniu jej; solić można 
już na talerzu. Bób zawiera mało sodu, mnóstwo lekkostrawnego białka i innych, cennych 
składników, z kwasem foliowym na czele, dlatego warto go jeść. Najbogatsza w warto-
ściowe składniki jest skórka, można bób jeść z nią lub bez, a także – gotowany lub suro-
wy, gdy jest młody i świeżo łuskany. 

Ważna ciekawostka: na początku XX w. odkryto, że bób zawiera naturalny lek na cho-
robę Parkinsona: w siewkach bobu jest go najwięcej; skutecznie uzupełnia niedobory do-
paminy.

Jednak nie każdy może go jeść! Poza kapłanami egipskimi powinny go unikać osoby, 
mające kłopoty z nerkami, gdyż sprzyja powstawaniu kamieni nerkowych. Są też inne 
przeciwskazania: cukrzyca ciążowa czy… uczulenie.   Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Nowy dozorca roznosi lokatorom zawiado-

mienia. Pod piętnastką pytają go:
– Pan tu nowy?
– Tak.
– I teraz idzie pan pod szesnastkę?

– Tak. 
– To niech pan uważa, na kogo tam trafi. Bo sąsiad to 

złoty człowiek; uczynny, pogodny, grzeczny, ale jego żona… 
Wredna jędza, jakich mało, koszmarny babsztyl!

Urzędnik dzwoni do mieszkania 16, otwiera mu kobieta:
– Pan tu nowy? Co, pewnie już panu o mnie nagadali, ja-

ka ze mnie hetera!
– No, cóż – odpowiada zmieszany. – Coś mówili, że mąż 

to miły człowiek…
– Właśnie! A wie pan, dlaczego? Bo ja całe życie modliłam 

się o dobrego męża, a on o dobrą żonę – nigdy! 
��

– Co tak liczysz, dziadku? - pyta wnuk.
– Świat się zmienia – westchnął dziadek. – Dziesięć przyka-

zań ma tylko 50 słów, a dyrektywa Unii Europejskiej w spra-
wie produkcji dżemu – kilkadziesiąt tysięcy…

 WesołyRomek

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

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 15h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Dbaj o  zdrowie, bo pogodowe szaleństwa mogą 
dać ci się we znaki. Warto wiedzieć, kiedy zwy-
kłe przeziębienie zmienia się w coś poważniejsze-
go. Czasem trzeba odpuścić i  dla własnego bez-
pieczeństwa zostać w  domu, w  łóżku. Odpoczy-
nek i  kilkudniowa kuracja powinna postawić Cię 
na nogi i pozwolić na złapanie oddechu. Do życia 
codziennego wrócisz wypoczęty. Czas spędzony 
w domu pozwoli ci też na przemyślenie kilku waż-
nych spraw.

 BYK 22.04-21.05
W życiu zawodowym mogą czekać cię zmiany i tyl-
ko od ciebie zależy czy będą to zmiany na lepsze 
czy też nie. Przyłóż się do swoich obowiązków bar-
dziej niż zwykle, dobre wrażenie tym razem nie wy-
starczy, aby wybrnąć z sytuacji. Czasami zmuszony 
będziesz zrobić coś, czego nie lubisz, ale wysiłek 
przełoży się na końcowy efekt, a ten z kolei będzie 
na tyle zadowalający, że wszelkie trudności pójdą 
w zapomnienie. Głowa do góry!

 BLiŹNiĘTA 22.05-21.06
Bliscy będą potrzebowali twojego wsparcia. Pokaż 
im, że jesteś dla nich tarczą, za którą mogą się bez-
piecznie schronić. Nawet mały gest, zarówno wobec 
kolegów z pracy jak i przyjaciół zostanie bardzo do-
ceniony i być może kiedyś osoba, której pomożesz 
odpłaci się z nawiązką. W tym okresie problemy bli-
skich będą twoimi problemami, które rozwiążesz 
bądź też pomożesz komuś przetrwać dzięki swojej 
dobroduszności i doświadczeniu.

 RAK 22.06-22.07
Na początku sierpnia możesz być rozkojarzony. 
Zdarzy ci się kilka pomyłek... nawet w  sprawach 
bardzo oczywistych. Nie będzie to zatem najlepszy 
czas do planowania większych przedsięwzięć. Po-
staraj się skupić, wtedy sprawy zawodowe staną się 
łatwiejsze. Na rozkojarzenie pozwolić sobie możesz 
za to w gronie bliskich znajomych, którzy nie skar-
cą cię za wpadki, a co najwyżej pośmieją się z nich 
wraz z tobą, gdy wyniknie jakaś zabawna sytuacja.

 LEW 23.07-23.08
Nie na darmo mówi się, że lwy to królowie dżungli. 
W nadchodzącym czasie nieraz pokażesz swój przy-
wódczy instynkt. Twoje działania sprawią, że część 
osób zacznie cię podziwiać, a co za tym idzie cenić 
współpracę na tle zawodowym. Uważaj jednak na 
przyjaciół, gdyż twoje przywódcze nawyki owocują-
ce w pracy w tej kwestii mogą urazić bliskie ci osoby, 
a tego z pewnością byś nie chciał...

 PAN NA 24.08-23.09
Początek miesiąca może się okazać dla ciebie miłą 
niespodzianką, jeśli chodzi o prywatne sprawy. Ktoś 
zawróci ci w głowie i nie będziesz tej osobie obo-
jętna. Nie śpiesz się jednak i pewne sprawy traktuj 
z należytym dystansem. Pamiętaj, „gdy człowiek się 
śpieszy, to się diabeł cieszy”. Nadaj tym relacjom 
odpowiednie tempo, a być może przerodzą się one 
w coś trwałego na długie lata.

 WA GA 24.09-23.10
Możesz mieć sporo do załatwienia. Będzie to czas, 
by określić się, co do priorytetów, gdyż nie zawsze 
da się zrobić wszystko... a tym bardziej tak, żeby to 
miało ręce i  nogi. Każdy ma limity i  będzie to do-
bra okazja abyś i ty poznał swoje. Większość spraw 
uda ci się załatwić samemu, w części pomogą bli-
scy, jednakże niektóre rzeczy przyjdzie ci odłożyć 
na później, bądź po prostu z nich zrezygnować...

 SKOR PiON 24.10-23.11
Każdy ma jakieś marzenia. Początek sierpnia bę-
dzie dla ciebie świetnym okresem, sprzyjającym 
w dążeniu do ich spełnienia. Pamiętaj jednak, że-
by nie starać się osiągać wymarzonych rzeczy za 
wszelką cenę. Podążanie po trupach do celu nie 
jest najlepszym rozwiązaniem żadnej z  sytuacji, 
choć czasami wydaje się najprostszą opcją. Trzy-
maj się zasad moralnych i  pamiętaj, że inni też 
mają jakieś marzenia, które czasami łatwo można 
zniszczyć...

 STRZE LEC 24.11-22.12
Zbyt łatwo ulegasz presji znajomych. Teraz zdasz 
sobie z  tego sprawę. Pamiętaj, że każdemu moż-
na pomagać, ale do pewnego stopnia. Jeśli stwier-
dzisz, że ktoś nadmiernie wykorzystuje twoją do-
broć, to jest to czas, aby wyznaczyć pewną grani-
cę. Nie martw się, osoby, którym naprawdę na tobie 
zależy nie zrezygnują przez to z waszej znajomości. 
Będzie to też dobra okazja, aby zobaczyć, kto tak 
naprawdę jest przyjacielem.

 KO ZiO RO ŻEC 23.12-20.01
Zaplanowany od dawna odpoczynek w  końcu na-
dejdzie. Ciesz się nim wraz z najbliższymi i wypocz-
nij w lubiany przez siebie sposób. Wskazana jest ak-
tywność fizyczna, jednakże w  odpowiednich daw-
kach. Pamiętaj, że po urlopie przyjdzie czas na pra-
cę... przecież nie chcesz być zmęczony już pierw-
szego dnia.

 WO dNiK 21.01-19.02
Chociaż lubisz swoją pracę, jednak może to być 
czas, w którym zdasz sobie sprawę, że nie rozwijasz 
się w niej tak, jakbyś tego pragnął. Warto poświę-
cić trochę czasu, aby to przemyśleć. Zastanów się, 
czego tak naprawdę od swojej ścieżki zawodowej 
oczekujesz i czy może nie warto spróbować czegoś 
innego? Nie wahaj się zapytać o zdanie najlepszych 
znajomych. Być może to oni rozwieją twoje wątpli-
wości...o ile w ogóle jakieś masz.

 RY BY 20.02-20.03
W pracy nastaną ciężkie dni. Komunikacja ze współ-
pracownikami będzie utrudniona, gdyż każdy z nich 
odczuje presję deadline’u. Pamiętaj jednak, że wszy-
scy gracie do tej samej bramki i że kooperacja może 
ułatwić wiele spraw. Przypomnij o tym fakcie pozo-
stałym. Wspólne stawianie czoła trudnościom może 
sprawić, że niektóre z tych czysto zawodowych rela-
cji przeniosą się także na płaszczyznę życia prywat-
nego. Dobrych znajomych nigdy nie za wiele! 

Astronom

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni o daty uka-
zania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 12/2014 „Kozie siano”. Zestaw upo-
minków wylosował p. Stefan Jurczyk z ul. Żwanowieckiej. Po odbiór zaprasza-
my (z dowodem tożsamości) do redakcji od 18 do 23 sierpnia br.



MIEszKaNIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZnO-SAMOrZ¥DOWE 

Re da gu je ze spó³ dzien ni ka rzy przy wspó³ u dzia le mie szkañ ców. re dak tor na czel ny: Wie s³aw No wo siel ski. Zdjê cia: Le szek Po go rze lski.  
re dak cja: ul. Gre na die rów 10, 04-062 War sza wa, tel./fax 22 813-43-83, e-ma il: redakcja@mieszkaniec.pl In ter net: www.mieszkaniec.pl Wy daw ca: 
P.W.U. „VA RIA”, ul. Gre na die rów 10, 04-062 War sza wa, tel. 22 810-64-12. Przy got. do druku: MA WA Press tel. 22 613-49-44. Druk:  
„OD DI”. Ma te ria ³ów nie za mówio nych nie zwra ca my. Za treœæ og³o szeñ, li stów i ar ty ku ³ów spo nso ro wa nych (AS) Re dak cja i Wy daw ca nie 
od po wia da j¹.

na k³ad:  
42 000 egz.

Kon tro lo wa ny przez 
Zwi¹ zek Kon tro li  

Dys try bu cji Pra sy.

DAM PRACĘ

 Potrzebna Pani do sprzedawa-
nia w sklepiku w Radości. Naj-
chętniej emerytka/rencistka. 

Tel. 501-506-066

FINANSE
 Pożyczki gotówkowe. 

Tel. 22 299-08-07

KUPIĘ
 a antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro 
i inne przedmioty. 
Tel. 22 253-38-79; 601-235-118

MEDYCZNE
 alkoholowo - narkotykowe 
odtrucia, esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
 Rehabilitacja w domu pa-
cjenta. Masaż leczniczy, relak-
sacyjny.  Tel. 508-719-812

NAUKA

 Fizyka, matematyka - dojazd. 
 Tel. 22 615-81-50, 603-581-282
 Francuski, rosyjski- wszystkie 
tłumaczenia pisemne.
  Tel. 22815-44-91, 601-35-18-64
 Matematyka, dojazd. 

Tel. 501-510-709
 Matematyka. Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze - promocja! Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 70 m2 dwupoziomowe komfort 
Wesoła Zielona osiedle chronio-
ne.  Tel. 662-143-152 
 Kawalerka w Wawrze. 

Tel. 660-281-236
 Kawalerka, Falenica. 

Tel. 696-278-382

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, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody, audyty Wspólnot Miesz-
kaniowych. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 

www. podatki - doradca. pl
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola od 
strony pętli autobusowej).

www.kancelariaosica.pl; 
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 

RÓŻNE

 OPIeKa NaD GROBa-
MI W WaRSZaWIe - TaNIO 
I SOLIDNIe. 

TeL. 500-336-607
 Promocja Koszule męskie C.H 
Szembeka paw. 174 Wólczanka. 

Tel. 662-143-152

SPRZEDAM

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

www.odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY

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

TRANSPORT

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

PRZEPROWADZKI. 
TEL. 722-990-444

 Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30

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 satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 

lemag-tvsat.waw.pl 
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
 aNTeNy, TeLeWIZORy - 
NaPRaWa.  TeL. 602-216-943
 Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie. 

Tel. 503-630-035
 Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
 Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 

Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pralek, in-
stalacje elektryczne. 

Tel. 601-93-68-05

 eLeKTRyCZNe. 
TeL. 504-618-888

 Elektryczne. Tel. 516-075-825
 PaNeLe, UKŁaDaNIe. 

TeL. 504-618-888
 Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRZePROWaDZKI 

TeL. 669-834-024 

 Futra - kożuchy, odzież skó-
rzana - usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy, ul. 
Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05

 Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie. Tel. 22-610-81-21, 

607-773-106
 HyDRaULICZNe. 

TeL. 504-618-888
 Hydrauliczno- gazowe. 

Tel. 505-65-85-23
 HyDRaULIK. 

TeL. 502-031-257

 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

www.silczuk-hydraulika.pl. 
Tel. 696-321-228

 LODÓWeK NaPRaWa.
TeL. 22 842-97-06; 

602-272-464
 Lodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.  Tel. 694-825-760
 MALOWANIE ŚCIAN. 

TEL. 602-126-214

 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874
 SZaFy, PaWLaCZe, GaR-
DeROBy.  TeL. 602-126-214
 Tapicerskie.  Tel. 22 612-53-88
 Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie vertica-
li.  Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 Hydraulika elektryka ogrzewa-
nie domofony klimatyzatory.

Tel. 604-339-033 
www. hydro-elektro.com.pl

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 

Tel. 510-540-640
 Kompiak.pl, odzyskiwanie da-
nych, serwis komputerowy, do-
jeżdżamy, godz. 9-20/7 dni. 

Tel. 603-134-299

 Serwis. Tanio. Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

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

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 518-562-380

 Glazura, malowanie, hydrauli-
ka.  Tel. 606-181-588
 Glazura- remonty. Fachowe 
porady.  Tel. 692-885-279
 Gładź, panele, malowanie. 

Tel. 609- 982 -675
 Malowanie, panele, wykładzi-
ny, drobne remonty. 

Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, panele. 
 Tel. 22 615-76-97; 695-679-521
 Naprawy - serwis - sprzedaż- 
okna - drzwi - meble - różne prace 
rem.-budowlane.  Tel. 792-090-565
 Remonty kompleksowo i so-
lidnie. Tel. 501-868-930, 

502-218-778 
www.remonty4u.pl

 TaPeTOWaNIe, MaLO-
WaNIe, GLaZURa. GŁO-
WaCKI.  TeL. 504-618-888
 Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 

Tel. 663-51-17-71

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813

OGŁO SzENIA 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

MIEszKaNIEC 9

Od zaraz Panią do salonu fry-
zjerskiego damsko-męskiego na 
Grochowie.  Tel. 504-646-340

Lokal użytkowy, Umińskiego 6, 
53 m2.  Tel. 662-033-853

OGłOSZENiE OGłOSZENiE

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

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

OGłOSZENiE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Angorska” w  Warszawie (03-913)  
ul. Angorska 5/9 ogłasza przetarg otwarty w formie oferty pisem-
nej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności: 
  lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Angorskiej 5/9 w Warszawie, 

pow. użytkowa 158,94 m² – parter,  
wartość rynkowa – 1.472.100 zł (10% wadium – 147.210 zł).

Lokal można oglądać w porozumieniu ze Spółdzielnią 
– tel. 784 947 277.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać 
na konto: 64 1020 1097 0000 7102 0264 9994. 

Ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu. Oferty w zamkniętej 
kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w dniach 
25.08.–27.08.2014 r. w godz. od 9.00 do 11.00 w siedzibie Spółdziel-
ni. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dnia 27.08.2014 r. 
o godz. 16.30.
Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni od dnia 
zawiadomienia o  wygraniu przetargu wpłacić deklarowaną kwotę, 
gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje utratę wpłaconego 
wadium. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni po 
telefonicznym uzgodnieniu terminu. Lokal przeznaczony na prowadze-
nie działalności handlowej lub usługowej za wyjątkiem pory nocnej, 
o charakterze niezakłócającym spokoju mieszkańcom budynku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny.

S.M. „MiĘdZYNAROdOWA”  
Warszawa ul. Międzynarodowa 44  

ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie:
1.  dokumentacji projektowej dachu garażu podziemnego

Wandy 16,
2.  robót instalacyjnych sanitarnych i ogólnobudowlanych

w węzłach CO w 17 budynkach mieszkalnych,
3.  usuwania alg, glonów i innych zabrudzeń w budynkach

Międzynarodowa 34, Brazylijska 18, Wandy 15,
4.  remontu pokrycia dachowego w budynkach

Międzynarodowa 46/48A, 38 oraz remontu tarasu
Międzynarodowa 38.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie 
internetowej Spółdzielni: www.miedzynarodowa.waw.pl

rEKlAMA rEKlAMA

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

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

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.

Tradycyjnie w uroczystości, która odbyła się w przeddzień rocznicy, 
nie zabrakło przedstawicieli środowisk kombatanckich w tym Barbary 
Kolińskiej, członka Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu War-
szawa Środowisko 6. Obwodu Praga, Feliksa Waśkiewicza ze Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych Warszawa Praga Południe oraz stulatka majora Kazimierza Klim-
czaka, który podczas wojny walczył nie tylko w stolicy. 

Pierwsze wiązanki złożono i znicze zapalono pod tablicami pa-
miątkowymi umieszczonymi na budynku urzędu dzielnicy Praga-
-Południe przy ulicy Grochowskiej 274. Upamiętniają one dowódcę 
Powstania Warszawskiego na terenie Pragi Antoniego Żurowskiego 
oraz żołnierza Powstania Warszawskiego Bronisława Chajęckiego, 
zastępcę prezydenta Warszawy i komisarza cywilnego na Pradze we 
wrześniu 1939 roku, komendanta korpusu bezpieczeństwa Warszawy 
w latach 1942-1944.

Kolejne kwiaty i znicze złożono pod tablicą poświęconą pamię-
ci żołnierzy Armii Krajowej 6. Obwodu, znajdującą się na murze 
kościoła Księży Pallotynów przy ulicy Skaryszewskiej 12. Tam też 
Kazimierz Klimczak opowiedział kilka historii z tamtego okresu.  

Zaduma towarzyszyła składaniu wiązanek i zapalaniu zniczy pod 
pomnikami w Parku Skaryszewskim. Pierwszym odwiedzonym 
miejscem pamięci był głaz poświęcony żołnierzom AK i Zgrupo-
waniu Batalionu Saperów Praskich „Chwackiego”, którzy w tym 
rejonie stoczyli walkę z oddziałami niemieckimi w pierwszych go-
dzinach Powstania Warszawskiego. Drugi głaz upamiętnia zało-
gę, zestrzelonego przez Niemców 14 sierpnia 1944 roku, samolotu 
z 178 Dywizjonu Bombowego Lotnictwa Brytyjskiego, który niósł 
pomoc walczącej Warszawie. Odsłonięcia pomnika w 1988 roku 
dokonała premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher z udziałem 
sierżanta Henry’ego Lane, uczestnika tamtych wydarzeń. To miej-
sce odwiedziła też w 1996 roku angielska królowa Elżbieta II.

Z tym miejscem pamięci związana jest niezwykła historia. Wspo-
mniany wyżej samolot został trafiony niemieckim pociskiem arty-
leryjskim, rozsypywał się na terenie parku i w końcu wpadł do je-
ziora. Zginęli wszyscy oprócz jednego – wspomnianego sierżanta 
Lane, który otrzymał  rozkaz udania się na koniec samolotu. Tam 
otworzył się luk i... wyrzuciło go na wysepkę, gdzie znaleźli go 
Niemcy. Udało mu się przeżyć i wielokrotnie tu bywał, m.in. na od-
słonięciu tego pomnika. Oprócz tradycyjnego składania kwiatów 

i zniczy, nie zabrakło także kolejnych wojennych historii pani Bar-
bary i pana Kazimierza, których zgromadzeni wysłuchali z dużym 
zainteresowaniem.

Później wszyscy udali się na Wybrzeże Szczecińskie, gdzie znaj-
duje się obelisk poświęcony pamięci poległych w walce o wyzwo-
lenie Warszawy w latach 1944-1945. Następny na praskiej trasie 
pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego był kościół pw. 
Apostołów Jana i Pawła przy ulicy Kapelanów Armii Krajowej 2. 
Świątynia powstała w historycznym miejscu przepraw żołnierzy 
AK przez Wisłę podczas Powstania Warszawskiego. Na jej mu-
rach umieszczone są tablice upamiętniające uczestników tamtych 
wydarzeń. Jest to wyjątkowy kościół dla powstańców warszaw-
skich – miejsce ich spotkań i modlitw.  Uczestnicy PW spotykają 
się tam z okazji ważnych dla nich rocznic i świąt patriotycznych. 
Przedostatnim miejscem, które odwiedzili uczestnicy uroczystości 
był kościół pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi przy Placu 
Szembeka. Tam znajdują się tablice poświęcone: ppłk. Tadeuszowi 
Schollenbergerowi, dowódcy Rejonu 3 (Grochów) i żołnierzom AK 

z Grochowa poległym w walce z okupantem niemieckim w latach 
1939-1944. Oprócz złożenia kwiatów i zapalenia zniczy zgroma-
dzeni pomodlili się za zmarłych. Ostatnie wiązanki i znicze zosta-
ły złożone przy pomniku żołnierzy 21. Warszawskiego Pułku Pie-
choty im. Dzieci Warszawy przy Alei Waszyngtona, na rogu ulicy 
Grenadierów.  

Przy każdym z miejsc pamięci na chwilę, niczym podczas Go-
dziny „W”, zebrani przystawali, aby wspomnieć ludzi, których 
nazwiska upamiętniono na tablicach, głazach czy pomnikach. Nie 
brakowało także historii  o tych, którzy zginęli oraz, co tak nie-
zwykle ważne w tym zabieganym świecie, chwili zadumy nad 
ich losem. Aby dodatkowo uczcić te wyjątkowe chwile dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 72 zaśpiewały kilka powstańczych pio-
senek.  Dla najmłodszych ten wzruszający objazd był piękną lek-
cją historii. 

Oprócz wymienionych wyżej w uroczystościach uczestniczył 
praski senator Marek Borowski, przedstawiciele Rady Dzielnicy 
Praga-Południe oraz Zastępcy Burmistrza Jarosław Karcz i Kon-
stanty Bartoń, członkowie organizacji Grochów Patriotyczny i To-
warzystwa Przyjaciół Grochowa. Uroczystość logistycznie wspo-
magali policjanci z KRP Warszawa VII i przedstawiciele Straży 
Miejskiej Oddział Terenowy VII,  którzy, wraz z harcerzami pełni-
li również wartę honorową przy odwiedzanych miejscach pamięci.

Tekst i fot. Anna Krzesińska

prAŻAnIe pAMIĘTAją O BOhATerSKICh pOwSTAńCACh
praga-południe

park Skaryszewski

W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz – 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. 
Już od trzynastu lat władze oraz mieszkańcy Pragi–Południe udają się w  objazd po 
ośmiu miejscach pamięci na terenie dzielnicy, aby złożyć hołd tym, którzy 1 sierpnia 
1944 r. o godzinie 17. ruszyli, aby walczyć o suwerenną Polskę. 

ul. grochowska 274

ul. Skaryszewska

park Skaryszewski

ul. Kapelanów armii Krajowej
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Kolarski wyścig 
dookoła Mazowsza

W poniedziałek 28 lipca wystartował 57. Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza – Lotto Tour. W zawodach 
wzięły udział zarówno zespoły polskie jak i zagraniczne – łącznie 
15 drużyn liczących 130 spragnionych zwycięstwa zawodników. 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza to jedna 
z najważniejszych imprez sportowych kolarstwa szosowego w Pol-
sce. Zalicza się go do wyścigów ProLigi – rankingu zawodowych 
polskich kolarzy, który obliczany jest na podstawie wyników naj-
ważniejszych imprez kolarskich w Polsce. To wydarzenie wpisane 
jest również w plan kolarskich imprez światowych, który prowa-
dzony jest przez Światową Federację Kolarską UCI. 

Tegoroczny Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazow-
sza składał się z prologu oraz sześciu etapów, które rozegrane zosta-
ły między 28 lipca a 2 sierpnia. Na terenie Warszawy wystartował 

prolog oraz czwarty, najdłuższy (216 km) etap ww. kolarskiego wy-
ścigu. Łącznie kolarze pokonali trasę o długości 866 kilometrów.

Prolog rozgrywany 28 lipca na służewskim Torze Wyścigów 
Konnych wygrał Bułgar Nikolay Mihaylov z CCC Polsat Polko-
wice. Z kolei czwarty etap wyścigu, który odbył się na trasie War-
szawa-Wesoła – Wysokie-Mazowieckie wygrał Duńczyk Alex Ra-
smussen reprezentujący drużynę Riwal Cycling Team. W klasyfi-
kacji końcowej Lotto Tour ostatecznie zwyciężył Jarosław Marycz 
z CCC Polsat Polkowice, który całą trasę wyścigu pokonał w 18 
godzin 28 minuty i 31 sekund. Kolejno drugie i trzecie miejsce na 
podium ze stratą 4 sek. i 12 sek. zajęli: Eryk Latoń z drużyny BDC 
MarcPol i Holender Maurits Lammertink reprezentujący Jo Piels. 
Tuż za podium ze stratą do lidera wynoszącą 18 sek. znalazł się Ma-
teusz Komar z BDC MarcPol.

Organizatorem Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Do-
okoła Mazowsza od 2000 roku jest Stowarzyszenie Mazovia Team. 
Tegoroczna jego edycja współfinansowana była ze środków m. st. 
Warszawy.  dm

Jeden z etapów tegorocznego wyścigu. 

Nie tylko „szybkie”, ale tak-
że silne i wytrzymałe. Jednym 
słowem – wyjątkowe! Przed 
nami kolejna edycja lekko-
atletycznego Memoriału Ka-
mili Skolimowskiej.

Na tę imprezę zapraszaliśmy 
już Czytelników „Mieszkań-
ca”, ale ponawiamy nasze za-
proszenie, bo naprawdę warto. 
Choćby dla pojedynku najlep-
szych światowych sprinterów – 
w biegu na 100 m zmierzą się 
m.in. Richard Kilty (aktualny 
halowy Mistrz Świata na 60 m), 
Kim Collins (były Mistrz Świa-
ta na „setkę”) oraz największa 
gwiazda tego Memoriału, le-
gendarny sprinter Usain Bolt.

Wśród śmietanki polskich 
lekkoatletów będziemy mogli 
podziwiać m.in. Anitę Włodar-
czyk, Pawła Fajdka, Piotra Ma-
łachowskiego i Tomasza Ma-
jewskiego (na zdjęciu). Udało 
się zrealizować jedno z marzeń 
Roberta Skolimowskiego, ojca 

naszej przedwcześnie zmarłej 
Kamili, najmłodszej polskiej 
Mistrzyni Olimpijskiej, i tego-
roczny turniej odbędzie się na 
Stadionie Narodowym. Impre-
za zaplanowana jest z dużym 

rozmachem, ale, w przeciwień-
stwie do poprzednich edycji na 
grochowskim stadionie „Orła”, 
będzie biletowana. – Jest taka 
konieczność, bo zarówno sa-
mo wynajęcie Stadionu Naro-
dowego, jak i choćby gaże dla 
tych najlepszych, najsłynniej-
szych lekkoatletów, którzy u nas 
wystąpią, generują olbrzymie 
koszty – wyjaśniał „Mieszkań-
cowi” Robert Skolimowski. 

Będziemy mogli być świad-
kami nie tylko pojedynku naj-
większych gwiazd lekkiej atle-
tyki, ale także tego, jak Stadion 
Narodowy sprawdzi się w roli 
obiektu lekkoatletycznego. Lot-
to 5. Warszawski Memoriał Ka-
mili Skolimowskiej odbędzie 
23 sierpnia. Zapraszamy! ar

REKLAMA REKLAMA

więcej rodziny na legii
Władze stołecznej Legii zapowiadają powiększenie sektora 

rodzinnego na stadionie i nowe atrakcje dla najmłodszych.
119 i 219, to numery sektorów na stadionie Legii, które od sezo-

nu 2014/2015 powiększą strefę przeznaczoną dla rodzin z dziećmi. 
Dzięki temu cały Sektor Rodzinny będzie mógł przyjąć cztery ty-
siące rodzinnych fanów Legii. – Dobrze, że powiększa się oferta dla 
rodzin, dzięki temu więcej dzieci będzie uczyło się kibicowania mo-
jej ukochanej drużynie, ale mam nadzieję, że powiększony Sektor 
Rodzinny nie będzie bezpośrednio graniczył ze strefą buforową… – 
mówi „Mieszkańcowi” Mateusz, gimnazjalista z Grochowa, który z 
rodzicami chodzi na mecze Legii od kilku lat. 

Władze Legii zapowiadają też nowe, dodatkowe atrakcje dla naj-
młodszych kibiców. 

– Dbamy, aby poza sportowymi aspektami wizyty na stadionie by-
ły dla nich wyjątkowym przeżyciem i gwarantowały dobrą zaba-
wę – zapewnia Jakub Szumielewicz, dyrektor wykonawczy klubu. 
Stadion przy Łazienkowskiej odwiedzą bohaterowie popularnych 
kreskówek, a każdy kibic będzie mógł pomalować twarz barwami 
Legii i przybić piątkę z jej piłkarzami. Klub planuje wprowadzenie 
Paszportu Młodego Legionisty. Oferta dla rodzin ma być bardzo 
atrakcyjna także pod kątem cenowym. rosa

Guilherme z młodym kibicem Legii.

Szybkie gwiazdy  
na narodowym
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Uczestników dopingowali nawet inni kolarze. Fo
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