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Walentynkowe 
cuda

Ponoć od nienawiści do miło-
ści droga wcale nie jest daleka, ale 
jakoś sobie nie potrafi ę wyobrazić, 
żeby walentynkowe kartki potrafi li 
między sobą wymienić (bez inten-
cji wzajemnego dopieczenia so-
bie) członkowie rządzącej koalicji 
i aktualnej opozycji. Chociaż… 
grają te swoje role jak w teatrze, 
po programie telewizyjnym, gdzie 
nawrzucają sobie od najgorszych, 
potrafi  jeden drugiego odwieźć do 
domu. Niewykluczone, że w tym 
aucie, będąc tylko we dwójkę za-
rykują się ze śmiechu, że „ciemny 
lud” tę walkę plemienną kupuje.

Widziałem, co niechęć do dru-
giego człowieka potrafi  zrobić: 
oszalałego w furii 80-latka kopią-
cego na ulicy swoją równie leciwą 
żonę, bo się pokłócili na zakupach, 
widziałem siniaki na twarzach pobi-
tych żon i mężów (tak, tak!), pieska, 
który dostał sztachetą, bo szczeka-
jąc za głośno obudził skacowane-
go właściciela… I tak dalej i temu 
podobne. 

Gdy więc przychodzi 14 lute-
go i publicyści zaczynają rytual-
ne rozważania, czy powinniśmy 
uczestniczyć w importowanym, 
powierzchownym święcie miłości, 
ja nie mam wątpliwości. Jeśli po 
364 dniach w roku, pełnych wy-
rzutów a co najwyżej obojętności 
przychodzi jeden, w którym poli-
tyczna i obyczajowa poprawność 
każe kupić kwiatek i czekoladkę 
w kształcie serduszka i nakazuje 
jeszcze to wszystko wręczyć z mi-
łym uśmiechem, to ja to przyjmuję 
z absolutną aprobatą.

Bo nawet, jeśli w ogromnej 
większości przypadków następ-
nego dnia już tak miło nie będzie, 
to są jednak zdarzenia, które wy-
wołują lawinę podobnych. On był 
dla mnie (nieoczekiwanie) miły 
wczoraj, to ja będę dla niego dziś. 
On znowu jutro, to ja pojutrze. Nie 
bywa tak? Cuda się nie zdarzają? 
Trzeba dać im szansę.

Tomasz Szymański
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PRAGAWARSZAWA

 Kupno – Sprzeda¿  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, z³oto 

 
 

  

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI 

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

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

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  
  Mamy wolne terminy  

na zorganizowanie komunii
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

„mieszkaNiec” rozmawia 
z adriaNem tyszkiewiczem, 
właŚcicielem jedNej 
z grochowskich cukierNi.

WIELKIE PĄCzKOWANIE
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Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta

LECZENIE 
KREGOSLUPA

tel. 22 610 06 73
kom. 602 375 462

www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie
ul. Garwolińska 7 lok. 79
04-348 Warszawa

Nawet w 24 godziny!

szybko i uczciwie

T e

883 306 204 
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KAMERA, MIKROSKOP
ULTRADŹWIĘKI

RADIOWIZJOGRAFIA
 tel. (22) 610 46 46

     0 500 214 141
www.chodent.pl

* wypełnienie kanału * wypełnienie 
światłoutwardzalne * zdjęcie ka-
mienia * lakierowanie zębów * badanie 
kamerą wewnątrzustną - bezpłatnie

* obowiązuje do końca lutego 2015
zapisy telefonicznie od 16.02. (pon.) od godz. 9.00

KLINIKA STOMATOLOGICZNA 
ul. KORDECKIEGO 79
 (22) 672-12-71

KLINIKA STOMATOLOGICZNA 
ul. KORDECKIEGO 79
 (22) 672-12-71

 
 
 
 
ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU
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KRONIKA POLICYJNA
Trzech na jednego

Południowoprascy poli-
cjanci zatrzymali trzech agre-
sywnych, pijanych pasażerów 
autobusu PKS. Mężczyźni nie 
mogli pogodzić się z tym, że 
kierowca zwrócił im uwagę 
w związku ze spożywaniem 
alkoholu w autobusie. Zaata-
kowali go i pobili. Całą trójkę 
ujęła ochrona dworca i prze-
kazała w ręce policji, która 
wykonała tzw. czynności pro-
cesowe i przedstawiła zatrzy-
manym zarzuty.

Wpadł  dzień po kradzieży
Do południowopraskiej 

komendy wpłynęło zawia-
domienie o kradzieży te-
lefonu. Policjanci pionu 
operacyjnego na podstawie 
wskazanego rysopisu wy-
typowali podejrzewanego  
o popełnienie tego przestęp-
stwa, a następnie go zatrzy-
mali. 36-letni Jacek T. trafił 
do policyjnej celi. Przeprowa-
dzone przez funkcjonariuszy 
czynności pozwoliły ustalić, 
że zatrzymany ma na swoim 
koncie jeszcze jedną kradzież 
telefonu, której dopuścił się 
miesiąc wcześniej. Śledczy 
przedstawili mu dwa zarzuty. 
Za kradzież grozi do pięciu lat 
więzienia.

Okradł znajomą
Policjanci z Targówka za-

trzymali mężczyznę podejrza-
nego o kradzież telefonu ko-
mórkowego i pieniędzy. 
Z ustaleń funkcjonariuszy 
wynika, że mężczyzna okradł 
swoją znajomą. Wykorzystując 
jej nieuwagę, zabrał jej kartę 
do bankomatu i wyjął pienią-
dze, ukradł telefon, czym na-
raził kobietę na straty łączne w 
wysokości około 1800 złotych. 
Po usłyszeniu zarzutu, 24-latek 
przyznał się i poddał dobrowol-

nie karze 8 miesięcy pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 
trzy lata.

Pijany uciekał kradzionym 
Subaru

Policjanci patrolujący uli-
ce Wawra zauważyli jadące 
subaru bez włączonych świa-
teł.  Kierujący samochodem 
nie zatrzymał się do kontroli, 
przyspieszył i zaczął ucie-
kać. Funkcjonariusze podję-
li pościg. Zakończył się on  
w lesie, gdzie wjechał ucie-
kający kierowca, rozpędzony 
samochód uderzył w drzewo, 
a kierowca próbował jeszcze 
kontynuować ucieczkę pieszo. 
Po zatrzymaniu Mateusza Z. 
okazało się, że jest nietrzeźwy, 
miał ponad 1,6 promila. Poli-
cjanci ustalili, że subaru, któ-
rym jechał wcześniej, ukradł. 
Zatrzymanemu przedstawiono 
zarzut kierowania pojazdem  
w stanie nietrzeźwości oraz kra-
dzieży z włamaniem do pojaz-
du. Może grozić mu do dziesię-
ciu lat pozbawienia wolności. 

Przelał sobie milion  
trzysta tysięcy złotych
50-letni Tomasz K. wpadł 

w ręce policjantów z wydzia-
łu do walki z przestępczością 
gospodarczą i korupcją. Męż-
czyzna podejrzany jest o przy-
właszczenie mienia znacznej 
wartości. Na przestrzeni 20 
miesięcy, mając dostęp  ̶  był 
pracownikiem administracyj-
nym do rachunków i rozliczeń 
firmy  ̶  zasilił własne konto 
kwotą blisko miliona trzystu 
tysięcy złotych. Pieniądze 
przelewał na swoje konto.  
W prokuraturze usłyszał za-
rzut i został objęty policyjnym 
dozorem.                         

 toms

 ̶ To przykład bulwersującej 
niemocy władz i służb!   ̶ mówi 
„Mieszkańcowi” grochowski 
aktywista Zielonych, Dominik 
Pucek, który zainicjował na 
facebooku utworzenie profilu 
pod nazwą „Kamionkowski 
Parking Elekcyjny”, i dodaje:   
 ̶  Chcemy w ten sposób rozpo-
cząć dyskusję o tym co się dzie-
je w parku. A na zabytkowym, 
zielonym terenie faktycznie 
dzieje się bardzo źle.

Objęte konserwatorską 
ochroną błonia rozciągają się 
pomiędzy Parkiem Skary-
szewskim (ul. Międzynarodo-
wą), a Osiedlem Waszyngtona 
(ul. Kinową). Na tym obsza-
rze, niestety często, dochodzi 
do łamania prawa poprzez nie-
legalne, masowe parkowanie. 
Szczególnie jest to widoczne 
i bulwersujące przy okazji 
imprez organizowanych w są-
siadującym z błoniami Parku 
Skaryszewskim. W sobotę, 31 
stycznia, tam właśnie odbywał 
się X Bieg Wedla.  – Zdaje się, 
że sytuacja, która zaistniała 
przy okazji tego biegu przela-
ła przysłowiową czarę gory-
czy… ̶  komentuje nam rzecznik 
dzielnicowego Ratusza, Jerzy 
Gierszewski. Sytuacja tragicz-
na i groteskowa zarazem. Bo 
jak inaczej opisać obrazek, na 
którym zabytkowy park rozjeż-
dżają dziesiątki samochodów,  
a pomiędzy nimi bezradnie 
spacerują funkcjonariusze Stra-
ży Miejskiej?

O komentarz do tego ob-
razka (na zdjęciu) chcieliśmy 
poprosić Piotra Brabandera, 
Stołecznego Konserwatora Za-
bytków. W końcu, jak wspo-
minaliśmy, Kamionkowskie 
Błonia Elekcyjne są terenem 
zabytkowym, objętym praw-
ną ochroną konserwatorską. 
– Pan dyrektor nie będzie się 
wypowiadał w tej sprawie, bo 

za takie sytuacje odpowiada 
właściciel parku, a nie konser-
wator – usłyszeliśmy w biurze 
SKZ. Unik zastosowany przez 
miejskich urzędników jest ko-
lejnym bulwersującym wąt-
kiem tej sprawy. Tym bardziej,  
że do nielegalnego parkowa-
nia na zabytkowym obszarze 
dochodziło często (o czym 
„Mieszkaniec” pisał m.in.  
w 2011 r.)  i zapowiadają się 
kolejne takie ekscesy.

Walkę o poszanowanie 
prawa i zabytku rozpoczęła 

mieszkająca w pobliżu par-
ku Zofia Boratyńska, która po 
Biegu Wedla interweniowała 
w dzielnicowym urzędzie i u 
organizatorów kolejnej zbliża-
jącej się imprezy. Mieszkanka 
przesłała nam kopię interwen-
cyjnej korespondencji. Dziel-
nicowy Wydział Ochrony Śro-
dowiska skierował sprawę do 
Delegatury Biura Gospodarki 

Nieruchomościami z sugestią 
dopilnowania przywrócenia 
rozjeżdżonego terenu do stanu 
poprzedniego, skutecznego za-
bezpieczania błoni przed nisz-
czeniem i informowania Straży 
Miejskiej o imprezach, na które 
delegatura wydaje pozwolenia. 
Od organizatorów najbliższej 
dużej biegowej imprezy w Par-
ku Skaryszewskim („Tropem 
Wilczym”, 1 marca) Zofia Bo-
ratyńska dowiedziała się, że 
kwestia zabezpieczenia miejsc 
parkingowych dla uczestników 

leży w gestii… miejskich służb 
porządkowych.

Takim pojmowaniem roli or-
ganizatora oburzona jest Monika 
Niżniak, rzeczniczka stołecznej 
Straży Miejskiej, która jednak 
przyznaje, że w egzekwowaniu 
prawa funkcjonariusze mają pe-
wien problem: – Niestety, jeśli 
trawnik, na którym nielegalnie 
parkują samochody jest przy-
kryty pokrywą śnieżną, to sądy 
nie podzielają naszego stano-
wiska i nie przychylają się do 
składanych przez Straż Miejską 
wniosków o ukaranie. Z rozmo-
wy z rzecznik wynika, że jest to 
ogólna linia orzecznicza sądów.  
 ̶  Mieliśmy wiele takich spraw, 
rozpoznawanych przez różne 
sądy i różnych sędziów i efekt 
był ten sam – dodaje Monika 
Niżniak.

Dzielnicowy urząd zapew-
nia, że będzie dążył do szyb-
kiego i systemowego rozwią-
zania problemu parkowania 
na Kamionkowskich Błoniach 
Elekcyjnych. Zaznacza jedno-
cześnie, że „ścierają się różne 
koncepcje”. Możliwe, że chodzi 
o dopuszczenie do parkowania 
na części terenu od strony ul. 
Międzynarodowej. Miejscy 
aktywiści sugerują, aby przy 
imprezach w Parku Skaryszew-
skim udostępniany był za dar-
mo parking przed Stadionem 
Narodowym. „Błonia znajdują 
się w centrum miasta i są na 
tyle dobrze obsługiwane przez 
transport zbiorowy, że nie ma 
potrzeby zamieniania przyrod-
niczego i historycznego dzie-
dzictwa Warszawy w parking 
Park & Walk” – można wyczy-
tać na facebookowym profilu 
„Kamionkowskiego Parkingu 
Elekcyjnego”…

Adam Rosiński

Parking w Parku?
Na trawNikach zabytkowego parku stoją dziesiątki NielegalNie  
zaparkowaNych aut. pomiędzy Nimi chodzą stróże prawa. to obra-
zek z kamioNkowskich błoNi elekcyjNych Na pradze-połudNie…
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WIELKIE PĄCzKOWANIE
- W starodawnej Polsce, 

pączki były nadziewane tłu-
stym mięsem – boczkiem, 
słoniną… Myśli Pan, że takie 
nadzienie mogłoby stać się po-
pularne w XXI wieku?

- Być może jako cieka-
wostka w ekskluzywnych re-
stauracjach… Ale na szerszą 
skalę raczej nie. W naszej tra-
dycji słodkie pączki są bardzo 
mocno utrwalone.

- Na tyle mocno, że pol-
skim pączkom i faworkom nie 
zagrozi zdominowanie przez 
amerykańskie donaty i hisz-
pańskie churrosy?

- Myślę, że takiego zagro-
żenia nie ma. To są mody, które 
przemijają. A polskie cukiernic-

two, właściwie cała nasza polska 
kuchnia, jest bardzo bogata, róż-
norodna i mocno zakorzeniona 
w tradycji. Ale też my, cukierni-
cy, poprzez wyrabianie napraw-
dę dobrych produktów, musimy 

dbać o to żeby nasze, tradycyjne, 
polskie wyroby przetrwały.

- Jak poznać naprawdę do-
brego pączka?

- Szczerze mówiąc, to na wy-
gląd nie da rady. Po prostu trzeba 
spróbować i ocenić samemu. Ale 
mogę udzielić jednej wskazówki 
– proszę zawsze wcześniej zapy-
tać, czy nadzienie jest zasmaża-
ne, czy wkładane później. 

- Rozumiem, że zasmażane 
jest lepsze…

- Tak, to klasyczny, tra-

dycyjny sposób nadziewania 
pączków i wtedy wiadomo, że 
były robione ręcznie. Ponadto 
później, w czasie jedzenia, mar-
molada nie wystrzeli nam na ko-
szulę w najmniej oczekiwanym 

momencie…
- A u Pana w cukierni pącz-

ki są robione w tradycyjny spo-
sób…

- Tak. I to właśnie cenią nasi 
klienci. Zresztą ja czuję trochę 
taką misję… Utarło się, że żeby 
cukiernictwo się opłacało, to 
musi być zautomatyzowane i na 
chemii. Takie jest powszechne 
mniemanie. Ja, na przykładzie 
swojej cukierni, udowadniam, że 
wypiekanie bez polepszaczy, na 
bazie naturalnych, prawdziwych 

składników jest dużo bardziej 
opłacalne. I na pewno zdrowsze 
i bardziej smaczne.

- A skąd się wzięła recep-
tura pańskich pączków i jakie 
nadzienia pączków są obecnie 
najbardziej popularne?

- Opieramy się na rodzin-
nej recepturze, wypracowanej 
przez moją babcię, mamę i ciot-
ki. Bo w naszym domu, w na-
szej rodzinie, pączki się jadało 
znacznie częściej niż tylko w 
Tłusty Czwartek. Zresztą nie 
tylko pączki, bo wszystkie pod-
stawowe ciasta, jak drożdżowe, 
serniki, czy szarlotki robiło się 
w domu, a nie kupowało. Moż-
na powiedzieć, że przez lata 
nasiąkałem tymi smakami. Je-
śli zaś chodzi o nadzienia, to u 
mnie panuje róża. Ale to nie jest 
taka ortodoksyjna róża. Ona jest 
trochę zmiękczona, tak, aby bar-
dziej smakowała dzieciom. No 
i marmolada z wiśni, bo ja bar-
dzo lubię ten smak…

- Na koniec zapytam skąd 
się wzięła dość nietypowa 
nazwa Pana cukierni – „5ta 
Gwiazdka”?

- To była mieszanka róż-
nych okoliczności. Wiadomo, 
chodziło o to żeby była to na-
zwa oryginalna. Przeglądałem 
wirtualnie nazwy nowojorskich 
piekarni i cukierni i trafi łem na 
nazwę „Five Points”. Spodoba-
ła mi się i chciałem mieć piątkę 
w nazwie. „5ta Gwiazdka” ma 
się kojarzyć z bardzo wysokim 
standardem i jakością naszych 
wyrobów. Trochę, jak określe-
nie klasy luksusowego hotelu…

rozmawiał Adam Rosiński 

jeszcze dwa dni do walentynek. 14 lutego obchodzimy dzień 
zakochanych. jak spędzamy ten dzień? czy jest to święto 
tylko zakochanych, może jest dniem ogólnej miłości, miłych 
prezentów i wesołych wierszyków niekoniecznie względem 
sympatii? 
Przemierzyłam ulice Pragi, 

aby dowiedzieć się jak ten wy-
jątkowy dzień spędzają miesz-
kańcy. Większość spytanych 
patrzyła na mnie zaskoczona, 
uśmiechali się pobłażliwie. 
Przecież wiadomo, że Walen-
tynki to kolacja we dwoje, serca 
z czekolady i spacer po Starówce. 
Jednak najwięcej będą wiedzieć 
o miłości sprzedawcy kwiatów. 
Z tym zamysłem weszłam do 
pobliskiej kwiaciarni. Bo gdzie, 
szukać odpowiedzi jak nie tam. 
W drzwiach 
przywitała mnie 
przemiła pani. 
Na moje pytanie 
odpowiedziała:  
 ̶ Bukiety, barwne i 
pełne róż. Można 
dokupić czeko-
ladki, ale kwiaty, 
przede wszystkim kwiaty. Idąc tym 
tropem chciałam poznać jej se-
kret Walentynowy.  ̶  Ja 14 lutego 
będę tu. Będę czekała na wszyst-
kich zakochanych i nie tylko. 
Z mężem niestety musimy zado-
wolić się chwilą spędzoną ra-
zem, co nie oznacza, że będzie 
mało efektywnie. 

Z tą myślą poszłam dalej, 
tuż obok, do restauracji. O tej 
porze było jeszcze pusto, ale 
przed wejściem przywitał mnie 
plakat „Kolacja dla dwojga”. 
Czy wszyscy spędzamy tak Wa-
lentynki, czy może uda mi się 
znaleźć kogoś, kto obchodzi ten 
dzień inaczej? Na Placu Zam-
kowym zaczepiam, więc dziew-
czynę. Wita mnie uśmiechem 
i zaprzecza od razu.

 ̶  Nie, w Walentynki idę na im-

prezę do koleżanki. Nie skupiam 
się na komercji, co nie wyklucza, 
że podaruję komuś serduszko  
 ̶ tłumaczy studentka Uniwersy-
tetu Warszawskiego Weronika. 
Dalej tuż pod kolumną widzę 
kobietę z dzieckiem. Pani Ka-
tarzyna pochodzi z Mokotowa 
i śmiejąc się odpowiada stanow-
czo:  ̶  Spędzam ten dzień jak każ-
dy inny. Z mężem każdego dnia 
okazujemy sobie miłość, więc nie 
ma potrzeby w jakiś szczególny 
dzień to celebrować. Ale choć 

sama nie poddaję 
się komercji to ro-
zumiem potrzebę 
innych  ̶  wyjaśnia 
Katarzyna Delah-

cusse. 
Misie, czeko-

ladki, dzwoneczki, 
romantyczna lite-

ratura, kolacja przy świecach. 
Walentynki to romantyczne 
święto, które w Polsce króluje 
od lat 90. XX wieku. Od mo-
mentu, gdy na dobre zadomo-
wiło się w naszym kraju, już 
w pierwszych dniach lutego 
witryny sklepowe, całe aranża-
cje lokali, restauracji i pubów, 
cieszą oczy bogatymi i coraz 
bardziej zawirowanymi pomy-
słami. Serducha, amory, strzały 
i nawet menu stało się bogatsze 
o jakieś romantyczne uniesie-
nia. Jedni mówią „komercja”, 
inni „promujmy miłość”   ̶  tak 
niewiele jej jest na świecie. 
Jednak miło jest dostać choćby 
liścik od tajemniczego Walen-
tego, nawet gdy ten okaże się 
serdeczną przyjaciółką. 

Wioletta Borowska

Kochajmy się!
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zAPROszENIA DLA MIEszKAŃCÓWz MIAstA
2 lutego br. w Komendzie Rejo-
nowej Policji Warszawa VII przy 
ul. Umińskiego odbyła się roczna 
odprawa podsumowująca pracę 
policjantów w 2014 roku. Ko-
mendant, podinsp. Jarosław Misz-
tal przedstawił analizę wyników 
i osiągnięć, były podsumowania, 
pochwały, ale również informacje 
o tym wszystkim, co należy jesz-
cze usprawnić i polepszyć w służ-
bie i funkcjonowaniu komendy. 
Na spotkanie przybyli m.in.: I Za-
stępca Komendanta Stołecznego 
Policji, insp. Robert Szydło, bur-
mistrzowie Pragi-Południe, Waw-
ra, Rembertowa i Wesołej, proku-
ratorzy z Prokuratury Okręgowej 
i Rejonowej, dyrektor Aresztu 
Śledczego w Warszawie-Gro-
chowie, przedstawiciele Straży 
Miejskiej. Insp. Robert Szydło po-
dziękował wszystkim funkcjona-
riuszom i pracownikom komendy 
za wyniki osiągnięte w ubiegłym 
roku, i życzył kolejnych licznych 
sukcesów w służbie w roku 2015.

***
7 lutego na budynku Archiwum 
Głównego Akt Dawnych odsłonięto 
tablicę upamiętniającą honorowego 
obywatela Warszawy, księdza pra-
łata Wacława Karłowicza. Zmarły 
w 2007 roku ks. prałat Wacław Kar-
łowicz (ps. Andrzej Bobola) pod-
czas Powstania Warszawskiego był 
kapelanem szpitala powstańczego 
przy ul. Długiej. Był przewodniczą-
cym duszpasterzy Polski Walczącej, 
laureatem nagrody Kustosz Pamięci 
Narodowej. Przyczynił się do upa-
miętnienia pola bitwy grochowskiej 
z 1831 r. Z jego inicjatywy w Osso-
wie stanął krzyż w miejscu śmierci 
w 1920 r. ks. Ignacego Skorupki.

***
Jest najbardziej rozpoznawalną grą 
na świecie. Rozegrano w nią już po-
nad bilion partii, a sprzedawana jest 

w 114 krajach. Gra Monopoly, bo 
o niej mowa, obchodzi 80. urodzi-
ny (pierwsze wydanie pojawiło się 
w USA w 1935 roku, podczas wiel-
kiego kryzysu). Z tej okazji przy-
gotowywana jest specjalna, ogól-
noświatowa wersja gry, na planszy 
której ma szansę znaleźć się War-
szawa. Stolica została wytypowana 
do ścisłego grona 80 miast, na któ-
re będą mogli głosować internauci 
z całego świata. Wybór stolicy nie 
był przypadkowy. Nasze miasto 
może pochwalić się miejscem w 
rankingu najczęściej odwiedzanych 
miast świata. Każdy internauta może 
oddać swój głos na jedno z miast do 
piątku, 20 lutego br. W Polsce na 
Warszawę można oddawać głosy 
wchodząc na stronę: www.monopo-
ly.pl. Jeżeli stolicy Polski nie uda się 
za pierwszym razem, możliwa bę-
dzie dogrywka. W drugim etapie od 
22 lutego do 1 marca internauci będą 
walczyć o tzw. dziką kartę. 

***
Tegoroczna „Zima w mieście” 
okazała się frekwencyjnym sukce-
sem. Ze 106 feryjnych placówek 
edukacyjnych skorzystało ponad 
jedenaście i pół tysiąca młodych 
warszawiaków. Wstępne sondaże 
wykazują, że największym zain-
teresowaniem wśród młodzieży 
pozostającej w stolicy w okresie 
ferii zimowych cieszyły się obiekty 
sportowe: lodowiska, baseny oraz 
całoroczny stok narciarski „Szczę-
śliwice”. Wykorzystano również 
pełną pulę 1 200 voucherów upo-
ważniających do bezpłatnego zwie-
dzania Centrum Nauki Kopernik, 
a także wszystkie wejściówki do 
miejskiego ogrodu zoologicznego. 

***

Pięćdziesięcioro dzieci wzięło 
udział w czasie ferii w warsztatach 
piłkarskich i tanecznych. Inicja-
torem przedsięwzięcia był radny 
Dariusz Dziekanowski. Dzie-
kanowski, jeden z najlepszych 
byłych polskich piłkarzy, trzy 
miesiące temu został wybrany 
radnym Sejmiku Mazowsza. Pełni 
tam m.in. funkcję przewodniczą-
cego Komisji Polityki Społecznej 
i Prorodzinnej. – Mówi się piłka-
rze, to lenie, a ja chcę pokazać, że 
tak nie jest i od razu wziąłem się 
do roboty… ̶  relacjonuje nasze-
mu reporterowi „Dziekan”, który 
współtworzył niedawno projekt 
„Moje ferie z pasją”. W ramach 
projektu aż 50 dzieci w wieku 
od 6 do 16 lat brało udział w za-
jęciach piłkarskich, tanecznych 
i plastycznych.

***
Od 23 do 28 lutego br. w związku 
z obchodami Tygodnia Ofi ar Prze-
stępstw w godzinach 9.00-15.00 
wyznaczeni prokuratorzy pełnić 
będą dyżury, w ramach których 
osoby zainteresowane mogą otrzy-
mać informacje dotyczące upraw-
nień pokrzywdzonych. Dyżury 
odbywać się będą w Prokuraturze 
Rejonowej Warszawa Praga-Połu-
dnie przy ul. Kamiennej 14. 

***
Niecałe 30 000 krzyżówek zaobser-
wowali i policzyli uczestnicy tego-
rocznej 11. edycji Zimowego Ptako-
liczenia. To już szósty rok z rzędu, 

kiedy kaczka krzyżówka króluje 
w zestawieniu ptaków najczęściej 
spotykanych zimą w parkach i ogro-
dach. Jest to największa i najliczniej-
sza polska kaczka, przodek kaczki 
domowej. Naturalnie występuje 
w Europie, Afryce, Azji i obu Ame-
rykach, w Polsce gniazduje sza-
cunkowo 260 tys. par krzyżówki. 
Drugie miejsce odzyskał gawron, 
który wyprzedził w tym roku wróbla. 
W spacerach prowadzonych przez 
wolontariuszy Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków poli-
czono łącznie 172 925 ptaki z ponad 
90 gatunków.

***
W dniach 21-22 lutego br. na 
Stadionie Narodowym odbędzie 
się Międzynarodowa Wystawa 
Kotów. Na wystawie zaprezen-
towanych zostanie około trzy-
stu przedstawicieli różnych ras 
oraz odmian z Polski i Europy, 
a wśród nich kot syberyjski, rag-
doll, norweski leśny, maine coon, 
brytyjski, devon rex, cornish rex, 
pers, egzotyk, rosyjski niebieski 
i wiele innych. Finały tzw. Best in 
Show – czyli wybór najpiękniej-
szych kotów wystawy rozpocz-
ną się w sobotę o godz. 16.30, 
w niedzielę o godz. 16.00. Wy-
stawa czynna będzie dla zwie-
dzających w sobotę 9.30-17.30, 
w niedzielę 9.30-17.30. Bilety do 
nabycia na miejscu.  

***
W bieżącym roku zabiegi steryli-
zacji i kastracji psów i kotów są 
fi nansowane w całości z budżetu 
m.st. Warszawy. Kontynuowana 
będzie również akcja czipowania 
zwierząt. Rozpoczęcie obu ak-
cji planowane jest w marcu. Do-
datkowo, w 2015 r., właściciele 
psów i kotów, którzy mieszkają 
na terenie Warszawy, będą mogli 
bezpłatnie dokonać zabiegu stery-
lizacji lub kastracji swojego pupi-
la. Koszty zabiegu w 100% będą 
pokrywane z budżetu stolicy.

***
Warszawa obok Madrytu otwiera 
czwartą dziesiątkę najchętniej od-
wiedzanych miast świata. Tak wy-
nika z zestawienia „Top 100 City 
Destinations Ranking” międzynaro-
dowej fi rmy badawczej Euromonitor 
International.  ̶  Bardzo cieszy nas ten 
wynik. To nie tylko efekt międzynaro-
dowych wydarzeń, jak np. turnieju 
piłki nożnej UEFA Euro 2012, ale 
przede wszystkim naszej wspólnej 
pracy – mieszkańców i  samorządu 
warszawskiego - powiedziała Han-
na Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
Warszawy. Zgodnie z rankingiem, 
Warszawę w 2014 r. odwiedziło 
prawie 4 mln osób. Drugim polskim 
miastem w zestawieniu jest Kraków, 
który zajmuje 70. miejsce. Warsza-
wa wyprzedza Dublin (49. miejsce), 
Brukselę (55.), Monachium (57.) czy 
Lizbonę (62.), z kolei przed stolicą 
jest Praga (21.), Berlin (37.), Buda-
peszt (38.).

(ab) (ar) (um) (wm)

n Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 13.02. godz. 18.30  ̶  Wieczór etiud dyplomowych studen-
tów Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Wstęp wolny; 14.02. 
godz. 18.00 – Walentynki w CPK! Wstęp 15 zł (ilość miejsc ograni-
czona!); 15.02. godz. 13.00   ̶ „Gdzie jest moja bajka”  ̶ spektakl dla 
dzieci. Wstęp 5 zł.; 15.02. godz. 17.00   ̶  „Podwieczorek z muzyką 
kameralną”. Wstęp za zaproszeniami dostępnymi w CPK; 17.02. godz. 
18.00  ̶  Spotkanie z podróżnikiem. „Kanada  ̶  kraj pięknej natury, wspa-
niałych miast i polskich osadników. Wstęp wolny; godz. 19.30   ̶ Bal 
Ostatkowy na zakończenie karnawału. Mile widziane najbardziej pomy-
słowe przebrania. Cena 30 zł. Ilość miejsc ograniczona; 18.02. godz. 
11.00   ̶ „Chatka pełna bajek”, spektakl dla dzieci. Zaproszenia do od-
bioru w CPK; godz. 17.00  ̶   Wykład pt. „Mistrzowie mozaiki wenec-
kiej”. Wstęp wolny; 19.02. godz. 18.00  ̶  „Śródziemnomorska podróż 
poetycko-muzyczna”. Spotkanie z Pawłem Krupką, poetą, balladzistą 
i poliglotą. Wstęp wolny; godz. 19.00  ̶  „Czwartek ceramiczny”. Opo-
wieść o architekturze, ceramice i sztuce naskalnej w badaniach polskie-
go projektu archeologicznego w Kolorado, USA. Wstęp wolny; 22.02. 
godz. 18.00   ̶ „Melodie srebrnego ekranu”   ̶ koncert najpiękniejszej 
muzyki fi lmowej, wstęp wolny; 25.02. godz. 17.00  ̶  Spotkania ze sztu-
ką - wykład pt. „Światłem malowane. Historia witrażu od średniowiecza 
po współczesność”. Wstęp wolny; 25.02. godz. 18.30   ̶  Klub Mola 
Książkowego, tematem spotkania będzie powieść Emila Zegadłowicza 
„Motory”. Wstęp wolny;
n Klub Kultury Gocław Filia CPK ul. Abrahama 10   ̶ 14.02. 
godz. 13.00-15.00 – „Karnawałowy taniec z serduszkiem” - walentyn-
kowy bal dla dzieci. Wstęp: 5 zł (dziecko + opiekun)/z Kartą Warsza-
wiaka: 4 zł; 15.02. godz.14.00 i 15.30   ̶„Szewczyk Dratewka”,  ku-
kiełkowy spektakl dla dzieci. Wstęp: 5 zł/, z Kartą Warszawiaka: 4 zł; 
16.02. godz. 18.30 – „Przedwiośnie – marzenie o kwiatach” – wernisaż 
wystawy malarstwa Małgorzaty Burcickiej. Wystawa czynna do 11.03.
br; Wstęp wolny; 16.02.godz. 19.00  ̶ „Frida Kahlo - życie i twórczość”. 
Wstęp wolny; 19.02. godz.10.00 i 11.00   ̶,,Król Rytmus - Co to jest 
rytm?” Bajka muzyczna. Wstęp dla grup zorganizowanych i osób indy-
widualnych, zapisy w KKG od 12.02.br.; 
n Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 14.02. godz. 
10.00-12.00, 12.00-14.00 – Pomysł na Walentynkę. Walentynkowe 
warsztaty artystyczne: fl orystyczne i plastyczne, wstęp – 5 zł; 17.02. 
godz. 18.00   ̶  Praskie Spotkania z Gwiazdą. Leszek Świdziński, ab-
solwent Warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasie 
prof. Kazimierza Pustelaka. Wstęp wolny; 20.02. godz. 17.00  ̶  „Mam 
talent”. Koncert uczestników pracowni muzycznych DK Praga. Wstęp 
wolny; 24.02. godz. 18.00 – „Armenia” – pokaz slajdów połączony 
z prelekcją. Wstęp wolny;
n Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 – 14.02, 
godz. 12-14   ̶Tajemnice herbu Pragi. Warsztaty rodzinne dla dzieci 
wraz z rodzicami i opiekunami. Wstęp wolny;
n Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 13.02. godz. 
11.00  ̶  Warsztaty „Zdrowie to wybór”. Prowadzenie lek. med. 
Grażyna Kuczek i specjalista promocji zdrowia oraz doradca 
żywieniowy mgr Beata Śleszyńska. W trakcie spotkania degustacja 
zdrowych i smacznych słodkości;
n Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – 13.02. godz.18.00 – War-
szawska Scena Kabretowa: Grupa MoCarta; 14.02. godz. 9.00 – Bród-
nowski Uniwersytet Trzeciego Wieku: seminarium: „Paul Cézanne. 
Ojciec malarstwa nowoczesnego”; 14.02. godz. 11.00   ̶Bródnowski 
Uniwersytet Dzieci: Biologia – „Serce”; 14.02. godz. 13.00  ̶  Bal kar-
nawałowy dla dzieci. Bilety 12 zł  ̶  rodzice i opiekunowie wstęp wolny. 
Rezerwacja telefoniczna: (22) 811-01-05, (22) 811-11-09; 14.02. godz. 
19.00   ̶  Janusz Radek „Serwus do jutra”. Bilety w cenie: 40 zł, Re-
zerwacja biletów tel. (22) 811 01 05; 15.02. godz. 10.00   ̶  Otwarty 
Turniej Szachowy; 15.02. godz. 12.00   ̶  Rodzinny Poranek Teatral-
ny:„Pan Brzechwa i Skarżypyta”; 15.02. godz. 14.30   ̶ Kino Małego 
Widza: „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”; 15.02. godz. 16.30 – Kino 
Świt: Przegląd Filmów nominowanych do Oscarów: „Birdman” fi lm 
fab.; 15.02. godz. 16.00  ̶  Ostatkowy wieczorek taneczny 50+; 15.02. 
godz. 19.00   ̶ Kino Świt: Przegląd Filmów nominowanych do Osca-
rów: „Birdman” fi lm fab.; 16.02. godz. 11.00   ̶ Bródnowski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku: seminarium muzyczne   ̶ „Lutnia i fl ety w mu-
zyce tanecznej Polski Jagiellonów – o muzyce Jakuba Polaka i Mikołaja 
Gomółki.”; 16.02. godz. 11.00   ̶ Bródnowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku: dodatkowy wykład o tańcu „Tarantella i tarantula - mit, rytuał, 
taniec.”; 16.02. godz. 13.45   ̶ Kino Złotego Wieku: Przegląd Filmów 
nominowanych do Oscarów: „Birdman” fi lm fab. 
n Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2  ̶  14-
15.02. godz. 10.00-15.00  ̶ Mity Afryki  ̶  warsztaty komiksowe. 
Udział bezpłatny, obowiązkowe zapisy. Kontakt, zapisy: Paulina 
Zając, pzajac@sdk.pl, tel. 22 831 23 75 w. 141; Piwnica na Wój-
towskiej 14.02. godz. 19.00  ̶  Walentynki z piosenką literacką 
Scena Piętro Wyżej. Bilety w cenie 25 zł, dostępne na godzinę przed 
koncertem w kasie Piwnicy. Zasady rezerwacji biletów na: www.
scenapw.sdk.pl ; 15.02. godz. 19.00  ̶  The Missing Part, Blues na 
niedzielę. Sala Kameralna SDK. Bilety w cenie 20 zł do nabycia na 
godzinę przed koncertem. 17.02. godz. 19.00  ̶  Dyskusyjny Klub 
Filmów Nieobecnych, przegląd fi lmów greckich. Wstęp wolny; 
n Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 13.02. godz. 18.00  
 ̶  Niedźwiedź, okrutnik i staruszek. Karykatury z Wielkiej Wojny na 
Wschodzie. Z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego; 14.02. godz. 
15.00  ̶  „Tonia i jej dzieci” (2011, 57’) – po części autobiografi czny fi lm 
Marcela Łozińskiego oraz spotkanie z reżyserem; 18.02. godz. 12.00  ̶ 
„Opowieści z Kresów” – Między Dyneburgiem, Dźwińskiem i Dauga-
vpils. Rzecz o Polakach znad Dźwiny. 
n Łazienki Królewskie, Pałac na Wyspie – 22.02. godz.12.00  
 ̶  Salony Poezji „Ogrody światła – Francja”. Fragmenty twórczości  
Charlesa Aznavoura. Wykonanie Wojciech Wysocki. Bilety do naby-
cia w kasach Muzeum.  
n Dom Towarowy Braci Jabłkowskich ul. Bracka 25 
  ̶  14.02. godz.12.00 – Spacer po „Parku Miniatur”. O historii tych 
budynków i ich architekturze, a także o procesie budowy miniatur i pro-
jekcie rozbudowy parku opowie jeden z jego twórców, znany varsavia-
nista Jarosław Zieliński. Zbiórka przed wejściem na ekspozycję. Koszt 
spaceru to wstęp na wystawę – 20 zł bilet normalny, 10 zł ulgowy;
n Przy Kolumnie Zygmunta (od strony wschodniej) – 14.02. 
godz. 13.00  ̶  Spacer „Zakochana Warszawa”. Podczas tej wycieczki 
będzie można odkryć romantyczne miejsca w stolicy oraz usłyszeć 
o słynnych stołecznych romansach. Koszt: 10 zł, dzieci do 10. roku 
życia udział bezpłatny;
n Plac Szembeka, zbiórka przed kościołem – 14.02. godz. 13.00 
 ̶  Spacer „Plac Szembeka i okolice”. Okolica do dziś zachowała swój 
dwoisty, (pod)miejski charakter, opiewany przez Białoszewskiego 
i Stasiuka, którego będzie można posłuchać w interpretacji przewodni-
ka. Zwiedzanie osiedla, gdzie kręcono sceny z fi lmu „Cześć Tereska”, 
i pozostałość po forcie XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa;
n Poczekalnia dworca kolejowego Stadion – 15.02. godz. 13.00  ̶  
Spacer „Wyznania i religie na Pradze”. Na Pradze od wieków żyli obok 
siebie m.in. Żydzi, prawosławni, ewangelicy. Podczas spaceru będzie 
można dowiedzieć się zarówno o wspólnotach i miejscach kultu istnie-
jących do dziś, jak i o historii znikania – cerkwi, synagog, cmentarzy.

PRAWNIK RADZI'   czytelnicy pytają – radca prawny marcin kluś odpowiada.
Nabyłem działkę, na której posadowiony jest dom, jednak nieruchomość ta nie ma odpo-

wiedniego dostępu do drogi publicznej. próbowałem rozmawiać z sąsiadem na temat umożli-
wienia mi lepszego przejazdu przez jego posesję ale kategorycznie odmówił. co mogę zrobić 
w tej sytuacji? 

Powyższą kwestię reguluje art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli nieru-
chomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących   do tej nieruchomości 
budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za 
wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). 

 Ustalenie, czy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej zależy od kon-
kretnego stanu faktycznego. Nieodpowiedni dostęp do drogi publicznej może bowiem polegać, nie 
tylko na jego braku, lecz także na tym, że pomimo fi zycznego dostępu do drogi publicznej, jest ona 
przez znaczną część roku nieprzejezdna.  

 Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić przy uwzględnieniu potrzeb nieruchomości 
niemającej dostępu do drogi publicznej, ale z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które dro-
ga ma prowadzić. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno bowiem uwzględniać interes społecz-
no-gospodarczy. Należy więc starać się tak wytyczyć drogę konieczną, aby nie była ona zarzewiem 
konfl iktów i przyszłych sporów pomiędzy sąsiadami. Założenie to nakazuje wszechstronne i wnikliwe 
rozważenie całokształtu okoliczności sprawy w celu dokonania prawidłowej, niebudzącej wątpliwości 
oceny, czy naprawdę istnieje i na ile jest rzeczywista potrzeba ustanowienia służebności drogowej 
w żądanym miejscu.

 W przypadku braku możliwości umownego ustanowienia służebności drogi koniecznej, można wy-
stąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej. We wniosku należy wskazać właścicieli 
nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić droga, aby nieruchomość wnioskodawcy mała w odpo-
wiedni sposób zapewniony dostęp do drogi publicznej. Sąd przed wydaniem postanowienia ustanawiają-
cego służebność drogi koniecznej przeprowadza dowód z oględzin nieruchomości, ew. z opinii biegłego, 
chyba że przeprowadzenie tych dowodów z obiektywnych przyczyn nie jest potrzebne.

czy z przepisów wynika, jakie wynagrodzenie należy się sąsiadowi za ustanowienie takiej drogi?
Artykuł 145 Kodeksu cywilnego nie zawiera żadnych uregulowań co do sposobu ustalenia wy-

nagrodzenia za ustanowienie służebności drogowej. Te przesłanki zostały sformułowane w literaturze 
prawniczej i orzecznictwie sądowym. Ze źródeł tych wynika, że przy ustalaniu wynagrodzenia należy 
przede wszystkim uwzględnić szczególne zwiększenie wartości nieruchomości wskutek uzyskania 
dostępu do drogi publicznej lub budynków gospodarskich, obniżenie wartości nieruchomości ob-
ciążonej, wydatki na niezbędne adaptacje lub ceny rynkowe dostępu do drogi publicznej wynikające 

z zawieranych w tym zakresie umów. 

czy weszła już w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym 
z dnia 23 października 2014 roku? jeżeli tak, to które banki je realizują?

Ustawa, o której mowa w pytaniu, weszła w życie w dniu 15 grudnia 
2014 roku. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że niektóre banki ana-
lizują możliwość wprowadzenia takiego produktu do swojej oferty. Przewi-
duje się, że może to nastąpić najwcześniej za kilka miesięcy. 



ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
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

Z A P R A S Z A M Y: 
w godz. 700-1800,  sob. 900-1400

REKLAMA REKLAMA

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

  www.metal-market.pl 
w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market
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KOBIECYM OKIEM
Babcie mają, jak wiadomo, wiedzę ta-

jemną i znają sto sposobów na wszystko. 
Mole w szafi e? Trzeba włożyć pęczek ro-
ślinek, zwanych bagnem, a mole znikną. 
Ależ babciu! Bagno, czyli dziki rozmaryn, 
to roślinka od ponad półwiecza pozosta-
jąca pod ochroną! Nie wolno! Ale babcia 
i tak wie lepiej, jakoś to bagno zdobywa 
i upycha po szafach.

Ostatnio przyniosłam do domu pie-
czarki. Paczkowane, promocyjnie kupio-
ne w jednym z  supermarketów! Miał być 
dorsz duszony w pieczarkach i śmietanie. 
Babcia z miejsca chwyciła opakowanie 
pieczarek, zlustrowała je bacznym wzro-
kiem i westchnęła z ulgą: „No, świeże. 
Świeżusieńkie!” „Szczerze mówiąc, wąt-
pię”  ̶  powiedziałam a babcia oburzyła 
się, że przecież mają białe, bielusień-
kie ogonki, dobrze widać, że niedawno 
były cięte! Sprawa nabrała rumieńców, 
a dokładniej  ̶  babcia nabrała koloru roz-
juszonego buraka, gdy zaczęłyśmy przy-
gotowywać obiad i okazało się, że choć 
w miejscu ścięcia ogonki są białe (cie-
kawe, w czym je moczyli?!), to wewnątrz 
bardzo ciemne. Czyli stare, a przynaj-
mniej starawe. 

Jeśli babcia zaczyna zdanie od 
„…za moich czasów… „lub”…dobrze 
wychowani ludzie…”, warto posłuchać. 

Zwłaszcza po to, by z nostalgią zatęsk-
nić za minionym światem elegancji, klasy 
(także robotniczej) i zupełnie innych rela-
cji między ludźmi. 

Choć jest osobą nowoczesną, jeździ 
sama samochodem, korzysta z internetu 
i uwielbia kartę do bankomatu, jednak słabo 
dopasowała się do tych czasów. 

 Na przykład 
niedawno: 

wybrała się na pocztę, bo uwielbia pi-
sać i otrzymywać tradycyjne listy. Kupi-
ła kilka znaczków i wtedy okazało się, że 
zapomniała portmonetki! Ale, nauczo-
na doświadczeniem, kartę nosi w innym 
miejscu niż gotówkę, więc wyjęła ją 
i zapłaciła, drwiącym spojrzeniem przyj-

mując trwożną minę pani z okienka przy-
wykłej, że starsi ludzie często mają kło-
pot z kodem PIN. Babcia nie ma kłopotu, 
ponieważ składa się on z dat jej ślubów, 
a tego kobieta nie zapomina. 

Po kilku dniach rozpętało się piekło. 
Mianowicie wtedy, gdy babcia skontro-
lowała w internecie stan swojego konta. 
Okazało się, że poczta za użycie karty, 
którą płacono za zakup wart niespełna 
10 zł, policzyła sobie haracz, wy-
noszący niemal trzy razy tyle! Bab-
cia wzięła kijki (bo chadza z kijkami) 
i popędziła na pocztę, by się domagać! 
Protestować! Walczyć!

Niestety, okazało się, że Poczta Pol-
ska robi to w majestacie prawa, i że 
nawet, gdyby babcia kupowała jeden 
tylko znaczek, to też  ̶  jeśli płaciłaby za 
zakup kartą  ̶  ściągnęliby z konta bab-

ci kilkadziesiąt złotych, bo tak sobie 
ustalili i już. Że to nie opłata, jak 
w sklepie, tylko wypłata  ̶  babcia 

nie do końca zrozumiała zawiłe tłu-
maczenie. I tak narodził się w babci lęk, 
że w miejscu, któremu zaufała, które 
w swoich reklamach chętnie i często 
deklarowało się, jako przyjazne star-
szym ludziom, została tak potraktowana. 
Ale ta praktyka Poczty Polskiej doty-
czy nie tylko babć…                     żu

Ostatnio przyniosłam do domu pie-
czarki. Paczkowane, promocyjnie kupio-
ne w jednym z  supermarketów! Miał być 
dorsz duszony w pieczarkach i śmietanie. 
Babcia z miejsca chwyciła opakowanie 
pieczarek, zlustrowała je bacznym wzro-
kiem i westchnęła z ulgą: „No, świeże. 
Świeżusieńkie!” „Szczerze mówiąc, wąt-
kiem i westchnęła z ulgą: „No, świeże. 
Świeżusieńkie!” „Szczerze mówiąc, wąt-
kiem i westchnęła z ulgą: „No, świeże. 

pię”  ̶  powiedziałam a babcia oburzyła 
się, że przecież mają białe, bielusień-
kie ogonki, dobrze widać, że niedawno 
były cięte! Sprawa nabrała rumieńców, 
a dokładniej  ̶  babcia nabrała koloru roz-
juszonego buraka, gdy zaczęłyśmy przy-
gotowywać obiad i okazało się, że choć 

Na przykład 
niedawno: 

Okazało się, że poczta za użycie karty, 
którą płacono za zakup wart niespełna 
10 zł, policzyła sobie haracz, wy-
noszący niemal trzy razy tyle! Bab-
cia wzięła kijki (bo chadza z kijkami) 
i popędziła na pocztę, by się domagać! 
Protestować! Walczyć!

ska robi to w majestacie prawa, i że 
nawet, gdyby babcia kupowała jeden 
tylko znaczek, to też  ̶  jeśli płaciłaby za 
zakup kartą  ̶  ściągnęliby z konta bab-

ci kilkadziesiąt złotych, bo tak sobie 

BABCIu, DAJŻE sPOKÓJ!

Panowie Eustachy Mordziak i Kazimierz Główka, dwaj znajomi z 
bazaru na Pl. Szembeka stali jak zwykle z boczku, nieopodal bramy 
wejściowej.
- A więc wybory, panie Eustachy!
- Znowu? Przecież dopiero co Krysia kupony wysyłała.
- Jakie kupony? 
- Jak to jakie? Potem cieszyła się jak dziecko, gdy ten jej Stoch wy-
grał. Ładny chłopak zresztą. I nie głupi. 
- Stoch? Pani Eustachy, to nie były wybory, tylko plebiscyt. Na naj-
lepszego sportowca roku.
- Znakiem tego, kogo tym razem będziemy wybierać?
- Jak to kogo, jak to kogo!? Prezydenta naszego kraju! 
- Pana Komorowskiego?
- To się okaże. Ta Ogórek ładniejsza jednak jest. Ale poza nimi są 
jeszcze inni kandydaci. Gazet pan nie czyta?
- A wiesz pan, że nie bardzo. Taki jestem w tym handlu zalatany, że 
i czasu na mało co poza „Mieszkańcem” starcza. U mojej Krysi, 
panie Kazimierzu nie ma przeproś. 
- Bez obrazy, ale mówi pan jak w tym dowcipie: Dwóch kolegów 
zginęło w wypadku samochodowym. Jeden trafi ł do piekła, drugi do 
nieba. Po jakimś czasie spotykają się. Lokator piekła mówi: – Już 
mam tego dość, tych wiecznych, niekończących się balang, tych im-
prez do świtu, tych cygar i alkoholu, już nie mogę, ale ciągle muszę. 
A co u ciebie, w niebie? 
– Zarobiony jestem niemożliwie, jak nie człowiek. Od rana do nocy 
tylko robota, robota i robota. 
– A to dlaczego? 
– Rąk do pracy brakuje, kolego, rąk do pracy brakuje!
- Nie chce pan przez to powiedzieć, że my mamy na bazarze, jak 

w niebie. Rozejrzyj się pan dookoła.
- Rozglądam się i co? Handel, jak handel.
- Panie Kaziu, kupiec na bazarze, nawet jak klientów nie ma, chwili 
na miejscu nie ustoi. Widzisz pan kogoś, kto sobie papieroska popa-
la, albo w nosie dłubie?
- No, nie.
- Jasne, że nie. Jak puchy są, jak klientów na palcach policzyć moż-
na, to i tak chodzi jeden z drugim i jabłka układa na nowo, rzod-
kiewki wodą pryska, mięso przekłada z miejsca na miejsce, żeby się 
nie zleżało w jednej pozycji, że tak powiem. Nawet, o – pani Lidka, 
co jajkami handluje, bez przerwy w tych jajkach gmera   ̶ a to od-
wraca, a to przekłada, a to to, a siamto. 
- Co prawda, to prawda, ale za to, jak już tę inwestycję skończą, to 
dopiero będziecie mieli warunki do handlu. Popatrz pan – zaczyna 
wyglądać imponująco. 
- Może i tak, ale roboty będzie więcej. Każdy wie, że na straganie 
luksusów nie ma. Ale jak się człowiek przeniesie na stoisko w ta-
kim miejscu, jak tu się szykuje… Już ja oczami wyobraźni widzę tę 
moją udrękę. Majtek inaczej nie będzie wypadało układać, tylko jak 
w wojsku   ̶  rozmiarami, kolorami. Biustonosze tak samo. Kobity 
będą wybierać, wywracać do góry nogami, ja będę musiał to z po-
wrotem do ładu doprowadzać. Dzień w dzień w majtkach się grze-
bać… Co się pan śmieje, mówię, jak będzie.
- Taki dowcip mi przypomniał: Alpy, przepiękna zima, po stoku szu-
suje gość. Chwila nieuwagi, wpada na muldę, wybiło go w górę. 
Koziołkuje, narty fruwają. W końcu wpada na drzewo: zęby wybite, 
ręce i nogi połamane, krew się leje. Dojeżdżają ratownicy, a on do 
nich: - W sumie i tak lepiej, niż w tej głupiej robocie… 

 Szaser        

Co tam panie na Pradze... ROBOtA

Tydzień temu wróciłem z ważnego po-
siedzenia Rady Europy, na którym dys-
kutowano, czy przywrócić delegacji 
Rosji pełne prawa uczestnika Zgroma-
dzenia Parlamentarnego. Przypomnę, 
że w kwietniu 2014 r., po bezprawnej 
aneksji Krymu przez Rosję, oburzona 
Rada Europy postanowiła, że do końca 

2014 r. delegacja rosyjska nie będzie miała prawa do głosowania 
nad rezolucjami Rady (będzie natomiast mogła zabierać głos w cza-
sie debat, aby przedstawiać swoje stanowisko), będzie zawieszona 
w prawach członka Prezydium Rady i nie będzie mogła uczestniczyć 
w misjach zagranicznych Rady. Rosjanie obrazili się i wyjechali.
Rok 2014 się skończył i trzeba było ponownie rozpatrzyć tę kwestię. 
Rosyjscy delegaci wzięli aktywny udział w tej debacie, ale poziom ich 
argumentacji przypominał jako żywo czasy późnego Breżniewa i nie 
wskazywał na chęć prowadzenia uczciwego dialogu. Przykład? Pro-
szę bardzo. Mr Puszkow: „Na Ukrainie nie ma rosyjskich żołnierzy, 
pokażcie mi jeden dowód”. Mr Szlegel: ”Wydarzenia na Majdanie to 
wynik wielkiego, międzynarodowego spisku USA i Unii Europejskiej.” 
Mrs Goriaczewa: „Na lotnisku w Doniecku znaleziono ciało ubrane 
w natowski mundur(!)”. Mr Ziuganow: „Największym zagrożeniem 
dla Europy jest amerykański imperializm i naziści na Ukrainie”. To nie 
są ofi ary putinowskiej propagandy, to są jej wyznawcy i twórcy. Na te 
brednie odpowiadało wielu mówców z różnych krajów, zabrałem głos 
i ja i powiedziałem, co następuje: „Rezolucja z 16 kwietnia 2014 r., 
ograniczająca po raz pierwszy pełnomocnictwa delegacji rosyjskiej 
stwierdzała: „ Zgromadzenie zastrzega sobie prawo do anulowania peł-
nomocnictw rosyjskiej delegacji, jeśli Federacja Rosyjska nie doprowa-
dzi do deeskalacji sytuacji i nie zrezygnuje z aneksji Krymu”.
Dziś jest gorzej, niż było. Krym jest nadal okupowany przez Rosję, 
a zamiast deeskalacji postępuje i rozszerza się przemoc. Natychmiast 
po zagarnięciu Krymu, Rosja przystąpiła do wspierania separatystów 
na wschodzie Ukrainy, dostarczając im broń i wysyłając żołnierzy. Se-
paratyści i przebrani rosyjscy żołnierze permanentnie naruszają porozu-
mienie z Mińska i atakują nie tylko ukraińską armię, ale także cywilów, 
ostatnio w Mariupolu. W Rosji szaleje szowinistyczna i kłamliwa pro-
paganda. Demokratycznie wybrany rząd ukraiński określany jest jako 
„junta”, a system polityczny – jako „faszystowski”.
Wszystkie te fakty świadczą, że Rosja nie zaakceptowała faktu, 
że Ukraina wybrała własną drogę – drogę do Europy. 
W kwietniu zeszłego roku delegaci rosyjscy zapewniali nas, że tak 
zwane „zielone ludziki” na Krymie nie miały nic wspólnego z rosyj-
ską armią, a broń kupili sobie w sklepach. Po trzech miesiącach Pre-
zydent Putin przyznał się do kłamstwa w tej sprawie. Dziś ci sami 
delegaci próbują przekonać nas, że w Donbasie nie ma ani rosyjskiej 
broni, ani rosyjskich żołnierzy. Szanowni rosyjscy koledzy, proszę, 
nie obrażajcie naszej inteligencji!
Konkludując: restrykcje, nałożone w kwietniu, powinny być pod-
trzymane, powinniśmy wysłać jasny sygnał: Rada Europy oczekuje, 
że Federacja Rosyjska zapewni przestrzeganie zawieszenia broni, 
rozpocznie wycofywanie żołnierzy i ciężkiego sprzętu wojskowego 
z Donbasu oraz umożliwi sprawowanie efektywnej kontroli granic 
przez władze ukraińskie.
Jedynie takie kroki mogą stworzyć warunki do zniesienia lub ogranicze-
nia sankcji. Rosyjska delegacja grozi wycofaniem Rosji z Rady Europy. 
Gdyby tak się stało, będziemy nad tym ubolewać, ale wolne, demokra-
tyczne kraje bronią swoich zasad i wartości i nie mogą ulegać szantażo-
wi. Musimy powiedzieć głośno i zdecydowanie: Rada Europy nigdy nie 
zaakceptuje agresji! Rosja – jeśli chce być pełnoprawnym członkiem 
Rady – jest obowiązana te zasady i wartości przestrzegać.”
Sankcje zostały utrzymane dużą większością głosów. Rada Europy 
(47 krajów) nie ma wojska ani nie może nałożyć sankcji ekonomicznych. 
Ma tylko swoje zasady i ma honor. Właśnie pokazała, że istnieją one nie 
tylko na papierze.        Marek Borowski

Senator warszawsko-PRASKI

IstNIEJĄ JEszCzE 
zAsADY I HONOR

Z perspektywy Izby Wyższej

* 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

 POGOTOWIE 
HYDRAULICZNE 
 ZŁOTA RĄCZKA  
 REMONTY  
 WYKOŃCZENIA
KOMPLEKSOWO 
Tel. 505-059-279

  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%   

SZUKAMY OSÓB  
 

   
  

S.M .MIĘDZYNARODOWA” WARSZAWA UL. MIĘDZYNA-
RODOWA 44 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

1. wykonanie projektu i wymiana pionów zimnej 
i ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym 

Zwycięzców 30
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są 

na stronie internetowej Spółdzielni 
www.miedzynarodowa.waw.pl
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ul. SZPACZA 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

BUDUJESZ   REMONTUJESZ   MALUJESZ

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

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 do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

Warszawa, ul. Górczewska 30, tel. 22 836-36-26; 601-205-619

Obs³uga Wspólnot Mieszkaniowych: administracyjna, ksiêgowa,
inspektor robót budowlanych, przegl¹dy budowlane i gazowe,

konserwatorzy i sprz¹tanie – zakres do uzgodnienia.

Marszałek Sejmu wyznaczył na 
10 maja 2015 r. pierwszą turę wy-
borów prezydenckich (druga tura 
- dwa tygodnie później). Wszystkie 
główne siły polityczne w kraju wy-
brały już swoich kandydatów: 
PO  ̶  dotychczasowego prezydenta, 
Bronisława Komorowskiego, 

PiS   ̶  Andrzeja Dudę, prawnika, 
byłego posła i deputowanego do 
Parlamentu Europejskiego, 

SLD  ̶   już wcześniej ogłosiło kan-
dydaturę dr Magdaleny Ogórek. 

PSL  ̶  Adama Jarubasa, marszałka 

województwa świętokrzyskiego. 
Swych kandydatów zgłosiły także 
mniejsze komitety wyborcze (m.in. 
Janusza Korwina Mikke, Annę 
Grodzką i Pawła Kukiza), jednak 
by stanąć do majowej elekcji trzeba 
będzie przedłożyć listy z poparciem 
co najmniej 100 tys. obywateli na-
szego kraju.

***
Małgorzata Kidawa–Błońska 

ponownie została rzecznikiem 
prasowym rządu, poseł Marcin 
Kierwiński szefem gabinetu poli-
tycznego, Jacek Rostowski szefem 
doradców politycznych a Michał 
Kamiński szefem Centrum Infor-
macyjnego Rządu Ewy Kopacz.

***
Trwają strajki w kilkunastu 

miejscach naszego kraju. Górnicy 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej po 
protestach (doszło m.in. do zamie-
szek przed siedzibą JSW) podpisali 
protokół uzgodnień i rozbieżności 
ze swoim pracodawcą, jednak nie 

zakończy-
ło to prote-
stu, kością
niezgody pozostaje 
warunek odejścia prezesa spółki.

***
Także rolnicy blokowali po kil-

ka godzin drogi w różnych regionach 
kraju. Rozmowy przewodniczące-
go rolniczego OPZZ Sławomira 
Izdebskiego z ministrem Markiem 
Sawickim nie przyniosły rezultatu. 
Przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda z kolei zapowie-
dział wielki protest w Warszawie  ̶  
na znak protestu przeciwko zerwa-
niu dialogu przez stronę rządową 
i nierealizowaniu postulatów płaco-
wych i pracowniczych.

***
Sejm przyjął tzw. konwencję 

antyprzemocową. Głosowanie po-
przedziła gwałtowna debata i poja-
wiły się apele, by Senat konwencji 
nie przyjął, a prezydent  ̶  by jej nie 
podpisywał. 

***
Rośnie ilość przychodni, które 

wypowiadają realizację tzw. pa-
kietu onkologicznego. Zdaniem 
lekarzy niemożliwym jest zreali-
zowanie badań diagnostycznych 
w zakładanych w pakiecie terminach, 
a wysokość przewidzianych na nie 
refundacji jest niewystarczająca. 

***
Film „Ida” ubiegający się 

o statuetkę Oscara, otrzymał kolej-
ną nagrodę   ̶ tym razem brytyjską 
„Bafta” dla najlepszego fi lmu nie-
anglojęzycznego.

***
Danuta Szafl arska 6. lute-

go obchodziła  setne urodziny. 
Znakomita aktorka z tej okazji 
została przyjęta przez premier 
Ewę Kopacz.  toms

Od godziny 13 w budyn-
ku szkolnym przy ul. Zwy-
cięzców uczniowie szkoły, 
którzy tego dnia byli wolon-
tariuszami, z zapałem i wy-
piekami na twarzy pomagali 
przystroić salę. 

 ̶  Ponad dwadzieścioro 
pięcioro dzieci pomagało 
w przygotowaniach i obsłu-
dze balu. Trzeba było wnieść 
osoby na wózkach, przygo-
tować posiłki i napompo-
wać balony. Jeszcze obsługa 
Dj’a. Niesamowite, że młodzi 
ludzie potrafi ą się tak zorga-
nizować – opowiada  Jolan-
ta Szewczyk nauczycielka 
z liceum Prusa, opiekunka 
wolontariuszy. 

Członkowie stowarzy-
szenia oraz wolontariusze 
od wielu lat chcą ograniczyć 
izolowanie się społeczeń-
stwa od osób niepełnospraw-
nych i odwrotnie. Cykliczne 
kampanie społeczne, w któ-

rych próbuje się integrować 
osoby niepełnosprawne ze 
społeczeństwem poszerzają 
naszą świadomość. Jednak 
to wciąż mało. ̶ Chcemy 
zintegrować osoby niepeł-
nosprawne z kulturą, spo-
łeczeństwem i pokazać im, 
że nie należy się izolować. 
Czasem kieruje nami strach, 
co powiedzieć, jak się za-
chować, takie spotkania 
uczą nas współistnienia  
̶  wyjaśnia Tomasz Rudnicki 
wiceprezes Stowarzyszenia 
Ożarowska. 

O godzinie 17. wszyscy 
byli już na miejscu. Cate-
ring i muzykę przygotowali 
członkowie wolontariatu, 
każdy w domu przyrządził 
coś pysznego. 

Ponad 35 lat temu Wła-
dysław Terlecki, Julian Alek-
sandrowicz i Józef Kucharski 
zorganizowali czwartkowe 
wizyty w Filharmonii Na-

rodowej dla osób niepeł-
nosprawnych. Według ich 
pomysłu w każdy czwartek 
do fi lharmonii przywożono 
niepełnosprawnych meloma-
nów. Od tamtej pory istnieje 
nieformalna organizacja wo-
lontariuszy „Via Spei”, jed-
nak ich działania nie ograni-
czają się do samych spotkań 
czwartkowych.  ̶  Prócz wizyt 
w fi lharmonii organizujemy 
też bale, ogniska, wycieczki 
i spotkania z kulturą. Jest 
to czysta forma wolontaria-
tu, nie mamy z tego żadnych 
korzyści materialnych, tylko 
satysfakcję pomocy – opo-
wiada Tomasz Jaskólski. 

Bal był wspaniały. Na 
sali bawiło się ponad osiem-
dziesięciu sylwestrowiczów 
wraz z wolontariuszami. 
Podczas takich spotkań, sa-
moistnie i na luzie odbywa 
się lekcja tolerancji i inte-
gracji. Nikt nie czuje naci-
sku, że musi, ale że chce - 
chce poznać, porozmawiać, 
usłyszeć jak inni widzą 
świat. Młodzi ludzie, oso-
by zdrowe często się wsty-
dzą, lub boją się podejść do 
osoby niepełnosprawnej nie 
wiedząc jak się zachować. 
Takie spotkania uczą szyb-
ciej dostrzegania potrzeb 
innego człowieka i współ-
istnienia. Najszybciej uczy 
nas praktyka, nie teoria. 

Wioletta Borowska

w sobotę 7 lutego w lo im. bolesława prusa na pradze-południe bawiono się na balu 
sylwestrowym… Na bal zwany sylwestrem-bis zaproszono osoby niepełnosprawne. 
– Nie mogliśmy spotkać się w sylwestra, więc zorganizowaliśmy swój prywatny bal 
tłumaczy tomasz jaskólski, jeden z wolontariuszy. 

sylwester na bis

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON ZIMOWY!
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REKLAMA REKLAMA

Tylko do 17 lutego można 
zgłaszać projekty do budżetu 
partycypacyjnego na 2016 
rok. A jak na razie, liczba 
zgłoszonych projektów, jest 
dość skromna…

W zeszłorocznej edycji 
budżetu zgłoszono ponad 
2200 projektów. Tym razem, 
przez pierwsze dwa tygodnie 
przyjmowania, zostało ponoć 
zgłoszonych ledwie… 9 pro-
jektów. Przewidywaliśmy, że 
tak właśnie może być. Dlatego 
też na specjalnej konferencji 
prasowej (o której pisaliśmy 
w poprzednim „Mieszkańcu”) 
nasz reporter sugerował wła-
dzom Warszawy i Centrum 
Komunikacji Społecznej, że 
rozpoczęcie etapu zgłaszania 
projektów na początku ferii 
zimowych nie jest najlepszym 
pomysłem…

Tydzień po feriach sytu-
acja też nie napawała opty-
mizmem. – Na platformie 

zgłoszonych jest 27 projektów 
– przyznała naszemu repor-
terowi Anna Petroff-Skiba, 
naczelnik w stołecznym 
CKS. Mowa oczywiście o 
internetowej platformie po-

przez którą można dokonać 
zgłoszenia nie wychodząc  
z domu. To najwygodniejszy 
sposób zgłaszania projektów. 
Jest jeszcze pewna liczba pro-
jektów zgłoszonych w dziel-
nicach w tradycyjnej, papie-
rowej wersji.

Czy tak niska, dotychcza-
sowa aktywność warszawia-
ków wróży więc klapę II edy-
cji budżetu partycypacyjnego? 
Raczej nie, bo w końcu miesz-
kańcom stolicy władze War-
szawy oddały do dyspozycji 
niebagatelną kwotę 51 mln zł  
i warto poświęcić czas na 
przygotowanie projektów, któ-
re skonsumują tę sumę. Nato-
miast feryjny marazm na pew-
no utrudni pracę urzędnikom 

weryfikującym projekty pod 
względem formalnym. Można 
założyć, że przez finiszowy, 
ostatni tydzień, do dzielnic 
wpłyną setki projektów.

Wsparciu prawidłowe-

mu pisaniu projektów mają 
służyć tzw. maratony – spo-
tkania urzędników z miesz-
kańcami. W ostatnim czasie 
maratony odbyły się w kilku 
dzielnicach, zaś 14 lutego 
(znów, niestety, nietrafio-
na data – przynajmniej dla 
zakochanych) takie spotka-
nia planowane są w Waw-
rze, na Ochocie, Ursynowie  
i we Włochach. W ostatnią 
sobotę, 7 lutego, „Mieszka-
niec” odwiedził warszaw-
ski (i śródmiejski) maraton, 
który został zorganizowany 
w centrum integracji miesz-
kańców „Warsztat” przy 
pl. Konstytucji. Przez cały 
dzień urzędnicy miejscy  
i dzielnicowi służyli zaintere-

sowanym mieszkańcom radą 
przy pisaniu projektów.

̶  W pierwszej połowie 
spotkania zgłosiło się do nas 
kilka osób – mówi Mirosław 
Salach, który zajmował się 
projektami z zakresu kultu-
ry. Oblegany był za to stolik 
konsultacyjny, przy którym 
omawiano projekty z zakre-
su komunikacji rowerowej 
(na zdjęciu). Można więc się 
spodziewać serii projektów 
budowy ścieżek rowerowych. 
Magdalena Mroczek, koor-
dynator budżetu z Pragi-Po-
łudnie, najpierw pomagała 
przy stoliku infrastruktury,  
a następnie na stanowisku dla 
dzielnicowych koordynato-
rów: ̶  Bardzo dużo mieliśmy 
pytań ogólnych, o wypełnianie 
wniosków, harmonogram, regu-
laminy, a także o wprowadzoną 
w tym roku dwuetapową wery-
fikację – koordynator podsumo-
wała „Mieszkańcowi” spotka-
nie w „Warsztacie”.

Eliza Januszko ze śród-
miejskiego zespołu ds. budże-
tu partycypacyjnego zachęca 
także do odwiedzenia dzielni-
cowego urzędu w czasie spe-
cjalnych dyżurów informacyj-
nych. Śródmieście taki dyżur 
organizuje 16 lutego. Przy-
pominamy, że wszelkie po-
trzebne informacje dotyczące 
budżetu partycypacyjnego są 
dostępne m.in. w specjalnych 
zakładach na internetowych 
stronach urzędów dzielnic. 
I zachęcamy do pisania pro-
jektów. Czasu pozostało już 
niewiele a 51 milionów cze-
ka na wydanie zgodne z wolą 
mieszkańców, a nie radnych  
i urzędników…  AR

rozpoczął się ostatni tydzień składania projektów do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. warszawiacy bezpośrednio 
zdecydują, na jakie cele przeznaczyć ponad 50 milionów samorządowych złotych.

MARAtON NA fINIszu Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

prawa miejskie pradze nadał król władysław iV w roku 1648, 
z inicjatywy biskupa michała działyńskiego, współtwórcy 
pragi biskupiej oraz marszałka Nadwornego koronnego 
adama kazanowskiego, założyciela pragi magnackiej. 

367. urodziny Pragi

BuDŻEt PARtYCYPACYJNY

To właśnie ten podział 
na dwie Pragi – Magnacką  
i Biskupią sprawił, że biskupi 
kamienieccy, ówcześni wła-
ściciele tych terenów wystą-
pili do króla Władysława IV  
o przywilej lokacyjny nada-
jący prawa miejskie Pradze. 
Praga posiadała własne prawa 
miejskie do roku 1791, kiedy 
to Sejm Czteroletni skonsoli-
dował Pragę z Warszawą, zno-
sząc wszelkie jurydyki. Praga 
miała wtedy 540 zabudowa-
nych posesji oraz 7500 miesz-
kańców. Obecnie liczy około 
64 tys. mieszkańców.

Z okazji 367. rocznicy 

nadania praw miejskich Pradze 
10 lutego br. odbyła się uroczy-
sta sesja rady dzielnicy Pragi-
Północ, podczas której głos 
zabrali: przewodniczący rady 
dzielnicy Ryszard Kędzierski 
oraz burmistrz Paweł Lisiecki. 

Praski charakter uroczy-
stości podkreśliły występy 
młodzieży VIII LO i 58. Gim-
nazjum im. Władysława IV, 
Kapeli Praskiej i uczennic 
LXXVI LO im. J. Piłsudskie-
go, aktorki Katarzyny Kow-
nackiej i zespołu „Praskie 
Małmazyje”  

Beata Bielińska-Jacewicz
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WARTO WIEDZIEĆ

ŚMIESZKANIEC

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!na luzie

  












RADY
CIOTKI
AGATY

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 1/2015 r. „Dług nie ma nóg”. 
Zestaw upominków wylosowała p. Mariola Królikowska z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 20.02.br.

Krzyżówka Mieszkańca Nr 3

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Noc. W pokoju lekarskim dzwoni telefon.
- Dobry wieczór, panie doktorze. Najmoc-
niej przepraszam, że budzę, ale moja żona 
chyba ma ostry atak wyrostka robaczkowe-

go! Jestem przerażony, co mam robić?
- Spokojnie, panie Stanisławie. Proszę się nie denerwo-
wać. Przecież trzy lata temu osobiście wyciąłem pańskiej 
żonie wyrostek. Czy słyszał pan kiedyś, aby człowiekowi 
wyrostek wyrósł po raz drugi?
- NIE!!! Ale czy pan słyszał, że u człowieka może się 
pojawić druga żona?!!!

* * *
Rozmowa w gabinecie lekarskim:
- O, nie, panie doktorze. Nie obchodzi mnie to, że jestem 
ciekawym przypadkiem. Nie zgodzę się na operację. Sto 
razy bardziej wolę umrzeć!
- Ależ szanowny panie, proszę nie tracić nadziei! Cza-
sami udaje się świetnie połączyć jedno z drugim!

Niektórzy kucharze polecają 
przed pieczeniem czy sma-
żeniem naciąć takie ryby, jak 
pstrąg, na wierzchu w gęstą, 
skośną kratkę. Chodzi o to, 
by poprzecinać ości  -  wów-
czas nie zaszkodzą. 

 Próbowałam, nie polecam. 
Przez poszatkowaną skó-
rę ucieka mnóstwo smaku, 
a ości, choć malutkie, więc 
teraz trudne do wyjęcia, nie-
przyjemnie kłują i przeszka-
dzają w jedzeniu. Przygo-
towywanie ryby pozostawia 
nieprzyjemny zapach na de-
sce, nożu i dłoniach. Dlatego 
warto używać gładkiej deski 
plastikowej, a nie drewnianej, 
by nic nie wsiąkało w pory, 
a myć najpierw zimną, potem 
ciepłą wodą, podobnie nóż. Co 
do zapachu na rękach  -  po-
zbędziesz się go bez trudu, 
jeśli kupiłaś specjalne, stalo-
we „mydełko” -  kawałek stali 
w kształcie owalnego mydła. 
Potarcie nim rąk usuwa nie-
miłe zapachy: ryb, czosnku 
itp. Kto „mydełka” nie posia-
da (jak ja), może wykorzystać 
w tym celu zwykły, stalowy 
zlew. Nieważny jest bowiem 
kształt, chodzi o to, by umy-
tymi dłońmi potrzeć o stal. 
To działa!

Czy wiesz, że ryby pojawiły się blisko pięćset milionów lat 
temu? To najstarsze na świecie kręgowce. Jest ich mnóstwo, 
żyjących w wodach słodkich i w wodach słonych; blisko po-
wierzchni wody lub na dnie, które niekiedy jest tak głęboko, 
że ludzie jeszcze nie umieją tam dotrzeć, mimo, że latają 

w kosmos. Żadna ryba nie ma szyi, choć jedne mają łuski, a inne skórę pokrytą ślu-
zem. Mamy z nich wiele pożytku  –  jedząc (wysokowartościowe, łatwo przyswajalne 
białko, jod, potas, witaminy A i D oraz wiele innych, cennych składników), hodując 
w akwariach amatorsko lub zawodowo. Korzysta z nich także przemysł, na przykład 
przy produkcji niektórych klejów czy pasz dla zwierząt. 
W Polsce jadamy je zbyt rzadko (z wyjątkiem okresu Bożego Narodzenia), lecz są 
społeczności wyspiarskie, w których ryby są podstawowym posiłkiem. Nie wszystkie 
ryby nadają się do spożycia  –  są i takie, które posiadają mnóstwo toksyn w orga-
nizmie. Niektóre, (np. ryba fugu) wprawnie przyrządzone, są kosztownym przysma-
kiem. Nieumiejętnie przygotowane mogą zabić.

Baran 21.03-21.04 
Nie zanosi się na poważne konfl ikty, ale tych mniej-
szych los ci nie oszczędzi. Mogą być dąsy lub nieza-
dowolenie – ale tak naprawdę nie wiadomo z czego. 
Warto przeczekać ten niekorzystny okres i nie starać 
się o porozumienie na siłę. Wkrótce sytuacja powin-
na się poprawić. Uważaj podczas jazdy samocho-
dem – czasami warto zwolnić, szczególnie zimą!

Byk 22.04-21.05 
Chociaż za oknem zimno i mało słońca, w Twoim 
sercu już powoli panuje wiosna! Będziesz w po-
godnym nastroju, otwarty na kontakty z ludźmi, 
skory do rozmów i spotkań. Na pewno nie zabrak-
nie okazji, by się pośmiać w gronie przyjaciół i bli-
skich znajomych. Takie optymistyczne nastawie-
nie do ludzi i świata pomoże ci przebrnąć przez 
wiele problemów.  

Bliźnięta 22.05-21.06 
Masz szansę uwolnić się od czegoś, co może cię 
ograniczać lub podcinać skrzydła. W sprawach za-
wodowych możesz otrzymać fantastyczną propo-
zycję lub wspaniały prezent pod postacią ewentu-
alnego awansu lub premii. Pojawią się możliwości, 
których istnienia nie sposób było przewidzieć. 
Na zakończenie karnawału możesz mieć okazję 
do znakomitej zabawy na domowej prywatce lub 
w klubie.

Rak 22.06-22.07 
Przed tobą bardzo ciekawe dni. Będziesz miał wie-
le okazji do poprawienia swojej sytuacji fi nansowej 
i pozycji w fi rmie. W stałym związku znajdziesz 
spokój i radość. Powinieneś zwrócić większą uwa-
gę na swój wygląd – wizyta u fryzjera lub kosme-
tyczki sprawi nie tylko przyjemność, ale i poprawi 
samopoczucie.

Lew 23.07-23.08 
Nadal masz wiele do zaoferowania. Warto być 
otwartym na nowe propozycje. Szykują się intere-
sujące kontakty z otoczeniem – rodziną lub zna-
jomymi z pracy. Jeśli otrzymasz zaproszenie na 
imprezę, koniecznie z niego skorzystaj. Będziesz 
się dobrze bawił i nawiązywał ciekawe znajomości. 
W trudnych chwilach możesz zawsze liczyć na po-
moc przyjaciół.

Panna 24.08-23.09 
Nie myśl tak o pracy, ani obowiązkach. Jeżeli 
w najbliższych dniach masz w planach jakiś sza-
lony wypad po sklepach lub nocną imprezę – to 
rzuć wszystko i idź na całość. Są chwile, gdy trze-
ba się zabawić, poprawić sobie humor i cieszyć 
się każdą chwilą. Dzięki takim chwilom naładujesz 
swoje akumulatory do dalszych działań. Końcówka 
miesiąca może obfi tować w różnorodne spotkania 
towarzyskie i biznesowe.

Waga 24.09-23.10  
Pochłoną cię drobne, ale uciążliwe sprawy. Od cza-
su do czasu może dać się we znaki brak znajomości 
jakichś szczegółów np. nie będziesz wiedzieć, jak 
coś zrobić lub załatwić. Nie dane ci będzie praco-
wać w zwykłym rytmie. Inni mogą cię popędzać, 
dysponować twoim czasem, którego i tak nie masz 
zbyt wiele. Dlatego postaraj się o większą asertyw-
ność w swoich kontaktach z otoczeniem.

Skorpion 24.10-23.11 
Zapowiada się ciekawie. Możliwość nowej pracy, 
większe szanse na awans - oto, co może spotkać 
cię w najbliższym czasie. Niewykluczone, że mo-
żesz zmienić miejsce zamieszkania, a nawet spo-
tkać osobę, z którą zwiążesz swoje dalsze losy. 
Szykuje się sporo zmian, ale podchodź do tego 
z dystansem i nie bój się, że nie dasz sobie rady.

Strzelec  24.11-22.12 
Może rzucisz palenie, rozpoczniesz dietę odchudza-
jącą, wybierzesz się do lekarza ze swoimi dolegliwo-
ściami? Masz szansę usamodzielnić się, uniezależ-
nić, zacząć postępować bardziej po swojemu, a nie 
pod czyjeś dyktando. Udana może być końcówka 
miesiąca, nie zwlekaj więc z załatwieniem trudnych 
spraw. 

Koziorożec 23.12-20.01 
W sposób magiczny możesz przyciągać pieniądze. 
W pracy miła niespodzianka pod postacią podwyżki, 
a w sprawach sercowych małe zawirowania, ale w do-
brym znaczeniu. Będzie to dla ciebie dobry czas i sta-
raj się wykorzystać każdą okazję, aby zadbać o swo-
je sprawy. Nie zapominaj o najbliższych i korzystając 
z każdej wolnej chwili szukaj z nimi nowych wrażeń 
w ciekawych miejscach.

Wodnik 21.01-19.02 
Musisz przez najbliższe dni wykazać się większą 
cierpliwością. Unikaj też niepotrzebnych kłótni, któ-
re chociaż oczyszczają atmosferę, bywają też koń-
cem niejednej przyjaźni. Warto zastanowić się nad 
swoim postępowaniem i pomyśleć jak działać dalej. 
W domu może czekać cię wizyta kogoś bliskiego, 
kto będzie potrzebował porady. Postaraj się wes-
przeć go duchowo i pomóż wybrnąć z trudnej sy-
tuacji.

Ryby 20.02-20.03 
Spacery, lekkostrawna dieta i odrobina sportu 
zapewnią ci niezłe samopoczucie. Dobry czas na 
zmianę stylu lub fryzury, przemeblowanie mieszka-
nia. Ale energii może nie wystarczyć na wszystko. 
Lepiej zwolnić tempo, bo zaczął się czas twoich 
przedurodzinowych refl eksji, w którym warto się 
pokusić o wnikliwą ocenę minionych miesięcy.

RYBY?! OCZYWIŚCIE! 
NA ZIMNO I NA CIEPŁO!
   ZUPA RYBNA Z LANYMI KLUSKAMI I KOPERKIEM

Ugotuj wywar z włoszczyzny i ryby. Odcedzony wywar powinien mieć wyrazisty smak, 
z cytryną, odrobiną pieprzu i cukru, nie zapominając o soli. W garnuszku roztrzepać jajko 
z mąką, by ciasto miało gęstość, jak na naleśniki czy, inaczej mówiąc, jak gęsty szampon. 
Gdy gotowe, dodać odrobinę soli i 1-2 łyżki siekanego koperku. Zupę doprowadzić do 
powolnego wrzenia i mieszając, wlewać cienkim strumieniem ciasto, by powstały malutkie 
kluseczki. Gdy wypłyną na wierzch, zupa jest gotowa do podawania.

   ZUPA RYBNA NA CHŁODNE DNI
Włoszczyznę (bez pora) pokrojoną w kostkę, podsmażyć na maśle klarowanym do lek-
kiego zrumienienia; dodać pokrojoną małą cebulkę, ziemniaki w kostkę; mieszać jeszcze 
4 minuty i zalać wodą 3-4 cm ponad poziom warzyw (wody nie za dużo). Posolić, dodać 
pokrojonego cienko pora i mielonego pieprzu, gotować na małym ogniu około 30 minut. 
Dodać rybę fi letowaną (najlepiej płaty dorsza); gotować razem 7-10 minut. Rybę wyjąć, 
mięso podzielić w większe kawałki, oddzielając je od skóry i pozbawiając ości, następnie 
wrzucić do zupy. Dodać imbir, nieco sosu sojowego zabielić śmietaną. Ważne, by zupa 
była gęsta i treściwa, a kawałki ryby duże, tak na pół łyżki. Posypać natką.

   GALARETKA Z RYBĄ
Rybę skropić cytryną lub octem jabłkowym, pozostawić w chłodzie na pół godziny. Ugo-
tować w wywarze warzywnym (około 15 minut), wyjąć, a gdy ostygnie, starannie obrać 
mięso, podzielone na drobne kawałki i włożyć je do lodówki. Wywar odcedzić, użyć za-
miast wody do rozpuszczenia żelatyny, jak w przepisie producenta, doprawić do smaku - 
powinien być naprawdę intensywny. W oziębionych (najlepiej - zamrożonych) miseczkach 
ułożyć na dnie nieco posiekanego szczypiorku, wlać odrobinę chłodnej żelatyny. Gdy za-
cznie tężeć, włożyć zimne kawałki ryby wymieszane z dobrze namoczonymi rodzynkami 
i kukurydzą (ze zdecydowaną przewagą ryby!), zalać galaretą i poczekać, aż lekko stę-
żeje. Wówczas na wierzchu ułożyć przekrojone na pół pomidorki koktajlowe (niektórzy 
wolą winogrona) i zalać ostatnią częścią galarety (jeśli zastygła przed użyciem  ̶  lekko 
podgrzać i znów ostudzić). Podawać z cytryną lub limonką.

H O R O S K O P

Pyszna Józia

 Merlin

Wesoły Romek

Ciekawska
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DAM PRACĘ
lDam pracę emerytom, renci-
stom - sprzątanie obiektów. Te-
lefon od poniedziałku do piątku  
w godzinach 12-15. 

Tel. 508-332-840
lFirma MarcPol S. A. polska sieć 
sklepów spożywczych poszukuje 
pracowników do sklepów przy 
ul. Strumykowej, Białołęckiej, 
Berensona, Zwycięzców, Trak-
cie Lubelskim, Podskarbińskiej, 
Kinowej na stanowisko Kasjer/
Sprzedawca. Zainteresowane oso-
by proszone są o przesłanie Cv na 
adres: praca@marcpol.waw.pl 

Kontakt. Tel. 22 547-05-42

Zatrudnię operatora  
zagęszczarki tworzyw. 
Warszawa Marsa 76.

Tel. 601 355 450

KUPIĘ
lA Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro  
i inne przedmioty. 

Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
lAAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale.             Tel. 516-400-434
lKsiążki winyle dojazd do 
klienta.            Tel. 798-631-511

MEDYCZNE
lAlkoholowo - narkotykowe od-
trucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
lPsycholog. Tel. 782-765-646
lSchudnij zdrowo bez efektu 
jojo! Psycholog, trener odżywia-
nia.             Tel. 782-765-646. 
l WWW.SKUTECZNALI-
KWIDACJA.PL. ODSZKODO-
WANIA ZA BŁĘDY MEDYCZ-
NE, OPINIE LEKARSKIE. 
BEZPŁATNA KONSULTACJA 
PRAWNA I MEDYCZNA. 

TEL. 512-860-407

NAUKA
lFizyka, matematyka - ma-
tury, studenci. Dojeżdżam, dr.

Tel. 607-690-614
lMatematyka, dojazd. 

Tel. 501-510-709

NIERUCHOMOŚCI/kupię
lKupię mieszkanie: zadłużone,  
z lokatorem, komunalne, z dowol-
nym problemem prawnym. 

Tel. 796-796-596
lPilnie kupię za gotówkę 1 lub 
2 pokojowe, może być do re-
montu lub zadłużone. 

Tel. 727-643-927

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia
l  70m2 dwupoziomowe kom-
fort Wesoła Zielona osiedle 
chronione.        Tel. 662-143-152
l  Garaż blisko stacji PKP  
Falenica.           Tel. 692-330-812
lKawalerka Wawer. 

Tel. 660-281-236

Pawilon handlowo, biurowy  
położony na ul. Alpejskiej tuż 

przy Szpitalu Kardiologicznym  
w Aninie wynajmę od zaraz. 

Idealny na aptekę, sklep,  
ew. małą gastronomię. 

Tel. 500-40-40-05

lUżytkowy lokal Wawer. 
Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
lMiejsce w budynku garażu  
ul. Kobielska.      Tel. 510-205-944

NIERUCHOMOŚCI/zamienię
l3 pokoje 63 m kw., własnościo-
we na Gocławiu na dwa oddzielne 
lub inne propozycje. 

Tel. 22 671-65-93

PRACA
Firma z branży finansowej 

zatrudni osoby w wieku 25-65 lat 
na stanowisko doradcy klienta, 
oferujemy stabilny, długoletni 

czas zatrudnienia. 
Tel. 517-090-224, e-mail: 

rekrutacja.eden@edenfinance.pl

PRAWNE
lDoradca 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
lKancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
lKancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antreso-
la od strony pętli autobusowej) 
www. kancelariaosica. pl; 

Tel. 509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252

RÓŻNE
lDrzewo opałowe pocięte  
- worek 12 złotych. 

Tel. 721-002-710

SPRZEDAM
Maszyny do szycia walizkowe-
go, na metalowych częściach,  
z gwarancją. Cena od 200 zł. 

Tel. 22 870-71-72

lOdkurzacze Rainbow - nowe, 
używane - serwis, konserwacja, 
akcesoria.          

Tel. 606-742-822 
www.odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY
lSprzątanie na zawołanie, pra-
sowanie.         Tel. 510-794-127

TRANSPORT
lAAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 

Tel. 721-002-710
lAAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 

Tel. 22-224-22-63; 888-651-163
lPrzeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja zbędnych me-
bli, przedmiotów z mieszkań  
i piwnic.          Tel. 607-66-33-30
lPrzeprowadzki w Warszawie. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 721-109-114

USŁUGI
lAAAAAA Tani serwis kompu-
terowy, dojazd i ekspertyza 0 zł. 

Tel. 504-617-837
lAAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23; 609-105-940
lAnteny 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
lANTENY TELEWIZJA 
MONTAŻ SERWIS. 

TEL. 534 10 20 10
lANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.    TEL. 602-216-943
lCyklinowanie, lakierowanie 
- Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316 

lCyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

lCyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
l  Czyszczenie Karcherem  
dywanów, wykładzin, tapicerki. 

Tel. 694-825-760
lDezynsekcja - skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
lDomofony, naprawa pralek,  
instalacje elektryczne. 

Tel. 601-93-68-05

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-

czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

lElektryk - uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82, 502-443-826
lELEKTRYCZNE. 

TEL. 504-618-888 
lFilmowanie - wesela, śluby. 

Tel. 602-275-303
lFutra - kożuchy, odzież skórza-
na - usługi miarowe, przeróbki, 
wszelkie naprawy, ul. Zamieniec-
ka 63.             Tel. 22 610-23-05
lHydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22-610-81-21, 607-773-106
lHYDRAULICZNE. 

TEL. 504-618-888
lHydrauliczno - gazowe. 

Tel. 505-65-85-23 
lHYDRAULIK. 

TEL. 502-031-257
lHydraulika, ślusarstwo, po-
gotowie.      Tel. 889-518-246
lHydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

Tel. 694-747-213
lLODÓWEK NAPRAWA.

 

TEL. 22 842-97-06; 
602-272-464

lLodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.        Tel. 694-825-760
lMalowanie, gładź. 

Tel. 510-711-163 
lNaprawa sprzętu agd. Dojazd  
i wycena naprawy 50 zł. 

Tel. 602-275-303

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 

Wywóz mebli. 
Tel. 22 499-20-62 

lOcieplanie domów. 
Tel. 660-473-628 

lPANELE, UKŁADANIE. 
TEL. 504-618-888

lPralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
lRolety antywłamaniowe  
i naprawy.          Tel. 602-228-874
lRolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.      Tel. 508-608-790
lRolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.        Tel. 602-228-874
lSTOLARZ - SZAFY, ZABU-
DOWY, GARDEROBY I PAW-
LACZE.     TEL. 602-126-214 
lTermowizja. 

Tel. 660-47-36-28
lZabudowa balkonów. 

Tel. 889-421-666
lŻaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery - naprawy, pranie 
verticali.     Tel. 22 610-54-19

USŁUGI/budowlane
lWykończenia, remonty. 

Tel. 504-781-725

USŁUGI/komputerowe

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

Tel. 506-480-505
lSerwis. Tanio. 

Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

lCyklinowanie, układanie pod-
łóg, lakierowanie. 

Tel. 666-920-289 
lGlazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 518-562-380
l  Glazura, malowanie, hydrauli-
ka.                      Tel. 606-181-588 
lGładź, panele, malowanie. 

Tel. 609-982-675

KOMINKI 
USŁUGI ZDUŃSKIE   

TEL. 606-387-517

lMalowanie, tapetowanie, 
panele. 

Tel. 22 615-76-97; 695-679-521
lMalowanie, tapetowanie, 
remonty. 

Tel. 501-028-073; 22 612-21-74
lRemonty kompleksowo 
i solidnie. 

Tel. 501-868-930, 502-218-778 
www.remonty4u.pl

lTAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.        

TEL. 504-618-888 
lWykończenia mieszkań. 

Tel. 503-120-610

ZIELARSTWO
lZiółko - Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw.  
53 D. Zielarstwo - pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA
lGABINET WETERYNA-
RYJNY FREDEK, GOCŁAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 

TEL. 22 672-07-75

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 
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ZAKŁAD 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

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 POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (Gocław)

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

ZAKŁAD POGRZEBOWY
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REKLAMA REKLAMA

Jaki aparat słuchowy wybrać? ZAPRASZAMY 
NA BEZPŁATNE 

BADANIE SŁUCHU
• ul. Ostrołęcka 4 tel. (22) 498-74-80  

• ul. Korkowa 119/123 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; 

882-190-636

Trudno wyobrazić sobie świat bez 
szumu liści na wietrze, śpiewu ptaków, 
szumu morza, skrzypienia śniegu pod 
stopami, odgłosu odstawianego kub-
ka czy fi liżanki, bez dzwonka telefonu, 
śmiechu dziecka czy szeptu kogoś bli-
skiego. Jeszcze trudniej bez słyszenia 
i rozumienia tego, co mówią inni – nawet 
stojący niekiedy obok nas, czy nawet na-
przeciwko. A przecież „niedosłuch” jest zja-
wiskiem powszechnym. Słuch starzeje się 
razem z nami, na jego kondycję wpływa też 
wiele czynników zewnętrznych, np. praca 
i długotrwałe przebywanie w hałasie czy 
głośne słuchanie muzyki.

W przypadku dzieci z niedosłuchem 
rola aparatów słuchowych jest zdecy-
dowanie większa, ponieważ to właśnie 
słyszenie umożliwia dzieciom rozpozna-
wanie głosów, naśladowanie dźwięków, 
stymulując w ten sposób rozwój mowy. 

Słuch to więcej, niż tylko jeden ze zmy-
słów: pomaga w wychwytywaniu sygnałów 
o niebezpieczeństwie, komunikowaniu się 
oraz pozwala rozwijać umiejętności spo-
łeczne.

Wybór i dopasowanie właściwego apa-
ratu słuchowego – po zdiagnozowaniu 
niedosłuchu przez specjalistę – zależy od 
wielu czynników. Nie ma uniwersalnych 
aparatów, które pomagają wszystkim 
jednakowo. Można wybrać nowoczesne, 
miniaturowe zauszne aparaty słuchowe 
w  kolorystyce właściwej dla karnacji skóry 
i koloru włosów - pasujące do każdego 
ucha lub wykonać indywidualne wewnątrz-
uszne. Jednak przy wyborze aparatów o 
właściwych parametrach akustycznych (po-
dobnie jak w doborze okularów) niezbędna 
jest pomoc życzliwego i kompetentnego 
specjalisty. Protetyk słuchu przedstawi 
Państwu propozycje kilku modeli aparatów 

spełniających nie tylko Państwa indywidu-
alne oczekiwania estetyczne, fi nansowe 
i właściwe dla stylu życia ale co najważniej-
sze - optymalnie kompensujące osłabienie 
słuchu. Zapewne inne będą sugestie kom-
fortowych rozwiązań, gdy częściej przeby-
wają Państwo w domu czytając, oglądając 
telewizję lub też zajmując się ogrodem 
a inne, gdy jesteście zapalonymi wędrow-
cami, zdobywcami szczytów, osobami ak-
tywnymi fi zycznie i czynnymi zawodowo. 

Po nabyciu i wstępnym ustawieniu apa-
ratów konieczne są jeszcze 2-3 późniejsze 
wizyty w celu korekcji nastaw, związane 
z postępującą adaptacją słuchu oraz za-
pewnieniem optymalnych korzyści. 

Oczekiwania osób bardzo aktywnych naj-
lepiej spełnią aparaty zaawansowane tech-
nicznie, z elementami sztucznej inteligencji. 
Dostosowują one dynamicznie parametry 
i sposób przetwarzania w zmiennych sytu-

acjach akustycznych - zapewniając komfort 
i maksymalizację rozumienia mowy. 

Ogromny postęp w technice, technolo-
gii i miniaturyzacja aparatów słuchowych 
sprawiły, że współczesne aparaty słuchowe 
stały się jeszcze bardziej niezawodne, proste 
w obsłudze i prawie niewidoczne.  Współ-
praca z „pilotem” i urządzeniami w systemie 
Bluetooth zapewnia kierowcom możliwość 
słyszenia nawigacji wprost w aparatach 
i „legalnej” rozmowy przez „komórkę” pod-
czas jazdy. Osoby starsze – dzięki tej funkcji 
odbierają bez zakłóceń fonię z TV czy odda-
lonego do 10 m telefonu, a  młodzież słucha 
„muzy” z MP4, laptopa czy karty pamięci 
w telefonie komórkowym. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
aparaty nowej generacji posiadają nową 
stylizację o wzorowanej na biżuterii elegan-
cji kształtu i stonowanej kolorystyce.                       

(AS 2015)

Czy aparaty słuchowe mogą stać się tak popularne i powszechne jak okulary czy soczewki kontaktowe? Dlaczego nie! Przecież tak 
samo perfekcyjnie spełniają swoją rolę – jak okulary pomagają „lepiej widzieć”, tak aparaty słuchowe pomagają „lepiej słyszeć”. 
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gabinet lekarski 
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Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
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Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

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

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

 URO LOG
wto rek 14.00–16.00

– iks rak eL

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810-87-32
 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

8 lutego, na stołecznym 
„Torwarze”, warszawska Le-
gia podejmowała koszykarzy 
z AZS Politechniki Poznań. 
Przed rozpoczęciem spotkania 
uhonorowano drugiego trene-
ra legionistów, Roberta Cha-
belskiego, który tego dnia ob-
chodził 58 urodziny. „Chabel”, 
który z Legią związany jest od 
45 lat, o mały włos otrzymał-
by w prezencie od legionistów 
zamiast symbolicznego „100 
lat”  realne 100 punktów. Bo 
do takiego wyniku zabrakło 
tylko jednej wrzutki…

Gospodarze zagrali w 
dość dużym osłabieniu – bra-
kowało m.in. Marcela Wilcz-
ka i Mateusza Bierwagena, 
a nie poszalał też Cezary 

Trybański, który dopiero co 
wyszedł z zapalenia oskrzeli 
i pierwotnie miał nie wystą-
pić w tym spotkaniu. Dużym 
wsparciem dla Legii okazał 
się w tym meczu powracają-
cy do gry Michał Świderski.  
– Najbardziej podobała mi 
się gra Andrzeja Paszkiewi-
cza – komentuje naszemu 
reporterowi Maciej, kibic z 
Pragi-Południe. – Mimo, że 
nie wszedł w podstawowym 
składzie, to miał kilka bardzo 
efektownych wrzutek. Impo-
nował szybkością, zwinnością 
i skutecznością rzutów za trzy 
punkty. Ostatecznie Legioni-
ści pokonali poznański zespół 
bardzo wysoko, bo aż 99:41. 
Warszawski zespół okazał się 

niezwykle skuteczny właśnie 
w rzutach za trzy punkty – 
w ten sposób zdobył aż 60 
punktów. Dobrze to wróży 
przed fi niszem I Ligi.

 ̶ Ale się wciągnęłam w ki-
bicowanie…  ̶  mówi „Miesz-
kańcowi” licealistka Ola 
Blicharska z Bielan, która na 
koszykarskim meczu była 
pierwszy raz. Faktycznie, 
oprawa spotkania przygoto-
wana przez wytrawnych kibi-
ców Legii i dominacja stołecz-
nych koszykarzy sprawiały,  
że przez całe spotkanie, nawet 
niedzielni fani koszykówki, 
czuli się Legionistami…

 Aktualnie, po 19 kolej-
kach, Legia traci do lidera tabe-
li jedynie dwa punkty. Problem 
w tym, że… liderów jest trzech 
i awans do ekstraklasy, bardzo 
ambitne założenie, stoi pod 
znakiem zapytania. W najbliż-
szy weekend stołeczny zespół 
zagra na wyjeździe z drużyną 
Stal Ostrów Wlkp., która zaj-
muje pierwsze miejsce w lidze. 
W Warszawie koszykarską Le-
gię będzie można podziwiać 
dopiero 21 lutego. Tego dnia, 
w hali przy ul. Wiertniczej, 
stołeczny zespół zmierzy się 
z Pogonią Prudnik.  ar

w minioną niedzielę koszykarska legia rozgromiła poznańską politechnikę. Świętowano 
też urodziny trenera roberta chabelskiego.

100 lat i 99 punktów

Trybański i Paszkiewicz w otoczeniu Poznaniaków.

W jubileuszowym Bie-
gu Wedla, a dokładniej w 
biegach i towarzyszącym 
imprezie marszach na orien-
tację, wzięło udział ponad 
1000 zawodników. To jeden 
z najpopularniejszych bie-
gów warszawskich. Liczba 
wolnych pakietów starto-
wych zwykle rozchodzi się 
w ciągu kilkudziesięciu go-
dzin. W imprezie biorą udział 
zarówno biegacze z Warsza-
wy i okolic, jak i całej Polski, 
a nawet z innych krajów. Po-
pularności biegowi przydają 
też dodatkowe klasyfi kacje, 
jak i wzrost liczby fundato-
rów nagród. Dla przykładu, 
choć tytularny partner jest 

jeden, to z branży gastrono-
micznej angażują się takie 
podmioty, jak Idea Cafe, 
„Misianka”, czy restauracja 
„Figaro”.

Z mety biegu każdy 
z uczestników odchodził 
z pamiątkowym medalem. 
Z takiego trofeum najbardziej 
dumni byli najmłodsi za-
wodnicy. Michał (4 l.), który 
pokonał dystans 250 m, przy-
znał „Mieszkańcowi”, że bieg 
nie był trudny, a do zawodów 
przygotowywał go tata. Na 
tym, najkrótszym dystansie 
pierwsi na mecie zameldo-
wali się: Marek Łada, Artur 
Frydrych i Natalia Marciniak. 
Jak widać młode biegaczki 

zaciekle walczyły z zawodni-
kami płci brzydkiej. Podobnie 
było na dystansie jednej pętli 
(1860 m). Wygrał Filip Stęp-
niak przed Filipem Żukowskim 
i Olgą Grabowską. Męska do-
minacja objawiła się dopiero 
w biegach „dużych”. Pierwsza 
trójka rywalizacji na trzech pę-
tlach alejkami „Skaryszaka” 
to Wojciech Kopeć, Jakub Pu-
dełko i Grzegorz Kozłowski. 
Na dystansie 9 km, po pa-
sjonującej walce z Jakubem 
Nowakiem, zwyciężył Emil 
Dobrowolski. Trzecią lokatę 
zajął Piotr Łobodziński.

W klasyfi kacjach dodatko-
wych laureatami zostali: Anna 
Pawłowska-Pojawa i Karolina 
Lewandowska (K 30), Piotr 
Rochowski (M 50), Adam 
Macugowski i Magdalena 
Dobaj-Zerek (Kamionek). 
Dużą popularnością cieszy-
ła się specjalna klasyfi kacja 
biegających samorządow-
ców. Wzięli w niej udział 
m.in. Tomasz Zdzikot, Jaro-
sław Szostakowski i Paweł 
Lech. Jednak męskie pu-
chary w tej kategorii, z rąk 
wiceburmistrza Piotra Żbi-
kowskiego i wiceprzewod-
niczącej rady Pragi-Połu-
dnie, Katarzyny Olszewskiej 
otrzymał Marcin Gałkowski 
z Wołomina. Najszybszą sa-
morządowczynią okazała 
się… Katarzyna Olszewska, 
która z radością podsko-
czyła w górę z otrzymanym 
pucharem.  rosa

ostatniego dnia stycznia w „skaryszaku” po raz 
dziesiąty odbył się bieg wedla. organizatorzy imprezy 
zaakcentowali też 110. rocznicę utworzenia parku 
skaryszewskiego im. i. j. paderewskiego.

Bieg Wedla

choć tytularny partner jest 




