
Od dekad mieszkańcy ul. Andrzeja Frycza-Mo-
drzewskiego, niedaleko Dworca Warszawa- 
-Wschodnia, brodzili w błocie. Po wielu latach 
udręki doczekali się modernizacji ulicy, która uli-
cą była tylko z nazwy…                   Czytaj na str. 8

Frycz jak nowy...
czytaj na str. 2

dysponująca wieloletnim doświadczeniem i kadrą specjalistów  
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym  

usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. 22 673-08-01  
lub wizytę w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.

S TO L A R Z

www.meble-wierzbowski.pl
ul. Krypska 29 tel. 502 221 045, 514 074 404

NAPRAWA * WYRÓB
*RENOWACJA MEBLI

kołdry i poduszki

artykuły pościelowe,  
piżamy, obrusy, ręczniki.

ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt. godz.10-19,sob. 9-13

Tel. 793-129-744

w numerze:

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto Gabinet Rehabilitacji, ul. Garwolińska 7 lok.79, Warszawa
  tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462
www.twarowski.net

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

 
 

   

   bezbolesne leczenie
   nowoczesna protetyka
 

uWAGA!   
  

 

 Promocyjna cena 
rkoron po celanowych

ina metalu  cyrkonie

G A B  I  N  E  T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 22 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 natychmiastowe 
naprawy protez

Armagedon!
Wakacyjne miesiące pokaza-

ły mi, jaka fajna byłaby do życia 
Warszawa, gdyby na tej samej 
powierzchni mieszkało o milion 
mieszkańców mniej… Ale tak nie 
będzie, przeciwnie, zaludnimy się 
jeszcze bardziej, bo cywilizacyjne 
kierunki są jednoznaczne. Wpraw-
dzie istnieją teorie, że rozwój in-
ternetu sprawi, że nie będziemy 
musieli jeździć do pracy w Mor-
dorze na Służewcu, a wzrastająca 
zamożność pozwoli, by coraz wię-
cej z nas kupowało siedliska pod 
Mszczonowem, stamtąd sterując 
swym życiem zawodowym, ale czy 
to się stanie za naszych czasów?

Na razie trzeba się szykować 
do życia w jeszcze większym ści-
sku. Na Pradze trwa bum mieszka-
niowy, niemal przy każdej uliczce 
Grochowa wyrasta kilku, kilkuna-
storodzinna plomba w miejsce ru-
dery. Zakamarki cywilizują się, ale 
jednocześnie i zatykają się. Bo 
nowe drogi nie powstają, nie bar-
dzo zresztą jest na nie miejsce. 

Ten ścisk będzie od nas wy-
magał dokładnie odwrotnych cech 
niż pielęgnowane obecnie: tole-
rancji, że ktoś inny ma takie same 
prawa (do miejsca na parkingu, do 
lekarza, do tramwaju i autobusu). 
Cierpliwości: na skrzyżowaniach, 
w sklepach, w urzędach. Zaradno-
ści i przygotowania: bo dobrze zor-
ganizowana wizyta w publicznym 
miejscu trwa krótko, nieprzygoto-
wany dziamdziak potrafi zahamo-
wać kolejkę na pół godziny itp. itd.

Słowem, tylko od nas zależy, 
czy przetrwamy w zdrowiu psychicz-
nym to, co nadchodzi w sposób 
nieunikniony. Ale czy my potrafimy 
przygotować się do czegokolwiek?

Tomasz Szymański
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   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 14 zł  
   Zadzwoń, zamów i odbierz
  


   

  

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18 
 (wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

 Ceny imprez okolicznościowych
do uzgodnienia, menu 
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb Klienta

A ZNAJDŹ NAS N

REKLAMA

REKLAMA

 
  

- wystarczy
dowód osobisty

  
- gotówka

w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

Angielski  
dlA dzieci  

i młodzieży
Gocław  

Meissnera 1/3 
Bartosika 5 

€ 22 448 51 97  
è 602 531 857

„Mięsna wkładka” 
na waszyngtona

Artykuły Szkolne
Artykuły Biurowe
Materiały dla Firm
Tel. 884 788 788

ul. Igańska 20
biuro@sklep-papierniczy.com
www.sklep-papierniczy.com

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

mieszkaniec.pl

WARSZAWA

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 : 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

Grenadierów 9 lok. 1, 
tel. 22 400 55 66 

JEDYNA TAKA KLINIKA
Więcej informacji na stronie  

KLINIKA 
WETERYNARYJNA 

stpatricks@stpatricks.pl 
www.stpatricks.pl

Czytaj 
o nas 

na 5 stronie.

W tragicznej sytuacji znalazło się kilku-
dziesięciu mieszkańców budynku przy 
al. Waszyngtona 96, w którym spółka 
Orange sprzedała zakładowe mieszkania 
„wraz z lokatorami”.

w numerze:
CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE 
Praga świętuje               str. 6
Rekordowy 
Memoriał Kamili           str. 8
W stanie zagrożenia      str. 8
Czas wrócić do szkoły   str. 9
Wanda Chotomska 
(1929-2017) - pożegnanie str. 9
KRONIKA POLICYJNA           str. 2
MIESZKAŃCY
Rafał Kotomski           str. 3
KOBIECYM OKIEM           str. 4
PRAWNIK RADZI              str. 4
ZAPROSZENIA
DLA MIESZKAŃCÓW      str. 5
Z MIASTA                        str. 5
LUDZIE LISTY PISZĄ             str. 6
ZAUŁKI HISTORII
Wrzesień 1939         str. 10
PULS MEDYCZNY             
Trudne problemy 
są do pokonania              str. 14
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REKLAMA
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KRONIKA POLICYJNA
Pobił dla zegarka

17-letni Patryk N. za-
atakował wychodzącego ze 
sklepu 16-latka. Uderzył go 
kilka razy w twarz i zażądał, 
by chłopak oddał mu zegarek 
i pieniądze. Niczego nie do-
stał, wiec się oddalił. Zawia-
domieni policjanci wytypo-
wali sprawcę i go zatrzymali. 

Uciekał po włamaniu
Tuż przed północą policja 

otrzymała informację o ucie-
kającym mężczyźnie, który 
wybił szybę w aucie i ukradł 
elektronarzędzia. 

Patrolowcy po kilku minu-
tach zauważyli opisywanego 
mężczyznę, który na ich wi-
dok zaczął uciekać. Został za-
trzymany i rozpoznany przez 
świadka zdarzenia. Po spraw-
dzeniu danych 33-letniego 
Tomasza L. w policyjnej bazie 
okazało się, że jest poszukiwa-
ny w związku z ubiegłoroczną 
kradzieżą z włamaniem do 
mieszkania.

Dzielnicowy wytypował 
sprawcę

Do komisariatu w We-
sołej zgłosił się mężczyzna, 
który złożył zawiadomienie 
o kradzieży z włamaniem 
do jego domu, który właśnie 
wykańczał. Sprawca dostał się 
do środka przez okno i ukradł 
elektronarzędzia.

Sprawą zajął się dzielni-
cowy, wytypował podejrzane-
go, a jego dane przekazał pa-
trolom. Dzień później 23-letni 

Michał S. został rozpoznany 
i zatrzymany. 

Wpadł za narkotyki
29-letni Maciej S. w ciągu 

dwóch dni został dwukrotnie 
zatrzymany za posiadanie nar-
kotyków. Pierwsza wpadka 
miała miejsce, gdy patrolowcy 
podczas kontroli dokumentów 
zapytali go, czy posiada rzeczy 
prawem zabronione, mogące 
pochodzić z przestępstwa lub 
służyć do jego popełnienia. 
29-latek zaprzeczył. Jednak 
w kieszeni spodni skrywał 
zawiniątko z amfetaminą. Po 
zważeniu okazało się, że miał 
4,7 grama narkotyku. Został 
zatrzymany. Na drugi dzień, 
z samego rana, po dosłownie 
kilkunastu godzinach od zwol-
nienia z celi, Maciej S. ponow-
nie został zatrzymany. Wpadł 
w ręce patrolowców i znów 
miał przy sobie narkotyki…

Napad na przystanku
Kobieta, czekająca na 

przystanku w Wawrze na 
autobus, została napadnięta. 
Sprawca przewrócił ją na zie-
mię, zerwał łańcuszek z szyi 
i z lewego ucha ukradł kol-
czyk. Następnie uciekł. Kry-
minalni dzięki pracy operacyj-
nej ustalili kim był napastnik 
i że nie działał w pojedynkę. 
Trzy osoby usłyszały zarzut 
dokonania rozboju: wobec 
dwóch mężczyzn sąd zasto-
sował areszt, a kobieta została 
objęta dozorem policyjnym.

policja.pl

Rehabilitacja doRośli, 
dzieci, nieMowlęta

PROMOCJA – DO ODWOŁANIA
    SENIORZY (PO 60 R.Ż.)      DOROśLI I DZIECI

20% zniżki przy zakupie pakietu  
10 takich samych zabiegów

10% zniżki przy zakupie pakietu  
10 takich samych zabiegów

badania Usg doRośli i dzieci

lekaRze sPecjaliści, laboRatoRiUM

Godziny przyjęć:  
pon.-pt. 7-21, sobota 8-14

Rejestracja on-line

*Zniżki / promocje nie sumują się z innymi promocjami / Zakres usług może ulec zmianie

stoMatologia doRośli i dzieci

 Ul. boRa koMoRowskiego 21  
lokal 307  
(obok Rossmanna)

Warszawa-Gocław  
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

Rejestracja telefoniczna: (22) 250 15 77
www.boramed.pl

ginekologia
Kompleksowe prowadzenie ciąży
Konsultacje ginekologiczne
Certyfikat Londyńskiej Medycyny płodowej FMF

l Piersi l Tarczycy l Jamy brzusznej l Stawów, więzadeł i mięśni  
l Przezciemiączkowe l Węzłów chłonnych l Doplerowskie l i inne

Kompleksowa terapia bólu i leczenia schorzeń narządu ruchu

Konsultacja fizjoterapeutyczna wliczona w cenę przy wykupie pakietu oraz info:  
dotyczy wybranych zabiegów/szczegóły w przychodni

KLINIKA 
WETERYNARYJNA 

Grenadierów 9 lok. 1, 
tel. 22 400 55 66
e-mail: vet4pet@vet4pet.pl
Godziny 
otwarcia: 

7 dni  
w tygodniu

pon-pt 9-21, sob-nd 10-18

1. CHIRURGIA  
– pełen zakres:
w chirurgia szczękowa
w chirurgia klatki  
piersiowej
w chirurgia jamy brzusznej
w artroskopia
w ostry dyżur ortopedyczny 
(złamania, zwichnięcia, 
zerwania więzadeł)
w neurochirurgia głowy  
i kręgosłupa
2. REHABILITACJA
w bieżnia wodna
w fala uderzeniowa
w lasero i magnetoterapia 

3. INTERNA:
w nefrologia
w endokrynologia
w profilaktyka
w stomatologia,
w okulistyka,
w dermatologia,
w alergologia i inne
4. DIAGNOSTYKA:
w obrazowa – RTG i USG
w pełny zakres badań  
laboratoryjnych  
(również immunologiczne 
testy alergiczne)
5. PROTEZY KOŃCZYN

Dokończenie ze str. 1
Nowi właściciele drastycz-

nie podnoszą czynsz i nie kryją, 
że zależy im na „przegonieniu” 
mieszkańców. 

– Słyszałem, jak mówili, że 
kupili lokale z „wkładką mię-
sną”… – relacjonują „Mieszkań-
cowi” lokatorzy – a czynsz wzrósł 
trzykrotnie.

Spirala zadłużenia
Prawdziwy problem zacznie 

się, gdy czynsze zamienią się 
w odszkodowania. Tak działa 
wielu właścicieli, zwanych „czy-
ścicielami kamienic”. Podnoszą 
czynsz do wysokości niemożli-
wej do zapłaty. Najemca wpada 
w zadłużenie. Właściciel wypo-
wiada najem i nalicza odszkodo-
wanie. Sprawa trafia do sądu. 

– Do sądu mogą trafić trzy 
sprawy: o wysokość czynszu, 
eksmisyjna, a później o odszko-
dowanie – mówi „Mieszkańco-
wi” były działacz Polskiej Unii 
Lokatorów, który przebył taką 
drogę. – Na rozstrzygniecie czeka 
się latami. Wystarczy, że lokator 
raz nie stawi się na rozprawę, 
bo na przykład „nieustalony 
sprawca” wyjmie mu ze skrzyn-
ki awizo z terminem posiedzenia, 
i może zapaść wyrok, że jest wi-
nien właścicielowi kilkadziesiąt 
tysięcy złotych…

5 proc. dla „wybranych”
W lokalach należących do 

Orange od kilkudziesięciu lat 
mieszkają byli pracownicy te-
lekomunikacji. Mówią, że nikt 
ich nie zawiadomił o możliwej 
sprzedaży, ani nie zaproponował 

pierwokupu po preferencyjnych 
stawkach. 

Wojciech Jabczyński, rzecz-
nik Orange, utrzymuje, że firma 
pięciokrotnie proponowała loka-
torom wykup: – Mieli m.in. moż-
liwość wykupu mieszkań z po-
życzką od naszej firmy, która po 
zawarciu aktu notarialnego mo-
gła być umorzona. Realna cena 
wykupu w tej najkorzystniejszej 
opcji była na poziomie 5 proc. 
rynkowej wartości mieszkania. 

Mieszkańcy mówią, że raz 
była taka możliwość i skorzystali 
z niej wyłącznie „wybrani”, a po 
tygodniu została zablokowana. 

– Trzy lata temu proponowa-
no nam wykup mieszkań w cenie 
7,5 tysiąca za metr – wypowiedź 
lokatorki Agnieszki Parzóch, ko-
liduje z wersją rzecznika.

Oszustwo przez wyłudzenie?
Spółka Orange sprzedała 

mieszkania kilku firmom. Kon-
takt z nimi jest utrudniony. W tej 
transakcji lokatorzy węszą „prze-
wał” i zawiadomili prokuraturę.

– Jest prowadzone postępo-
wanie sprawdzające w związku 
z artykułem 286 Kodeksu Kar-
nego – potwierdza „Mieszkań-
cowi” rzecznik Prokuratury 
Okręgowej. 

Ten artykuł mówi o oszu-
stwie powszechnie nazywanym 
wyłudzeniem. 

– Nie podejrzewam, aby do-
szło tu do oszustwa – anonimowo 
komentuje nam osoba z kręgów 
kierowniczych Orange. – Firma 

miała tysiące nieruchomości, 
które niby sprzedaje po atrak-
cyjnych cenach, ale zawsze jest 
jakiś haczyk, który powoduje, że 
te ceny są niskie. 

Haczykiem w przypadku 
mieszkań przy Waszyngtona za-
pewne była ta „wkładka mięsna”.

Sprawdzili „krzaki”?
– Firmy, które kupowały lo-

kale były przez nas sprawdzane 
– zapewnia rzecznik Jabczyń-
ski i wyjaśnia, że oferta sprze-
daży była na rynku od września 
2016 r. 

A jednak można mieć wąt-
pliwości, skoro jedna z tych 
firm powstała dopiero pod ko-
niec października ubiegłego 
roku… Komitet Obrony Praw 
Lokatorów określa te firmy 
dobitnym synonimem „krzak”. 
Jakub Żaczek z KOPL apeluje 
do lokatorów, aby dotrzymy-
wali terminów (np. zaskarżenia 
wygórowanej stawki czynszu), 
bo ma świadomość, jak bolesne 
mogą być konsekwencje „zawa-
lenia” terminu. 

Komitet oferuje też lokato-
rom pomoc prawną podobnie, jak 
Urząd Dzielnicy Praga-Południe, 
którego przedstawiciele spotkali 
się z mieszkańcami w ubiegłym 
tygodniu. Ci ostatni obiecali też 
pomoc w uzyskiwaniu mieszkań 
komunalnych przez lokatorów 
w wieku powyżej 70 lat.

Kredyt spłacany „pod mostem”
Z prośbą o pomoc lokato-

rzy zwracają się do wszelkich 
możliwych instytucji i urzędów. 
Jedyną pisemną odpowiedź, jak 
na razie, otrzymali z kancelarii 
premier Beaty Szydło, która 
z prośbą o analizę skierowała 
ich wystąpienie do Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa. 

Nie tak dawno w budynku 
przy Waszyngtona 96 wymie-
niano instalację wodną. Ludzie 
pobrali kredyty na odnowie-
nie zniszczonych remontem  
łazienek. 

– Ten kredyt będę spłacała 
do 2022 r. – mówi nam pani Ali-
cja. Choć nie wie, gdzie wtedy 
będzie mieszkała…

Adam Rosiński

„Mięsna wkładka” na waszyngtona

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli m.in. burmistrz  
Tomasz Kucharski oraz radni Mariola Gac i Karol Kowalczyk.
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Mieszkańcy

Rafał kotoMski

„Mieszkaniec” rozmawia z Rafałem Kotomskim, 
dziennikarzem, pisarzem, scenarzystą, rysowni-
kiem, dyrektorem Oddziału TVP 3 – Warszawa, 
mieszkańcem Pragi Południe.

dy na zakręcie życiowym, a po 
latach wynajmowania mieszka-
nia, chciałem mieć coś swojego 
– mówi Rafał Kotomski.

– Kolega z telewizji podpo-
wiedział mi, że jest fajne miesz-
kanie do kupienia na Kawczej. 
To było przed świętami wielka-
nocnymi, byłem na Grochowie, 
przechodziłem przez bazar Szem-
beka, jeszcze ten stary, przed mo-
dernizacją. Trafiłem do pawilo-
nu nabiałowego, już go dzisiaj 
nie ma, spodobał mi się bardzo 
baranek zrobiony z masła. Za-
pytałem, czy mógłbym go kupić, 
właściciel sklepu powiedział, że 
nie jest na sprzedaż, bo sam do-
stał go w prezencie, ale… może 
mi go dać. Pomyślałem sobie 
wtedy, że fajnie byłoby mieszkać 
wśród takich ludzi. Gdzie świat 
pędzi jakby mniej szybko, gdzie 
tak specyficznie szumi miasto, 
gdzie wprawdzie o 4.00 rano pod 
oknami zakrzyczy mi spóźniony 
kibic Legii z „Fanatycznego 
Grochowa”, ale to jest rodzaj 
lokalności, która mnie urzeka. 
Kupiłem mieszkanie na Kawczej. 
I to była świetna decyzja.

Rafał Kotomski pochodzi 
z Leszna. Ma 54 lata. Napisał 
cztery książki: „ Dwóch mor-
derców w podróży”, „Ostrze”, 
„Lament Sieny”, „I wszystko 
marność”. Pisze wiersze, sztu-
ki teatralne (na bazie swych 
powieści), rysuje – swoje prace 
wystawiał we Wrocławiu, Ber-
linie i Amsterdamie. 

Kocha muzykę. 
– Słucham jej od 36 lat, 

uwielbiam Mahlera, Szostako-
wicza, Mozarta, Beethovena, 
ale otwarty jestem na wszystkie 
nuty. Jestem na etapie szuka-
nia najlepszych wykonań kon-
kretnych dzieł, mam płyty z kil-
kudziesięcioma wykonaniami 
jednego utworu.

Odkrywa też jazz, za spra-
wą swojej życiowej partnerki, 
świetnej wokalistki Julii Sa-
wickiej.

W Lesznie współtworzył 
(i jest jego dyrektorem) corocz-
ny festiwal Leszno Barok Plus 
(pierwsza edycja miała miejsce 
w 2015 roku). Teraz pod koniec 
sierpnia właśnie dobiega końca 
trzecia jego odsłona. 

– Leszno jest miastem baro-
ku, założonym przez Stanisława 
Leszczyńskiego, miastem, które 
swe złote lata miało właśnie za 
czasów Leszczyńskich, w tym 
córki króla Stanisława – Marii 
i jej męża, króla Francji Ludwi-
ka XV. Tę muzykę gramy w pięk-
nych barokowych wnętrzach, 
np. Bazyliki pod wezwaniem 
św. Mikołaja na Starówce. Ale 
festiwal to także przedstawienia 
teatralne, performance uliczne, 
wystawy. Miasto żyje w baroko-
wym rytmie przez tydzień.

Leszno i Warszawa, War-
szawa i Leszno tkwią w jego 
sercu, oba widziane przez pry-
zmat kulturalnych odniesień. 
Można je jakoś spiąć? 

– Można – mówi Rafał Ko-
tomski. – Takim „zwornikiem” 
okazał się Stanisław Grocho-
wiak, urodzony właśnie w Lesz-
nie, ale potem wrosły w Warsza-
wę wielki poeta. Postawiliśmy 
mu w Lesznie pomnik, bardzo 
się cieszę, że udało się to zrobić 
w bliskiej współpracy z rodziną 
poety, bez pojawiających się 
często napięć. 

Są i kolejne mosty łączące 
oba miasta. 

– To trochę dłuższa historia, 
spacerowa. Poszedłem kiedyś 
w kierunku Olszynki Grochow-
skiej, przez Plac Szembeka, tory 
kolejowe, i natknąłem się na sie-
dzibę Teatru AKT. Pusto było, 
nikogo w środku, przysiadłem 
na chwilę, spojrzałem na oto-
czenie Koziej Górki, powiedzmy 
szczerze „mało wielkomiejskie” 
i pomyślałem: klimatyczne. Na-
pisałem maila do Marka Kowal-
skiego, współtwórcy tego teatru, 
no i okazało się że, jak to się 
teraz mówi „jest potencjał do 
współpracy”. Teatr AKT wystą-
pił na festiwalu Leszno Barok 
Plus, prezentując spektakl „Sen 
Kustosza”, w tym roku pokazu-
jemy „Poza czasem”…

Gdzie tu w tym wszystkim 
czas na dziennikarstwo? 

– Pytał pan o hobby, to od-
powiadałem – śmieje się Rafał 
Kotomski. – Całe życie czułem 
się przede wszystkim dziennika-
rzem i publicystą. Pracowałem 
w gazetach, w Gazecie Wybor-

czej, w TVN-24, w Tygodniku 
Poznańskim, pisałem do Ga-
zety Polskiej i byłem wydawcą 
portalu Niezalezna.pl. W latach 
2007–2009 byłem wydawcą 
w głównych Wiadomościach 
TVP, byłem też rzecznikiem 
prasowym obecnego prezyden-
ta Leszna Łukasza Borowiaka, 
po zwycięskiej kampanii wybor-
czej, którą współtworzyłem. Od 
maja 2017 kieruję oddziałem 
warszawskim TVP 3, chciałbym 
go prowadzić w taką stronę, by 
był jak najbardziej otwarty na 
dialog wszystkich sił politycz-
nych i grup mających także al-
ternatywne pomysły na rozwój 
miasta. 

Pytany o swoje miejsce na 
ziemi odpowiada:

– Kawcza. No co ja będę 
Wam mówił… To moje miejsce. 
Wsiąkłem… 

Od kilku lat Rafał Kotomski 
jest przewodniczącym wspólno-
ty (niewielkiej, 6 lokali) miesz-
kańców. 

– Dogadujemy się, mamy 
posesję z której możemy być 
dumni. Najładniejsze – jak sły-
szę – ogrodzenie w okolicy, po-
rośnięte rdestem. Zadbane sa-
dzonki, sporo zrobiliśmy sami, 
resztę wynajęta firma. Dobrze 
tu się mieszka, jest dokładnie 
tak, jak spacerując tędy 10 lat 
temu, myślałem: nie ma tu efek-
ciarstwa, wielkiego pospiechu. 
Jest klimat. 

Toms

– Miasto ma swoje dźwięki, 
swój charakterystyczny uliczny 
szum, najlepiej słyszalny w spo-
kojny wieczór. Inny w centrum, 

inny na obrzeżach – na Gro-
chowie. Praga mnie zachwyciła 
między innymi tymi dźwiękami 
jakieś 10 lat temu. Byłem wte-

Anna Cierpicka-Świtkowska
20 lat doświadczenia w protezowaniu 
słuchu, absolwentka Wydziału Akustyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Specjalistka w dziedzinie 
protetyki słuchu. Profesjonalistka 
w zakresie dopasowania aparatów 
słuchowych u dzieci i osób dorosłych. 

Tomasz Staszewski
Protetyk słuchu z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. 
Dyplom potwierdzający kwali�kacje uzyskał kończąc 
Medyczną Szkołę Policealną w Warszawie. Posiada 
uprawnienia do pracy honorowane w całej Unii Europejskiej. 
Stale podnosi swoje kwali�kacje. Wyjątkowo cierpliwy 
i systematyczny młody człowiek. Empatia i wyrozumiałość to 
jego cechy, a dążenie do perfekcji to jego zaleta. 

WYPOŻYCZ I PRZETESTUJ APARATY ZAUSZNE 
I WEWNĄTRZUSZNE ZA DARMO I BEZ KAUCJI

BEZPŁATNE TESTY
NA ZROZUMIENIE MOWY 

 

 

 

www.strefasluchu.pl
Warszawa, aleja Solidarności 53

(wejście od Jagiellońskiej, przy Metrze Wileńska)
Rejestracja:  22 404 64 64

Warszawa, aleja Jana Pawła II 32 
(róg Elektoralnej, niedaleko Hali Mirowskiej)

Rejestracja: 22 400 11 66

Przyjdź i sprawdź bezpłatnie, 
dlaczego słyszysz, ale nie możesz 
zrozumieć mowy?
Programujemy większość aparatów
słuchowych, również zakupionych 
w innych gabinetach
Nie możesz do nas przyjść? 
Zadzwoń i zamów wizytę domową

 
Przegląd 

i czyszczenie
aparatu

GRATIS

Diagnostyka: 
audiometria 

tonalna, 
audiometria 

mowy, 
tympanometria

Atrakcyjne raty 0% - od 69 zł miesięcznie Warszawa, ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej – przystanek Poborzańska)

Rejestracja: 22 831 10 31, 602 668 037

Cezary Kozub
15 lat doświadczenia w protezowaniu 
słuchu, dyplom protetyka słuchu uzyskał 
na Politechnice Warszawskiej. Specjalista
w dziedzinie terapii szumów usznych oraz 
doboru nowoczesnych aparatów 
słuchowych. Trudne przypadki niedosłuchu 
stanowią dla niego wyzwanie. 

Marzena Surowiecka
12 lat doświadczenia w dziedzinie protetyki słuchu. Dyplom 
audioprotetyka uzyskała na Politechnice Warszawskiej. 
Komunikatywna, cierpliwa i w pełni kompetentna. 
Praca to jej pasja. Specjalistka zarówno w obsłudze 
dorosłych, jak i dzieci. Z powodzeniem realizuje najtrudniejsze 
zadania. Perfekcyjna we wszystkim co robi i ceniona przez 
najbardziej wymagających pacjentów.  
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Gdy pan Kazimierz Główka usiadł obok swojego kolegi, kupca na 
bazarze Szembeka, Eustachego Mordziaka, ten od razu zauważył, 
że prawa noga pana Kazimierza drga nerwowo, i że w żaden 
sposób pan Kaziu nie może jej opanować.
– Co się dzieje? Zdenerwowany pan jakiś, czy mi się zdaje?
– A daj pan spokój! Cały się trzęsę.
– A co, za przeproszeniem, jest przyczyną?
– Poczta! Było tak: jesteśmy z żoną w domu. Wie pan – upały były, 
lepiej, żeby takie „nastolatki” jak my nie pałętały się po mieście. 
Mimo to, rutynowo, jak co dzień, zajrzałem do skrzynki na listy. 
Tam awizo! „Paczka niestandardowa”.
– Słyszałaś jakiś dzwonek? – pytam żony.
– Nie. A dzwonił? 
– No, nie dzwonił, ale był. 
– Kto? 
– Listonosz. 
– Niemożliwe, listonosz by zadzwonił… 
– Następnego dnia poczłapałem na pl. Szembeka. Odczekałem 
dobre pół godziny. Okazało się, że przyszła książka, którą żona 
zamówiła. Zapakowana tak, jak poczta wymaga – znaczy wyglą-
dała, jakby tam były co najmniej ze dwie książki. 
– Proszę pani, mówię do urzędniczki, dlaczego listonosz nie za-
dzwonił, byliśmy obydwoje w domu. 
– Bo on w ogóle takich paczek nie zabiera z poczty, tylko same 
kwity awizo. Nie dostarczamy paczek niestandardowych. 
– To fajna poczta, próbuję żartować. I łaskawa. Mogliście przecież 
wpaść na pomysł, żeby centralny skład paczek był w Radomiu. 
Z Radomia też klient musiałby jakoś sobie paczkę odebrać. 
– To nie moja sprawa, takie mamy procedury… 
„Procedury” – magiczne słowo III RP. Tłumaczy wszystko, każde 

lenistwo, każdy kant dokonywany na obywatelu – kliencie, pacjen-
cie, petencie. Czasem odnoszę wrażenie, że w Polsce z powodu 
nieudzielenia pomocy można umrzeć na schodach szpitala pod 
warunkiem, że pomocy nie udzielono zgodnie z procedurami. Wte-
dy wszyscy są w porządku: szpital, lekarze i nieboszczyk. Najwięk-
sza głupota, podłość i lenistwo skryje się za tym słowem. 
– Ojciec zawsze powtarzał: „Jak chcesz zrobić sobie tatuaż,  
to zrób go w jakimś mało istotnym miejscu”. Dlatego zrobiłem 
go sobie w Radomiu…
– Co?
– Nic, tak mi się ten Radom skojarzył. Faktycznie, coś w tym jest, 
co pan opowiada. 
– Ale powiem panu, panie Eustachy, że to ma i dobre strony, bo 
wystarczy, że ktoś coś odruchowo zrobi z dobrego serca i wdzięcz-
ność sobie może zaskarbić dozgonną. A jeśli znajdzie się taki, co 
zrobi dobry uczynek nie tylko z dobrego serca, ale w wyniku posia-
dania rozumu, poczucia obowiązku i zwykłej współodpowiedzial-
ności za los drugiego człowieka, to od razu jest bohaterem. 
– Prawda. Jak tych dwoje młodziaków – on marynarz, ona cel-
niczka, którzy ludzi na Pomorzu spod powalonego przez wicher 
lasu ratowali. W telewizji ich pokazywali we wszystkich dzienni-
kach. Jak jakąś panią premier, albo pana Antoniego. 
– Wdzięczność, panie Eustachy, też czasem kłopotliwa jest. 
– Nie rozumiem.
– To jest tak, jak z doktorem Rabinowiczem, słynnym w całej Ode-
ssie. Pewnego dnia zapukał do jego gabinetu obywatel Kohn. 
Lekko uchyla drzwi i zgięty w pół, od progu szepcze:
– Przepraszam panie doktorze, że ja tak bez kolejki, ale ja tylko 
chciałbym wyrazić panu doktorowi wdzięczność…
Doktor Rabinowicz w ogóle nie kojarzył człowieka… 
– A tę wdzięczność, to pan, że tak powiem wyraża, jako pacjent, 
czy może jako spadkobierca?… 

Szaser

Kobiecym okiem

Telefon komórkowy już 
dawno przestał być nowością. 
Gdy w grudniu 1991 roku po-
jawił się pierwszy operator 
na polskim rynku, Centertel, 
a ówczesna „komórka” była 
ogromnym, ciężkim pudłem 
noszonym na szerokim pasku 
na ramieniu, niewiele osób ro-
zumiało, o co w tym chodzi. 

Po ćwierćwieczu, jak wyni-
ka z badań CBOS (lipiec 2017), 
92 proc. dorosłych Polaków 
używa komórek, 43 proc. do-
rosłych korzysta z telefonu kla-
sycznego, z klawiaturą, reszta 
woli ekran dotykowy. 

Szybko „kupiliśmy” tę wie-
dzę, z roku na rok coraz bar-
dziej skomplikowaną. Współ-
czesne komórki mają mnóstwo 
innych funkcji i tylko w części 
są telefonami. Mają się tak 
do pierwszych klawiszowych 
urządzeń, jak skuterek do wy-

pasionej limuzyny z bajerami, 
którą dziś umiemy prowadzić, 
z wprawą i skutecznie! 

100 proc. użytkowników 
potrafi odbierać i wykonywać 
połączenia. Z smsów korzysta 
78 proc., a z kalendarza – led-
wie połowa. Choć zdjęcia umie 
robić 62 proc., edytować je po-
trafi tylko 17 proc. Oko-
ło 1/3 umie obsługiwać 
aparatem pocztę email 
i korzystać z komuni-
katorów (np. Messen-
gera), 5 proc. wie, jak 
zapłacić telefonem.

Czyli – krótko mó-
wiąc – jedni głównie 
szpanują ekstra ko-
mórką, zaś inni chcą 
i potrafią poznawać 
jej bogate możliwości, 
a także coraz śmielej 
korzystają z nich. 

Cóż, nie każda wiedza jest 
dla nas równie atrakcyjna 
i chętnie przyswajana, jak ta. 
Na pytanie, czy będąc świad-
kiem wypadku drogowego 

umiesz udzielić pierwszej pomo-
cy, w roku 2002 „zdecydowanie 
tak” odpowiedziało 18 proc. 
ankietowanych. Piętnaście lat 
później, dziś, po licznych kam-
paniach medialnych, ulotkach, 
pokazach i szkoleniach, „zde-
cydowanie tak” mówi… tylko 
o jeden procent więcej! Szok! 

Co prawda „zdecydowanie nie 
umiem” wówczas deklarowa-
ło 16 proc., a dziś 9 proc., jest 
więc różnica, lecz znikoma! 

Jasne, niewielu pasjonują 
umiejętności potrzebne do ra-

towania ludzkiego życia i zdro-
wia, choćby w stopniu podsta-
wowym. Odsuwamy od siebie 
tematy trudne, nieprzyjemne. 
Ale czy nie warto, między jed-
nym zerknięciem w komórkę 
a drugim, zastanowić się nad 
wartością ludzkiego życia? Cóż 
– powie ktoś. – Czy warto się 

tego uczyć, skoro może 
się nie przydać nigdy 
w życiu, albo na przy-
kład jeden, jedyny raz?

A jeśli ten jeden, 
jedyny raz będziesz 
mógł pomóc komuś, 
kogo kochasz? Twojej 
mamie, dziecku, bratu? 
Wówczas warto, czy nie 
warto, jak myślisz?

Mimo rozwoju tech-
niki i technologii są 
rzeczy, które nie zmie-

niają się w naszym otoczeniu. 
Na przykład prozaiczne awarie: 
dziura jest, koparka jest, sjesta 
jest. Znacie? Znamy… 

Jak myślicie? Czy kiedyś to 
się zmieni?                           żu

komu by się 
chciało?!

Co tam panie na Pradze...

Poczcie Polskiej wdzięczny naród

REKLAMA REKLAMA

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Które przepisy regulują sprawę prawi-
dłowego oznaczenia budynku i co mi ewen-
tualnie grozi za naruszenie wymogów z tym 
związanych? 

O powyższym stanowi art. 47b Ustawy Pra-
wo geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 
1989 roku. Zgodnie z tym przepisem właści-
ciele nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów 

i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umiesz-
czenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem 
porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustale-
niu tego numeru. Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się 
również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo 
posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku, 
gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z nu-
merem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Warto dodać, że organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze 
uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miej-
scowości lub nazwy dzielnicy, osiedla lub zespołu urbanistycznego. W Warsza-
wie powyższe funkcjonuje w ramach Miejskiego Systemu Informacji. Wdraża-
niem i nadzorem nad funkcjonowaniem Miejskiego Systemu Informacji (MSI) 
na projektowanych i istniejących układach drogowych w Warszawie zajmuje się 
Wydział MSI w Zarządzie Dróg Miejskich. Wszelkie informacje na temat syste-
mu jak i postępowania w sprawie uzyskania właściwego oznaczenia budynku, 
w tym wzory dokumentów dotyczące m.in. uzyskania dokumentacji technicz-
nej dla tablicy adresowej, znajdują się na stronie internetowej Zarządu Dróg 
Miejskich w Warszawie (www.zdm.waw.pl/miejski-system-informacji). 

Zgodnie z art. 64 Kodeksu wykroczeń, kto będąc właścicielem, admini-
stratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku 
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie 
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej sa-
mej karze podlega ten kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z nu-
merem porządkowym nieruchomości.

Posiadam z inną osobą rachunek bankowy. Chciałbym z tej umowy się 
wycofać i pobrać moje środki. Czy mogę to zrobić bez udziału tej osoby? 

Rachunek bankowy może być prowadzony m.in. dla kilku osób fizycznych, 
wówczas określa się go rachunkiem wspólnym (art. 51 Ustawy Prawo bankowe 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Zawarcie tego rodzaju umowy wymaga zgodne-
go działania przyszłych posiadaczy rachunku, jednak rozwiązanie takiej umowy 
może nastąpić w wyniku działania tylko jednego z nich. Powyższą sytuacje 
reguluje art. 51 a w/w ustawy. Z przepisu tego wynika, że o ile umowa rachun-
ku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może 
dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, 
jak również, każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypo-
wiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. 

Zatem, na początku należy przeanalizować umowę. Jeśli nie ma w niej 
odmiennych zapisów, można samodzielnie dokonać wypowiedzenia umowy 
rachunku bankowego z takim skutkiem, że umowa zostanie rozwiązana wzglę-
dem wszystkich współposiadaczy rachunku.

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła

 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

|www.meblesosnowe.eu  e-mail: meble@meblesosnowe.eu

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00
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z Miasta n CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAGA- 
-POŁUDNIE, ul. Podskarbińska 2
(zaproszenia i bilety na wydarzenia można rezerwować 
telefonicznie pod numerem: 22 277-08-20)
3.09. godz. 12.00–16.00 – Dzień otwarty; 6.09. godz. 16.00 
– Konsultacje literackie z krytykiem i redaktorem Janem 
Zdzisławem Brudnickim; 9.09. godz. 20.00 – Koncert „Afro 
Jammin”.
n PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23
3.09. godz. 19.00 – Beatrockowy Bartas Szymoniak; 4.09. 
godz. 19.00 – Nieturyści – spotkania z tymi, którzy podróżują 
po swojemu: Karolina Bednarz – Japonia nieznana i prawdzi-
wa; 6.09. godz. 19.00 – Galeria PROM: wernisaż wystawy 
„Jan Holger Jerichau – rzeźba i grafika”, wystawa do 30 wrze-
śnia; 9.09. godz. 11.00 – Spotkanie Związku Szlachty Polskiej 
„Współczesna heraldyka samorządowa – z godłem rodowym 
czy bez”; 10.09. godz. 13.00 – Kino Familijne: „Niedoparki”, 
wejściówki; 11.09. godz. 19.00 – Rejsy po literaturze i nie 
tylko: Mariusz Szczygieł – dziennikarz, reportażysta, pisarz; 
12.09. godz. 18.00 – Wieczór promocyjny książki „Rozmowy 
przy stole” i spotkanie z autorami: Katarzyną Lengren, Jerzym 
Bralczykiem, Jackiem Wasilewskim.
n KLUB KULTURY SENIORA, ul. Pawlikowskiego 2 
1.09. godz. 10.00 – szachy; 3.09. godz. 16.00 – „Światowe hity 
na nowo”, recital Kingi Zielskiej; 4.09. godz. 12.00 – Dysku-
syjny Klub Filmowy: „Marilyn Monroe”; 5.09. godz. 10.00 
– brydż; 6.09. godz. 12.00 – wykład „Powstanie Warszawskie 
w medalierstwie”; 7 .09. godz. 12.00 – Miejsca chwały, miej-
sca hańby czyli warszawski kalejdoskop; 8.09. godz. 10.00 
– szachy; 10 .09. godz. 16.00 – „Magiczne lata ‘80”, recital 
Aleksandry Kący; 12.09. godz. 10.00 – brydż.
n Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła, ul. Starzyńskiego 21
3.09. godz.14.00–18.00 – Dzień otwarty; 10.09. godz.17.00 
– Potańcówka w Wesołej; 
n Ośrodek Działań Twórczych „POGODNA” w Wesołej, 
ul. Jana Pawła II 25
2.09. godz. 13.00–17.00 – Dzień otwarty; spotkania z instruk-
torami, warsztaty naukowe; godz. 16.00 – Pokaz iluzjonisty 
Konrada Modzelewskiego; godz. 13.00 – Wesoła Kostka. Klub 
Miłośników Gier Planszowych; 9.09. godz. 17.00 – Kobiety 
z Kihnu, pokaz slajdów i opowieści z podróży Artura Kota.
Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

zaPRoszenia dla MieszkaŃcÓw

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

To już nie polityka. To już nie ma 
koloru partyjnej walki. Tu chodzi 
o przyzwoitość, o sens słowa urzęd-
nik, prezydent czy burmistrz. O to 
czy nadal jest ono synonimem sło-
wa służba, poświęcenie, praca dla 
wszystkich, bez wyjątku i rozgrani-
czania na to ile zarabiają i gdzie 
mieszkają. W Warszawie reprywa-
tyzacja się nie udała, zbyt wiele nie-
jasności, niedopuszczalnych powią-
zań, aresztowań prawników i byłych 
urzędników.

Nie można abstrahować od tego 
kto jest i przez lata był prezydentem 
Warszawy i jednocze-
śnie przełożonym dy-
rektorów i naczelników 
w stołecznym ratuszu. 
Wielu mówi i pisze, że to 
nagonka, polowanie, że 
sąd kapturowy. Ale czy 
nie warto zadać pytanie 
gdzie było państwo, mia-
sto czy dzielnica przez 
te ostatnie 10 lat kiedy 
„proceder” reprywaty-

zacji miał się dobrze. Warto zadać 
pytanie czy miał bądź też nie miał 
swoistego parasola ochronnego. Bo 
jak inaczej można nazwać ten impo-
sybilizm czy wręcz zaniechania. Jak 
to możliwe, że przez tyle lat nikt nie 
słyszał głosów mieszkańców, którzy 
bardzo często samotnie tułali się po 
urzędach dzielnicy czy budynkach 
ratusza oraz sądów wieczystoksię-
gowych i drżącymi rękami spisywali 
na skrawkach papieru historie za-
mieszkiwanych przez nich kamienic. 
Jak to możliwe, że nierzadko słyszeli 
od urzędników czy lokalnych polity-

ków, że nic się nie da zrobić, że trze-
ba wziąć kredyt i przeprowadzić się 
do innego budynku. Jak to możliwe, 
że takie słowa kierowane były także 
do 70-cio czy 80-latków, zmęczo-
nych życiem i ciągłym szarpaniem 
się z machiną urzędniczą. Jak to 
możliwe, jak to możliwe…?

Pisząc ten felieton spoglądam na 
kilkanaście kartek papieru, na któ-
rych w niekończących się tabelach 
wpisano ponad 800 południowo-
praskich nieruchomości, które albo 
już zostały oddane albo czekają na 
eksmisję lokatorów. Począwszy od 
Adampolskiej poprzez Stanisława 
Augusta i Skaryszewską a skończyw-
szy na Zamienieckiej. Lista strachu, 
bólu, łez, niepewności. Lista hańby 
dwumilionowego miasta, które pozo-
stawiło najsłabszych na pastwę losu, 
na zastraszanie przez „odzyskiwaczy 
kamienic”, na astronomiczne czyn-
sze, odcinanie prądu czy wody. 

Jak to możliwe?
Dariusz Lasocki

Radny Dzielnicy Praga-Południe

RePRywatyzacja na PRadze-PołUdnie…
Szkoła St. Patrick’s powsta-

ła w 2001 roku. Jej dyrektorem 
i założycielką jest Magdalena 
Appel – doświadczony na-
uczyciel i metodyk, autorka 
podręczników do nauki języka 
angielskiego. Szkoła jest oficjal-
nym centrum przygotowań do 
egzaminów Cambridge, ucznio-
wie zdają je z bardzo dobrymi 
wynikami. Poza regularnymi 
lekcjami, w szkole odbywają się 
warsztaty tematyczne, zajęcia 
wyrównawcze i konwersacje 
z lektorem natywnym.

Stosowane metody naucza-
nia pobudzają wyobraźnię ucznia, 
umożliwiają jego wszechstronny 
rozwój i sprawiają, że lekcje są 
żywe i atrakcyjne. Metody te 
przewidują rozwój umiejętności 
mówienia, rozumienia ze słu-

chu, czytania i pisania w języku 
angielskim i są dostosowane 
do wieku oraz indywidualnych 
potrzeb uczniów. 

– Zależy mi na tym, by 
nasi uczniowie kończyli szkołę 
St.Patrick’s z dobrą znajomo-
ścią angielskiego, certyfikatem 
Cambridge w ręku oraz z miłymi 
wspomnieniami wspólnie spę-

dzonych chwil. Przekonanie, 
że wiedza i nawyki, które u nas 
zdobyli, będą im służyć przez 
całe życie, jest dla mnie jako 
nauczyciela i dyrektora szkoły 
największą satysfakcją – mówi 
Magdalena Appel.

Główna siedziba szkoły znajduje się na Gocławiu, przy ul. Meissnera 1/3,  
tel. 22 448 51 97. Zajęcia dla starszych uczniów, gimnazjalistów 
i licealistów, odbywają się przy ul. Umińskiego 11. Trzecia, nowa 
lokalizacja to szkoła podstawowa przy ul. Bartosika 5, położona w bez-
pośrednim sąsiedztwie niedawno powstałego osiedla Saska. Ponad-
to swoje podwoje otwiera właśnie filia szkoły w śródmieściu, przy  
ul. Nowogrodzkiej 56 A, gdzie organizowane będą – poza dotychcza-
sowymi kursami – również kursy dla studentów.

Magdalena Appel z uczniami

Galeria Północna, pierwsze 
nowoczesne centrum handlowe 
na Białołęce, otwiera się już 
14 września. Na klientów cze-
ka ponad 200 sklepów, butików 
i pop-up store’ów flagowych 
polskich i zagranicznych marek, 
11-salowe kino Cinema City, hi-
permarket Carrefour, klub Ca-
lypso, przychodnia Enel-Med 
i bogata oferta restauracji oraz 
kawiarni. Ogród na dachu, ska-
te park oraz siłownia plenerowa 
zapewnią ciekawe miejsca do 
wypoczynku, zaś liczne strefy 
dla dzieci pozwolą uprzyjem-
nić zakupy dla całej rodziny. 
W dniach 14–17 września go-
ście Galerii Północnej mogą 
skorzystać z licznych atrakcji 
i akcji rabatowych, przygoto-
wanych z okazji otwarcia.

***

1 września br. w Rember-
towie będzie obchodzona 78. 
rocznica wybuchu II wojny 
światowej oraz Dzień Wete-
rana Walk o Niepodległość 
RP. O godz. 9.00 odbędzie się 
Msza św. w kościele pw. św. 
o. Rafała Kalinowskiego przy 

al. gen. A. Chruściela „Monte-
ra” 103, następnie złożone będą 
wieńce pod tablicą na frontonie 
kościoła i przy Pomniku Ofiar 
Egzekucji Niemieckich przy ul. 
Powroźniczej.

Natomiast 11 września 
o godz. 12.00 rozpoczną się uro-
czystości poświęcone pamięci 
żołnierzy I Warszawskiej Dywi-
zji Piechoty im. T. Kościuszki, 
którzy polegli w 1944 r. w wal-
ce o wyzwolenie Warszawy. 
Najpierw złożone zostaną 
kwiaty pod tablicą na frontonie 
DK „Rembertów, al. Komando-
sów 7, następnie na cmentarzu 
przy ul. Grzybowej.

***

W sobotę, 2 września, odbę-
dzie się finał kolejnej edycji Na-
rodowego Czytania. W tym roku, 
jako lekturę akcji, internauci wy-
brali „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego. Prezydent Andrzej 
Duda będzie czytał „Wesele” 
w Ogrodzie Saskim oraz w sto-
łecznym Instytucie Głuchonie-
mych. W prawobrzeżnej części 
Warszawy finał odbędzie się 
w XLVII LO im. St. Wyspiań-

skiego przy ul. Międzyborskiej 
w godz. 10.00–12.00. 

Organizatorzy zapowiada-
ją dodatkowe atrakcje – m.in.  
naukę krakowiaka, quizy 
i konkursy (w tym konkurs, kto 
z Grochowa przyniesie najstar-
sze wydanie dramatu).

***

2 września br. o godz. 
18.30 na placu Szembeka wy-
stąpi zespół Menele z koncer-
tem „Zakazane piosenki”.

***
2 września od godz. 16.00 

w Praskim Ogródku Sąsiedzkim 
odbędzie się plener artystyczny 
pt. „Chodź na Pragie”. W pro-

gramie m.in. koncert Kapeli 
Praskiej, potańcówka, quizy 
dotyczące gwary praskiej, wy-
stawy prac malarskich.

***

10 września br. w godz. 
12.00–16.00 Dom Kultury 
Praga zaprasza wszystkich chęt-
nych na Dzień Otwarty. Będzie 
można zapoznać się z ofertą sta-
łych zajęć, spotkać z prowadzą-
cymi, zapisać do pracowni. 

Wśród propozycji można 
znaleźć m.in. warsztaty fotogra-
ficzne i filmowe oraz radiowe, 
rysunek nowoczesny, studio eks-
presji, design&street art, zumba 
dla dzieci, mam i seniorów, klub 
dla mam, zajęcia dla niemowla-
ków, trening pamięci. 

 ***
W 16. rocznicę ataków ter-

rorystycznych w Nowym Jorku, 
11 września br. o godzinie 14.30 
w Parku Skaryszewskim (od 
strony Ronda Waszyngtona), 
odbędzie się uroczystość zło-
żenia wieńców pod pomnikiem 
Pamięci Polaków Ofiar Ataku 
na World Trade Center .

Łącznie w zamachu 11 wrze-
śnia 2001 r. na WTC w Nowym 
Jorku i Pentagon w Waszyngto-
nie zginęło 2996 osób, w tym 
sześciu Polaków.

ab, um,  ar

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu i pochylni dla osób niepełnosprawnych  
o konstrukcji stalowej ocynkowanej wraz ze schodami wejściowymi budynku 

Międzynarodowa 68 B. 

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

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Czyszczenie i mycie ścian elewacji środkami chemicznymi,  
usuwanie alg, glonów i innych zabrudzeń oraz dwukrotnego malowania 

w budynkach Brazylijska 16 B, Brazylijska 18. 

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl
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Trawa i tramwaj na Gocławiu
Dwuwątkowy list otrzymaliśmy 

od czytelnika R. z Gocławia. 
Pierwszym poruszanym tema-

tem pisma jest tramwaj na Gocław. 
„Kto i dlaczego na siłę chce uszczę-
śliwić nas tramwajem?” – pyta 
czytelnik i obawia się zmniejsze-
nia liczby połączeń autobusowych 
z Gocławia. 

Drugi wątek listu dotyczy ko-
szenia trawników na tym południo-
wopraskim osiedlu. Czytelnik prosi, 
aby zostawiać po koszeniu trochę 
wyższą trawę, bo „zbytnie koszenie 
powoduje, że potem zamiast trawni-
ka powstaje ściernisko”.

Groźny mur na Białołęce
Na wycieczkę ulicą Cieślew-

skich zaprasza nas czytelniczka 
z Białołęki. „To droga jedyna 
w swoim rodzaju, szczególnie na 
skrzyżowaniu z Ornecką. Tam nie 
widać nic! Droga idzie ostrym łu-
kiem, tuż przy niej jest mur więzienia 
zasłaniający niemal wszystko” – 
czytelniczka obrazuje list zdjęciem 
drogi i muru. 

„Od kilku lat jest mowa o tym, 
że trzeba to miejsce poprawić i nie 
dzieje się nic! Przez to wszystko nie 
dość że dochodzi do niebezpiecz-

nych sytuacji, to jeszcze nie mogą 
nam dać autobusu – droga ma zbyt 
słabe parametry!”.

Obowiązek po donosie
Na smutną zależność zwraca 

uwagę czytelniczka Lucyna Kieł-
mińska z Pragi Południe. Pewne 
rzeczy są porządkowane dopiero po 
zgłoszeniu ich do służb, a powinny 
być na bieżąco. „Po remoncie ul. 
Rogalskiego (był on spowodowany 
zgłoszeniem na policję o uszkodze-
niu samochodu na spowalniaczu, 
który był nieprzepisowy), przez 
3 tygodnie zalegała kupa gruzu. 
Dopiero ponownie zgłoszenie do 
Straży Miejskiej spowodowało usu-
nięcie śmieci” – pani Lucyna podaje 
jeden z przykładów.

Życzenia dla szpitali
„Życzę innym placówkom opie-

ki zdrowotnej, aby doganiały „Orła 
Polskiej Przedsiębiorczości”, czyli 
Szpital przy Grenadierów…” – pi-
sze do nas Zdzisław Bernatowicz. 
Czytelnik nawiązuje do wcześniej-
szej publikacji „Mieszkańca” o przy-
znaniu szpitalowi tego wyjątkowego 
wyróżnienia. Przedstawia też histo-
rię swojego pobytu w tej placówce 
i dziękuje personelowi za odpowied-
nie zajmowanie się pacjentami.

„Elektryczna zieloność”  
na Marysinie

Zagadkę częstych wyłączeń 
energii elektrycznej na Marysi-
nie Wawerskim rozwiązał pan Je-
rzy K. Czytelnik przypuszcza, że 
przyczyną tych, głównie jesienno-
zimowych utrudnień, może być 
„pozarastanie wszelką zielonością 

elektrycznych linii przesyłowych”. 
List wzbogacony jest kilkoma zdję-
ciami, które faktycznie niepokoją. 
Widać na nich, jak kable elektryczne 
wprost wbijają się w korony drzew. 

A to duże zagrożenie szczególnie 
w czasie burz, wiatrów, opadów 
deszczu, czy śniegu. „Czas, żeby 
ktoś odpowiedzialny zajął się stanem 
tych linii przesyłowych, bo przecież 
my ponosimy opłaty u naszych dys-
trybutorów energii za utrzymanie 
tych linii” – sugeruje pan Jerzy.

Poznaj swoją Ojczyznę
„Nie znamy ziemi po której 

chodzimy…” – ponownie za na-
szym pośrednictwem jeden z czy-
telników z Gocławia zwraca się do 
władz Pragi Południe o ustawienie 
ogólnodostępnych tablic „z histo-
rią Gocławia”. Proponuje loka-
lizację przy Promenadzie i Parku 
nad Balatonem. Inicjatywa ta jest 
godna rozpowszechnienia także na 
innych osiedlach. Niemniej pod-
powiadamy, że w takich sprawach 
nie trzeba latami czekać na łaska-
wość urzędników, a można działać 
samodzielnie. Na przykład zgłosić 
taki projekt do kolejnego Budżetu 
Partycypacyjnego.

oprac. ar

 Ludzie listy piszą...
a czyta 

Oto mały wyciąg z korespondencji 
nadsyłanej przez czytelników.

PROFESJONALNE CENTRUM
MAGNETOTERAPII LECZNICZEJ

    bóle szyi, barków, bóle stawów
    bóle kręgosłupa, bóle krzyża i lędźwi
    rwa kulszowa, drętwienie rąk i nóg
    żylaki, opuchlizny, zimne stopy i dłonie
    osteoporoza, zwyrodnienia stawów
    cukrzyca, otyłość
    bezsenność, nerwica
    problemy układu krążenia
    reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
    ciężkie, piekące, puchnące nogi

W ramach promocji zapraszamy na
 5 DNI BEZPŁATNYCH ZABIEGÓW

 fizykoterapii najnowszymi urządzeniami 
            terapeutycznymi 

JEŻELI DOKUCZAJĄ CI:

Sprawdź naszą skuteczność! Zapisz się już dziś! 
Centrum Fizykoterapii

Ul. Kościuszkowców 21
04-570 Warszawa

Tel. 22 390 55 35
UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Czynne: Pn-Pt 9.00-17.00

Właśnie tego dnia, głównie przy 
najbardziej znanych praskich ulicach – 
Ząbkowskiej i Brzeskiej – odbędzie się 
wydarzenie kulturalne pod nazwą „Noc 
Pragi i Święto ul. Ząbkowskiej”. 

Na głównej scenie imprezy wystąpi 
m.in. Teatr SABAT Małgorzaty Potoc-
kiej, zespół Defis, Kapela Praska, Mo-
nika Lewczuk oraz szerzący poprzez 
muzykę ideę transplantacji zespół HLA. 

Główny organizator wydarzenia, Urząd 
Dzielnicy Praga-Północ, jak zwykle 
zapewnił też mocną gwiazdę wieczo-
ru. W poprzednim roku na finałowym 
koncercie występował Kazik, a wcze-
śniej Oddział Zamknięty. Tym razem 
północno-praski Ratusz zaprosił Mar-
garet, która po godz. 21.00 da godzinny, 
wieczorny koncert.

Współorganizatorami imprezy jest 
Dom Kultury Praga oraz Biblioteka 
Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego 
zaś „Mieszkaniec” objął wydarzenie 
patronatem medialnym. 

Święto powstało z połączenia ugrun-
towanych już w kulturalnej tradycji 
Warszawy północno-praskich imprez 
plenerowych – „Nocy Pragi” i „Pra-
skich spotkań z kulturą”. Kilka lat temu, 
z przyczyn ekonomicznych, scalono te 
imprezy właśnie w „Noc Pragi i Święto 
ul. Ząbkowskiej”. 

W czasie wydarzenia bardzo aktyw-
ne będą także niezwiązane z Ratuszem 
środowiska artystyczne i kulturalne 
dzielnicy. Tego dnia nie zabraknie róż-
nego rodzaju pokazów i koncertów, 
które będą organizowane przez praskie 
kluby, galerie, lokale i pracownie arty-
styczne. 

Impreza rozpocznie się o godz. 
15.00 występem Kabaretu Księdza Pro-
boszcza. Wstęp na widownię głównej 
sceny (przy skrzyżowaniu Brzeskiej 
i Ząbkowskiej) jest bezpłatny, ale licz-
ba miejsc ograniczona. Zapraszamy do 
świętowania!         rosa

PRaga świętUje!
Wystawy, pokazy, występy i koncerty. 
Otwarte galerie, pracownie i kluby. W so-
botę, 9 września, Praga-Północ zaprasza 
mieszkańców swojej dzielnicy i całej 
Warszawy na wielkie świętowanie.

Fo
t. 
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OTWOCK UL. KARCZEWSKA 27
TEL. 22 788 43 96

FALENICA UL. BYSTRZYCKA 55 DH „FALA”
TEL. 22 815 32 84
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FRycz jak nowy…
Dokończenie ze str. 1
„Teren ten jest strasznie 

zaniedbany i błotnisty. W wil-
gotnych porach roku tworzy się 
tam wielometrowa kałuża, która 
uniemożliwia mieszkańcom za-
równo korzystanie z tego tere-
nu, jak zwykłe przejście” – tak 
w lutym 2009 r. wniosek o re-
mont ulicy uzasadniał lokalny 
Samorząd Kamionka.

Wniosek trafił do Urzę-
du Dzielnicy Praga-Południe 
i ZGN-u. Mimo takich działań 
sytuacja niewiele się zmieniła. 
Aż do tego roku, gdy „urucho-
mione” zostały fundusze na re-
witalizację Kamionka. 

Budowa ulicy ma się już 
ku końcowi, choć mieszkańcy 

wyrażali zaniepokojenie, gdyż 
bywały dni, że koparka na środ-
ku ulicy nie drgnęła ani o krok, 
a robotników było ani widu, ani 
słychu. Urzędnicy południowo-
praskiego Ratusza obiecują, że 
8 września ulica będzie gotowa. 
Potem nastąpią odbiory i ofi-
cjalne otwarcie planowane jest 
na ostatni tydzień września. 

– Już teraz zapraszamy 
mieszkańców na uroczyste 
otwarcie ulicy – mówi wi-
ceburmistrz dzielnicy Piotr 
Żbikowski i wyjaśnia, że cała 
inwestycja kosztowała ok. 660 
tysięcy zł. – Za tę kwotę zrobi-
liśmy odwodnienie, elektrykę 
z lampami, zieleń wysoką i ni-
ską, 25 miejsc parkingowych, 
ciągi piesze i altanę śmietniko-
wą oraz komunikację. 

Pod tym ostatnim pojęciem 
zastępca burmistrza ujmuje bu-
dowę normalnego połączenia 
ulicy z prostopadłą ul. Berka 
Joselewicza.

– Droga tutaj jest potrzeb-
na, bo było wielkie bajoro, ale 
niektóre rzeczy są bez sensu… 

– inwestycję ocenia listonosz, 
który rowerem dowozi miesz-
kańcom pocztę. Poproszony 
o doprecyzowanie mówi, że 
według niego zamiast „trawni-
ków powinno być więcej miejsc 
parkingowych”. 

A jak modernizację oce-
niają lokatorzy kamienic przy 
Frycza-Modrzewskiego?

– Wreszcie ktoś się nami 
zajął – w tonie pani Barbary 
słychać radość, ale zaraz po-
ważnieje. – Niemniej szkoda, 
że tylko robiona jest droga, bo 
żyjemy tu bez gazu, w zasadzie 
mamy tylko zimną wodę, opłaty 
są jak za lokale w centrum, a to 
nie są pełnowartościowe miesz-
kania, grzyb w całym budynku, 
bo nie ma ani ogrzewania ka-
mienicy, ani otynkowania… 

Z wypowiedzi widać, jak 
wiele jeszcze jest potrzeb, 
które powinny zostać zaspo-
kojone w ramach prawdziwej 
rewitalizacji.

Wiceburmistrz Żbikowski 
zapowiada, że w przyszłym 
roku Miasto rozpocznie prace 

koncepcyjne przygotowujące 
rewitalizację kilku następnych 
kamionkowskich ulic. Mowa 
o ul. Kamionkowskiej, Go-
cławskiej, Rybnej, Wawerskiej 
i Mińskiej. 

Prace przy tych ulicach 
mogą rozpocząć się za dwa, 
trzy lata.

AdaM

To najwięcej w historii imprezy, która or-
ganizowana jest od 2009 r. Pierwszy miting od-
był się na „Skrze”, następne na grochowskim 
„Orle”, a ostatnie edycje na narodowej arenie 
sportu. Impreza ma na celu upamiętnienie na-
szej najmłodszej mistrzyni Igrzysk Olimpij-
skich – młociarki Kamili Skolimowskiej, złotej 
medalistki z Sydney z 2000 roku. 

Kamila zmarła niepodziewanie w lutym 
2009 r. w czasie zgrupowania lekkoatletycznego 
w Portugalii. Była mieszkanką Pragi-Południe 
i kilkanaście miesięcy temu jedno z gocławskich 
rond zostało nazwanych jej imieniem.

Tegoroczna edycja LOTTO Warszawskiego 
Memoriału Kamili Skolimowskiej zgromadziła 
śmietankę lekkoatletów. Byli wśród nich m.in. 
aktualni Mistrzowie Świata z Londynu – Anita 
Włodarczyk i Paweł Fajdek oraz Piotr Mała-
chowski i Konrad Bukowiecki. Przyjaciółka 
Kamili, Anita Włodarczyk, tym razem nie po-
biła na PGE Narodowym rekordu świata, ale 
mimo kontuzji wygrała rywalizację.

Napisaliśmy we wstępie, że widzowie 
licznie uczestniczyli w imprezie. To prawda, 
gdyż Memoriał coraz bardziej staje się impre-
zą rodzinną. Dzieje się tak dzięki dodatkowym 
atrakcjom, jak towarzyszący imprezie Integra-
cyjny Piknik Lekkoatletyczny, czy przeprowa-
dzanym konkursom. A najważniejsze, że już 
kolejny raz obowiązuje zasada, o którą apelo-
wał „Mieszkaniec”, żeby wstęp na Memoriał 
był bezpłatny. To duża finansowa ulga dla wielu 
warszawskich rodzin i umożliwienie im udziału 
w tej imprezie.

– Taka frekwencja jest dla nas wyzwaniem 
– mówi „Mieszkańcowi” Robert Skolimow-
ski, ojciec Kamili i prezes fundacji jej imienia, 
głównego organizatora Memoriału. – Cieszymy 
się, że ludzie do nas przychodzą i spędzają ten 
czas aktywnie, choćby na pikniku przed stadio-
nem, gdzie była m.in. ścianka wspinaczkowa, 
tenis stołowy czy inne atrakcje. Jeśli w przy-
szłym roku uda się skaperować więcej widzów, 
to potwierdzi sens organizowania imprezy.

Wśród widzów było sporo osób niepełno-
sprawnych. Zresztą podobnie jak wśród wy-
stępujących sportowców. Intencją Memoriału 
jest także pokazywanie sportowców niepełno-
sprawnych, przypominanie, że oni są, walczą 
i zdobywają medale. 

– Dla nas to był start, który był podziękowa-
niem dla kibiców za wsparcie podczas Mistrzostw 
Świata – mówiła złota medalistka z Londynu, 
niewidoma biegaczka Joanna Mazur. 

Widzowie mogli na żywo zobaczyć, jak 
wygląda integracyjna rywalizacja. 

– Dla mnie niezmiernie ciekawy był bieg 
z udziałem niewidomych czy pchnięcie kulą 
z pozycji siedzącej – przyznaje Robert Skoli-
mowski.                                          Magda Kato

RekoRdowy 
MeMoRiał kaMili

Rekordowa liczba widzów uczest-
niczyła w lekkoatletycznym Me-
moriale Kamili Skolimowskiej 
– 15 sierpnia na PGE Narodowy 
przybyło 35 tysięcy kibiców.

P.P.H. „Kotwica”
Zapraszamy do sklepów firmowych

Oferujemy:
 – pierogi ręcznie robione

 – ryby smażone i w galaretach
 – wyroby garmażeryjne

 – wędliny wykonane wg tradycyjnych receptur
 – dania obiadowe, zupy, flaki

i wiele innych wyrobów

Do spożycia na miejscu i na wynos.
Wyroby garmażeryjne na przyjęcia okolicznościowe.
W ofercie półprodukty dla restauracji i cateringu.

Nasze sklepy firmowe:
n ul. Marysińska 3a
 (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
n ul. Korkowa 96
 (róg ul. Potockich, Marysin)

W poniedziałek 
w kamienicy przy ul. 

Groszowickiej 17 za-
częły pękać ściany. 
– To przez budowę, która 

jest obok – mówią mieszkańcy, 
których ewakuowano. 

Może to zbieg okoliczności, 
ale dzień po wydarzeniu na są-
siadującej budowie zmieniono 
tablice informacyjne.

– To było jak trzęsienie ziemi 
piątego stopnia… – Bożena Sob-
czyk jest roztrzęsiona. – Wzięłam 
synka za rękę i boso uciekali-
śmy… 

Sąsiadka, Ewa Wilk, dodaje, 
że od wstrząsów odpadła u niej  
od ściany szafka: – Jesteśmy tu jak 
na bombie zegarowej.

Gdy poczuli, że ściany pęka-
ją zawiadomili służby miejskie, 
które ich ewakuowały. Później 
części pozwolono wrócić. Teraz 
żyją w strachu. 

– Przez noc pojawiły się 
kolejne pęknięcia – pokazuje 
„Mieszkańcowi” Anna Kędziora 
(na zdjęciu). – Już spokojnie nie 
będziemy spać.

Córka pani Bożeny, uczen-
nica podstawówki nr 75,  zaczy-

na rok szkolny: – Nie wiem, czy 
będę mogła skupić się na na-
uce. Czy będę w szkole myślała 
o lekcjach, czy o tym, czy moje 
mieszkanie się zawaliło, czy 
nie… Czy mama jeszcze będzie 
w mieszkaniu…

– Daj Boże, że jeśli przyjdzie 
nam tu zginąć, to abyśmy zginęli 
wszyscy razem – pani Bożena tuli 
Oliwkę i małego Miłosza. 

– Brak poczucia bezpieczeń-
stwa może nie tylko wpłynąć na 
wyniki w nauce, ale pozostawić 
silną traumę. Jeśli będzie po-
trzeba, to szkoła zapewni Oliwce 
szczególną pedagogiczną opie-
kę – mówi pani Ola, pedagog ze 
szkoły Oliwki.

Inspektorzy nadzoru budow-
lanego uważają, że wpływ na to, 
co się stało miały prace na sąsia-
dującej budowie. Wydali nakaz 
wstrzymania robót.  Pięciu rodzi-

nom urząd zabezpieczył tymcza-
sowe pomieszczenia. 

– Czekamy na decyzję nad-
zoru budowlanego, ale już ana-
lizujemy zasób pustostanów, aby 
zapewnić lokale na czas remontu 
– mówi wiceburmistrz Pragi-Po-
łudnie Adam Cieciura. 

Jednak na generalny remont 
kamienicy nie można liczyć, gdyż 
jest to budynek z roszczeniami.

Na budowie przy kamienicy, 
przedstawiciel inwestora odma-
wia skomentowania poniedział-
kowych wydarzeń. Robotnicy 
liczą na wznowienie prac.

– Mamy popakowane naj-
ważniejsze rzeczy – mówią 
mieszkańcy popękanej kamie-
nicy. – Musimy być gotowi na 
kolejną ewakuację, tylko czy 
zdążymy uciec..?        

Adam Rosiński
Więcej na www.mieszkaniec.pl

zagRoŻeniaw stanie
Katastrofa przy Groszowickiej – ewaku-
owano mieszkańców, a na budowie obok 
szybko zmieniono tablice informacyjne…

Ceremonia zakończenia.
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* 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. 22 612-53-88
0-691-75-50-50

TAPICER  
   skup  sprzeda¿

    sim-locki

    akcesoria
    naprawy

   
 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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

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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  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

ul. Patriotów 237 tel. 22 615-40-40, tel. 730-630-630  
e-mail: biuro@oknamaro.pl      www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

       Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

REKLAMA REKLAMA

Wraz z Wandą 
Chotomską 
odeszła cała epoka 
i dzieciństwo wielu 
pokoleń Polaków. 
Bo chowaliśmy 
się na jej tekstach 
wszyscy i to od 
prawie… 70 lat! 
Poetka, pisarka, autorka 

książek dla dzieci, scenariu-
szy filmowych, słuchowisk, 
programów telewizyjnych, 
spektakli teatralnych, librett 
– zmarła 2 sierpnia w War-
szawie. Została pochowana 
18 sierpnia na cmentarzu 
Powązkowskim w grobie ro-
dzinnym, a pogrzeb poprze-
dziła msza święta w kościele 
pokamedulskim na Bielanach, 
odprawiona przez księdza 
Wojciecha Drozdowicza. 

– Zacznijmy od wyliczan-
ki – tymi słowami ks. Droz-
dowicz, przyjaciel artystki, 
rozpoczął homilię. – A jak… 
Andersen, B jak… Brzechwa, 
C? Oczywiście Chotomska.

Na mszy stawiła się nie 
tylko rodzina i przyjaciele, 
ale i czytelnicy. Były poczty 
sztandarowe szkół imienia 
Wandy Chotomskiej. Pogrzeb 
miał charakter państwowy. 
Odczytano list od prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, a także 
Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Piotra 
Glińskiego i Biura Rzecznika 
Praw Dziecka. 

Byli przyjaciele z Agencji 
Autorskiej Autograf. Były ko-
leżanki i koledzy ze Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich oraz 
z polskiej sekcji IBBY – m.in.  
Joanna Papuzińska, Bohdan 
Butenko, Grzegorz Lesz-
czyński, Zofia Beszczyńska, 

Grzegorz Kasdepke, Małgo-
rzata Strękowska-Zaremba 
i niżej podpisana. 

Byli burmistrzowie miast, 
których honorowe obywatel-
stwo miała Wanda Chotom-
ska, a więc Dzierżoniowa, ale 
też Słupska, w którym przez 
ponad 30 lat przewodniczy-
ła konkursowi poetyckiemu, 
który teraz nosi imię Wan-
dy Chotomskiej oraz Zgie-
rza, który rozsławiła pisząc 
„Przygody jeża spod miasta 
Zgierza”. 

Był zespół „Łejery”, dla 
którego Wanda Chotomska 
pisała piosenki i libretta spek-
takli. Był Zbigniew Rymarz 
twórca zespołu dziecięcego 
„Violinek”, z którym Cho-
tomska współpracowała. 

Byli przedstawiciele ka-
pituły Orderu Uśmiechu, bo 
to odznaczenie zaproponował 
Jacek bohater dobranocki 
„Jacek i Agatka”, której au-
torką przez 11 lat była właśnie 
Wanda Chotomska. Sama 
otrzymała to odznaczenie po 
wielu latach, stając się kawa-

lerem Orderu Uśmiechu, choć 
uważała, że w jej przypadku 
powinno to brzmieć damą, bo 
nie wypada nazywać kobiety 
mianem „kawaler”. 

Była wreszcie „Gawę-
da”, dla której napisała zna-
ne przez całą Polskę hity, jak 
„Nadzieja ma kolor zielony”, 
„Dzień dobry, panie Ander-
senie”, „Kundel bury” oraz 
„A ja mam psa” i „Ja mam 
ciocię w samolocie”. To Ga-
węda zaśpiewała Wandzie na 
sam koniec już na cmentarzu, 
nad grobem. By żałobnicy, 
choć na chwilę, uśmiechnęli 
się, tak jak na co dzień uśmie-
chała się poetka. 

Wanda Chotomska dała 
polskim dzieciom wiele rado-
ści dzięki wierszom w „Mi-
siu”, „Świerszczyku” czy 
„Płomyczku”. Była także au-
torką ponad 200 książek. Bi-
blioteka Narodowa ma ponad 
650 różnych wydań. Najpopu-
larniejsze tytuły to: „Koziołki 
pana zegarmistrza”, „Dzieci 
pana astronoma”, „Tere-fere”, 
„Panna kreseczka”, „Dziesięć 

bałwanków”, „Wiersze pod 
psem”, „Opowieść o ar-
rasach”, „Pięciopsiaczki” 
i wiele, wiele innych. 

Każdemu wpisywała 
imienną dedykację. Prze-
ważnie rymowaną. Jak po-
wiedział podczas pogrzebu 
prof. Grzegorz Leszczyński, 
gdyby zebrać je wszystkie 
razem, powstałaby z tego 
osobna i zapewne gruba 
książka z wierszami. 

Córka Wandy Chotom-
skiej – Ewa, czyli popularna 
„Ciotka-Klotka”, powiedzia-
ła, że jest w posiadaniu kilku 
książek, które Wanda Cho-
tomska napisała, ale jeszcze 
nie ujrzały światła dziennego 
drukiem. Jest więc nadzie-
ja, że nowe publikacje się 
ukażą. Ale nie zwróci nam 
to Chotomskiej, która była 
Mickiewiczem literatury 
dziecięcej naszej epoki. Była 
współczesnym Brzechwą, 
Tuwimem i Makuszyńskim. 
Tyle, że w spódnicy. Jak na 
wielką damę przystało. 
Małgorzata K. Piekarska

wanda chotoMska (1929–2017) – PoŻegnanie

Uczniowie dwóch wawer-
skich podstawówek i przed-
szkolaki z jednego przedszko-
la zyskają w tym roku prawie 
tysiąc metrów kw. nowej po-
wierzchni. Zastosowana zosta-
ła tam nowoczesna technologia 
modułowa. 

– Szkoła Podstawowa 
nr 128 przy ulicy Kadetów 
powiększy się o trzy nowe sale 
i świetlicę, Szkoła Podstawo-
wa nr 109 przy ul. Przygod-
nej – o pięć sal i dwie szatnie, 
a Przedszkole nr 338 przy ulicy 
Włókienniczej – o dwie sale, 
szatnię i salę do leżakowania. 
Dzięki technologii modułów 
stalowych Climatic i wykoń-
czeniu ich poza placem budo-
wy, mieszkańcy dzielnicy mogą 
spać spokojnie. Obciążenia dla 

otoczenia związane z dosta-
wami i pracami budowlanymi, 
a więc hałasem i pyłem jest bo-
wiem minimalne. Zakończenie 
remontu planowane jest do koń-
ca października. Łączny koszt 
rozbudowy to 4,7 miliona zło-
tych – wylicza rzecznik dzielni-
cy Wawer Konrad Rajca.

To nie jedyne wakacyjne 
remonty w wawerskich pla-
cówkach szkolnych. Remon-
towane były m.in. podłogi, 
schody, łazienki, ogrodzenia 
czy chodniki. Jak tłumaczy 
rzecznik dzielnicy, wszystkie 
remonty planowo mają się za-
kończyć do 1 września. 

Z kolei w Rembertowie 
w Szkole Podstawowej nr 217 
przy ul. Ignacego Paderew-
skiego przygotowywana jest 

pracownia biologiczna, fizycz-
na i chemiczna oraz przebudo-
wywany jest sekretariat szkoły 
(koszt ok. 160 tys. złotych). 
W Zespole Szkół nr 74 przy ul. 
Niepołomickiej remontowane 
są natomiast świetlice, kory-
tarze oraz sala gimnastyczna 
(koszt prawie 204 tysiące zło-
tych), zaś w LI Liceum Ogólno-
kształcącym przy ul. Kadrowej 
– znajdujące się na pierwszym 
piętrze łazienki (koszt blisko 
sto tysięcy złotych). Jak infor-
muje Katarzyna Roth-Sikorska 
z rembertowskiego Ratusza, 
remonty zaplanowane są tak, 
aby zakończyły się przed roz-
poczęciem roku szkolnego. Po 
jego rozpoczęciu prowadzone 
będą tylko takie prace, które nie 
wpłyną na prowadzenie zajęć 
dydaktycznych. 

Remonty nie ominęły też 
Pragi Północ. W kilku dziel-
nicowych szkołach odnawiane 
są m.in. podłogi i piony kana-
lizacji. W większości remonty 

zakończą się przed 
1 września. Do 
końca październi-
ka planowana jest 
m.in. modernizacja 
boiska szkolnego 
w Szkole Podsta-
wowej nr 258 przy 
ul. Namysłowskiej 
(koszt 778 tys. zło-
tych) czy remont 
dachu i wymiana 
stolarki okiennej 
w budynku Zespołu 
Szkół nr 73 przy ul. 

Burdzińskiego (koszt prawie 
2 mln złotych).

Istotną kwestią, która inte-
resuje zarówno dzieci, rodzi-
ców, jak i nauczycieli jest to, co 
stanie się z wygaszanymi gim-
nazjami, które docelowo mają 
być przekształcane w podsta-

wówki. Na terenie dzielnicy 
Wawer nie ma samodzielnych 
gimnazjów, tylko funkcjonują 
one w ramach zespołu szkół 
(pięć w zespole ze szkołą pod-
stawową, a jeden – z liceum 
ogólnokształcącym). Nie ma 
zatem konieczności adaptacji 
budynków do nowych potrzeb. 
Jak zapewnia rzecznik dzielni-
cy Konrad Rajca, w tym roku 
żaden z nauczycieli w dzielni-
cy nie otrzymał wypowiedzenia 
umowy o pracę.

Z kolei Urząd Dzielnicy 
Rembertów na przygotowanie 
pracowni dydaktycznych, wy-
konanie prac adaptacyjnych 
i zakup wyposażenia oraz 

przygotowanie infrastruktury 
dla najmłodszych dzieci (świe-
tlic, placów zabaw, stołówek) 
otrzymał 1 milion 223 tysiące 
z Urzędu Miasta. 

– Proces zmian wynikający 
z reformy nie spowodował utraty 
pracy przez żadnego nauczycie-
la, specjalisty pedagogicznego 
czy pracownika administracji 
i obsługi. Część zmieniła miej-
sce pracy, zwłaszcza pomiędzy 
SP nr 217 a przyszłą SP nr 376 
– wyjaśnia rzecznik rembertow-
skiej dzielnicy Katarzyna Roth-
-Sikorska.

W jedynym samodzielnym 
Gimnazjum nr 31 przy ulicy Sie-
rakowskiego na Pradze Północ, 

które od września będzie działać 
jako szkoła podstawowa, pro-
wadzone są niezbędne prace do-
stosowania pomieszczeń na cele 
szkoły podstawowej. Wymie-
niane jest oświetlenie w salach, 
a jedna z sal jest przekształcana 
na świetlicę szkolną. 

– Całkowity zakres prac 
remontowych dostosowa-
nia pomieszczeń w związku 
z reformą edukacji zostanie 
przeprowadzony w 2018 roku 
w okresie wolnym od zajęć. Re-
alizacja obecnych prac, które 
nie zakończą się w sierpniu, nie 
będzie miała wpływu na działal-
ność szkoły. Dotyczą one m.in. 
remontu ogrodzenia czy remon-
tu piwnic – tłumaczy rzecznik 
prasowy Pragi Północ Karol 
Szyszko. 

Jak dodaje, tylko jedna pla-
cówka na terenie tej dzielnicy 
zgłosiła zapotrzebowanie na do-
datkowe godziny dla nauczycie-
li. Wolne etaty zostały wskazane 
w SP nr 30, 50, 73 i 258. 

Anna Krzesińska

W placówkach szkolnych w prawobrzeżnej 
części Warszawy przez całe lato słychać było 
warkot maszyn i stukot narzędzi. Co zastaną 
dzieci i młodzież po powrocie z wakacji?

czas wRÓcić do szkoły

W Wawrze zostanie zastosowana nowoczesna technologia modułowa.

W przekształcanym w podsta-
wówkę Gimnazjum nr 31 trwa 
remont.

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  

i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 22 610 60 05

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:
 renowacjê stolarki i tapicerki   

mebli nowoczesnych i stylowych 
  
 

   nowe meble na wymiar (wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 700-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

    BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

ul. SZPACZA 2     tel. kom. 604-865-473
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE
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W nocy mimo zimna wysta-
wiałem mimo woli ucho nad koł-
drę, nadsłuchując, czy czasem 
nie lecą jakieś samoloty. Ten 
strach przed bombardowaniem 
tak wrył się w podświadomość, 
że objawiało się to takim niedo-
rzecznym zachowaniem.

To, że już podczas pobytu 
w Bukareszcie, tuż po przekro-
czeniu granicy rumuńskiej, zgło-
siliśmy się na wyjazd do Francji, 
okazało się rzeczą zbawienną. 
Ci bowiem, którzy to zrobili od 
razu, dostawali żołd w takiej wy-
sokości, że wystarczał na bieżące 
utrzymanie. Chodziliśmy tylko 

stale dowiadywać się, czy nasza 
kolejka już nadchodzi i czekali-
śmy na wyjazd w mroźnej zimie 
pierwszego roku wojny. Żołd do-
stawaliśmy od angielskiej Intel-
ligence Service. Najgorsza spra-
wa była z ubraniem. Bez płasz-
cza, w dziurawych butach było 
kiepsko. Poszedłem do oddziału 
Czerwonego Krzyża w Constan-
cy prowadzonego przez Polaków. 
Zawalony ubraniami od podłogi 
do sufitu. Powiedzieli mi: „Pan 
jedzie do Francji, to tam Pan 
mundur dostanie”. Nic mi nie 
dali. W lutym 1940 r. wyjecha-
łem z Rumunii.
Oprac. Małgorzata Karolina 

Piekarska
Zdjęcia: wikipedia.org

uprzejmy, że nawet nas poczę-
stował rumuńską zupą. Powie-
dział, że trzeba do niej dodać 
„czuszki”. Dodaliśmy więc te 
„czuszki”, które okazały się być 
potwornie silną papryką i oczy-
wiście, jako nie przyzwyczajeni 
do takich piekielnych potraw, 
nie mogliśmy zupy zjeść.

Początek przebywania 
w Constancy nie był zły. (...) 
Stołowaliśmy się w jakiejś 
maleńkiej restauracyjce, gdzie 
jadaliśmy potrawę zwaną „mu-
saka”. Pieniądze na to jedze-
nie zdobywaliśmy wygrywając 
w brydża z zasobnymi naszymi 

oficerami. (...) Czasem łapali-
śmy na szpilkach i nitce ryby 
w morzu i jedliśmy je potem ze 
smakiem. Robiło się coraz zim-
niej. Ubranko było za zimne. 
W butach robiły się dziury i ja 
reperowałem je przez codzienne 
wkładanie do środka buta ga-
zety. W Constancy był kościół 
katolicki, w którym w niedzielę 
schodzili się wszyscy Polacy. 
Kiedy śpiewaliśmy „Boże coś 
Polskę”, wszystko ryczało. Wia-
domości z Polski mieliśmy ustne 
od tych, którym jeszcze udawało 
się uciec z okupowanej Polski, 
oraz z niemieckich gazet, które 
były w Rumunii łatwo dostępne. 
Rumuńskiego języka nie znali-
śmy. (...)

Zaułki historii

Wielokrotnie na łamach „Mieszkańca” pisaliśmy o tym, jak wyglądał war-
szawski wrzesień 1939. Tym razem publikujemy niewydane dotąd drukiem 
wspomnienia Henryka Podlewskiego – przed wojną studenta medycyny 
Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 70-tych spisał je jego kuzyn, re-
daktor Maciej Piekarski. 

Ministerstwo Wojny ewakuowało się w ciągu kilku godzin

wRzesieŃ 1939

Obrona przeciwlotnicza przy Dworcu Wiedeńskim

W 1939 r., tak jak i w in-
nych latach, podchorążówka 
medycyny, zwana popularnie 
„Sanitarką”, udała się na po-
lne ćwiczenia, coś w rodzaju 
manewrów. (...) Było to więc 
w lipcu i sierpniu, ponieważ we 
wrześniu podchorążowie uda-
wali się do rodzin. (...)

Jednakże atmosfera nie 
sprzyjała nauce, ponieważ wy-
czuwało się już wyraźnie zbli-
żającą się wojnę. Wiele symp-
tomów o tym mówiło, lecz nie 
tu miejsce na ich wymienianie. 
Na ogół młodzi ludzie w wieku 
akademickim lub wojskowym 
liczyli na to, że wojna wybuch-
nie i danym im będzie przeżyć 
wielką męską przygodę, która 
w ich przekonaniu patriotycz-
nym miała się skończyć wielkim 
zwycięstwem Polski. Nie było 
więc sensu zbytnio przykładać 
się do nauki.

Pamiętam, kiedy odwiedzi-
łem Ojca mojego w jego miesz-
kaniu na ul. Smulikowskiego 
w Warszawie w końcowych 
dniach sierpnia 1939 r., Ojciec 
jako dowódca odcinka obrony 
przeciwlotniczej i przeciwpoża-
rowej nosił już specjalną opa-
ską na ramieniu określającą 
jego funkcję i był z tego bardzo 
dumny, że może się jeszcze przy-
dawać. (...)

Na kilka dni przed wybu-
chem wojny wszyscy podcho-
rążowie zostali przyłączeni do 
różnych formacji i urzędów. 
Chyba odbywało się to według 
alfabetu, ponieważ trzech z nas 
przydzielono do gabinetu mini-
stra wojny. Pamiętam, że jeden 
z mych kolegów nazywał się Pi-
rożyński. Urzędowaliśmy w alei 
Szucha, a spaliśmy w piwnicach 
tego gmachu. Tuż przed samą 
wojną udało mi się jeszcze raz 
odwiedzić dom.

Przyszedł pierwszy wrze-
śnia. Patrzeliśmy na niebo, któ-
re coraz częściej napełniało się 
samolotami. Zastanawialiśmy 
się, czy to nasze, czy nie nasze 
samoloty. Niestety okazywa-
ło się, że nie nasze, ponieważ 
zrzucały bomby na Warszawę. 
W kilka godzin po wybuchu woj-
ny dostaliśmy rozkaz pakowa-
nia akt ministerstwa i wyjazdu 
na Dworzec Wschodni celem 
ewakuacji pociągiem w kierun-
ku Lublina. Nasz pociąg złożony 
był z kilku wagonów osobowych 
dla ważniejszych osobistości. 
Reszta, w tym drobniejsi żoł-
nierze, urzędnicy i urzędniczki, 
no i akta ministerstwa, jechały 
wagonami towarowymi.

W pociągu udzieliła się nam 
ogólna psychoza wówczas panu-
jąca, że Niemcy wiedzą wszyst-
ko, bo mieli doskonały wywiad 
i wobec tego wiedzą także, że 
pociągiem tym ewakuuje się 
ministerstwo. Jechaliśmy jed-
nak spokojnie i w drodze tylko 
raz mieliśmy nalot niemieckie-
go myśliwca, który wiele razy 
oblatywał pociąg i ostrzeliwał 
z karabinów maszynowych. 

Leżałem na podłodze, kryjąc 
się za wielkim brzuchem otyłe-
go współtowarzysza podróży. 
Pociąg jechał z wielką szybko-
ścią, a maszynista bez przerwy 
gwizdał – jakby to mogło coś 
pomóc. Mieliśmy paru zabitych 
i rannych. Dowieźliśmy ich do 
Lublina, gdzie stanęliśmy na 
bocznicy. Byłem wydzielony do 
obserwacji powietrznej, dano 
mi szkła polowe. Siedziałem 
na dachu wagonu. Zobaczyłem 
sztukasy i zrobiliśmy alarm. Ja 
z większą ilością ludzi – w pole 
kartoflane. Pamiętam – leżałem 
w bruździe, a obok mnie ksiądz. 
Naokoło wybuchy bomb i ciem-
no od kurzu i dymu. Pomaga-
łem w opatrywaniu rannych 
jako „sanitarny”, ale na dobrą 
sprawę nie miałem o tym poję-
cia, bo nas na medycynie tego 

nie uczyli, a w „sanitarce” tylko 
musztra, marsze itd.

Chyba jeszcze przed tym na-
lotem, 5-go lub 4-go września 
jacyś nasi oficerowie sztabowi 
powiedzieli nam, że wojna jest 
właściwie przegrana i że na-
prawdę jest już po wszystkim. 
Wiadomość ta zrobiła na mnie 
i na innych piorunujące wra-
żenie. Była tym tragiczniejsza, 
że została podana przez ludzi 
najbardziej kompetentnych 
i zorientowanych. Nie mogłem 
wrócić do równowagi po tych 
wiadomościach.

Dalszy transport pociągiem 
po bombardowaniu i rozbiciu 
go był niemożliwy, dano więc 
nam jakieś samochody cięża-
rowe, którymi dojechaliśmy do 
jakiejś mniejszej stacji, której 
nazwy nie pamiętam i tam prze-
siedliśmy się znowu do pociągu 
i pojechaliśmy do Lwowa. Dro-
ga trwała jak na taką odległość 
niezmiernie długo, ponieważ 

staliśmy po drodze wielokrot-
nie godzinami i spaliśmy po 
różnych drobnych stacjach.

Kiedy dojeżdżaliśmy do 
Lwowa, na niebie dała się 
z dala zauważyć olbrzymia łuna. 
Jak się potem okazało, płonęła 
fabryka wódek Baczewskiego. 
We Lwowie opowiadali mi, że 
wódka płynęła rynsztokiem 
jak rzeka i ludzie wiadrami ją 
zbierali. Wątpię, czy to prawda. 
We Lwowie staliśmy chyba trzy 
dni. (...)

Znowu załadowano nas na 
różne samochody ciężarowe 
i osobowe, przy czym ja znala-
złem się w przyczepce motocy-
kla. Naloty stawały się częst-
sze i bardziej dotkliwe. Niem-
cy strzelali do wszystkiego, 
co poruszało się po drogach. 
Patrzałem więc w niebo i kie-

dy dostrzegłem samoloty nie-
mieckie, dawałem znać memu 
kierowcy i chroniliśmy się do 
rowów przydrożnych, czeka-
jąc, aż nalot przejdzie. Dro-
ga do Zaleszczyk, do których 
kierowaliśmy się, była jeszcze 
niezbyt zawalona pojazdami 
i uciekinierami. (...)

W pewnym momencie jazdy 
zauważyłem łunę kurzu nad dro-
gą. Jechała jakaś kolumna na-
szego wojska w przeciwnym od 
naszego kierunku. Kurz opadł, 
a z niego wyłoniła mi się syl-
wetka mego znajomego kolegi 
Wiktora Lipińskiego, tego, któ-
ry potem ożenił się z siostrzeni-
cą drugiej żony mojego Ojca. 
Powiedziałem Lipińskiemu, że 
jadę do Zaleszczyk, by przekro-
czyć granicę i że wiem od osób 
kompetentnych, że w kraju wła-
ściwie wszystko skończone. Sy-
tuacja była już właściwie taka, 
że każdy mógł robić, co uważał 
za stosowne. Trzymaliśmy się 

jakiejś grupy już tylko siłą bez-
władności i na zasadzie podo-
bieństwa losów. Nie pamiętam 
już teraz, co właściwie stało 
się z aktami, które wieźliśmy ze 
sobą i co stało się z innymi gru-
pami stanowiącymi poprzednio 
jedną całość, gdyż grupa, z któ-
rą jechałem, była tylko częścią 
poprzedniej całości. (...)

(...) Dobrnęliśmy do Za-
leszczyk, w których spotkali-
śmy część naszego transportu, 
między innymi i panie urzęd-
niczki, które bardzo serdecz-
nie zaopiekowały się nami, to 
znaczy naszym zaopatrzeniem 
i żywnością przez kilka dni. 
Kiedyś powiedziałem do kilku 
osób co by się to stało, gdyby 
jeszcze na dobitek złego weszli 
do Polski Rosjanie. I rzeczywi-
ście stało się to za dwa dni. Nasz 
dowódca pułkownik powiedział 
nam wówczas, że jednak najmą-
drzej jest przejść do Rumunii. 
Tak też zrobiliśmy. Przejście 
przez most było zupełnie pro-
ste. Trzeba było tylko oddać 
Rumunom naszą broń. Ja swój 
rewolwerek schowałem do kie-
szeni i nie oddałem.

Pirożyński, Lipiński i ja 
mieliśmy także legitymacje stu-
denckie. Była to okoliczność 
bardzo istotna, ponieważ wie-
dzieliśmy, że Rumuni internują 
wojskowych. W Czerniowcach 
poszliśmy na jakiś targ i tam 
sprzedaliśmy nasze doskonałe 
ubrania i płaszcze wojskowe 
i za te pieniądze dostaliśmy 
jakieś używane stare ubrania 
cywilne. Dodano nam jakieś 
pieniądze do tej transakcji, ale 
nie było tego wiele. Od tej chwi-
li uchodziliśmy za cywili.

W Czerniowcach był polski 
konsulat. Poszliśmy do niego 
i otrzymaliśmy jakieś niewiel-
kie pieniądze w lejach. Już 
wtedy mówiło się wśród Po-
laków, że dalsza walka będzie 
prowadzona z Francji. Poje-
chaliśmy do Bukaresztu, gdzie 
zameldowaliśmy się w polskim 
konsulacie i gdzie dawano nam 
dziennie małą ilość pieniędzy, 
ale wystarczającą. Mieszkali-
śmy w malutkim pokoju hotelu 
IV klasy. (...) W ambasadzie 
zapisaliśmy się na listę chęt-
nych na wyjazd do Francji. Po 
jakimś tygodniu w Bukareszcie 
postanowiliśmy pojechać do 
Constancy, by być nad morzem, 
które stanowić miało drogę 
na zachód. Przed wyjazdem 
powiedziano nam, by nie wy-
kupywać biletów, bo to drogo 
kosztuje, ale żeby dać w łapę 
konduktorowi znacznie mniej-
szą sumę i także dojedziemy.

W Constancy musieliśmy 
szukać jakiegoś mieszkania. 
Znaleźliśmy mały pokoik w piw-
nicy z dwoma łóżkami. Właści-
ciel, bardzo miły człowiek, dał 
nam pokój za bardzo przystępną 
cenę. Mam wrażenie, że dlatego 
iż bidula akurat złapał mendy, 
a my jako studenci medycyny 
leczyliśmy go. W tymże samym 
hoteliku mieszkały jakieś panny, 
które występowały w kabare-
cie. Właściciel czynsz odbierał 
częściowo w naturze, nic więc 
dziwnego, że spotkała go taka 
przypadłość. Właściciel był tak 

Proklamacja Stefana Starzyńskiego jako Komisarza Cywil-
nego przy Dowództwie Obrony Warszawy 8 września 1939

Lotnicze bombardowanie Warszawy przez Luftwaffe.

Autor wspomnień dr Henryk Podlewski po wojnie ukończył medy-
cynę w Edynburgu i został lekarzem psychiatrą. W latach 50-tych 
osiadł na Wyspach Bahama i ożenił się z rodowitą mieszkanką 
tych wysp. Tam stworzył niemal od podstaw szpital psychiatrycz-
ny w Nassau. Zasłużony dla Bahamów w walkach mieszkańców 
wysp o odzyskanie niepodległości cieszył się ogromnym uzna-
niem. Był też kawalerem Medalu Imperium Brytyjskiego, gdyż 
wraz z polskim wojskiem na zachodzie walczył m.in. w Syrii, Libii 
i pod Tobrukiem. Zmarł w 2015 roku w swoim domu w Nassau 
stolicy Wysp Bahama. Miał 95 lat. 
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REKLAMAREKLAMA

Wieści z Wawra Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. War-
szawy zaprasza na XIII Wawerskie 
Spotkanie Kabaretowe, które odbę-
dzie się 3 września w Hotelu Boss, 
przy ul. Żwanowieckiej 20. W tym roku 
wystąpią: Kabaret Młodych Panów, 
Kaberet Zachodni i Damian Kubik. 

Xiii waweRskie 
sPotkanie 
kabaRetowe

PRzejazd 
zabytkowyM 
PociągieM
oRaz Piknik
Rodzinny

Zarząd Dzielnicy Wawer 
m.st. Warszawy i Wa-
werskie Centrum Kultury 
zapraszają 17 września 
na przejazd zabytkowym 
pociągiem parowym oraz 
Wielki Piknik Rodzinny 
„Wawer – Magia Różno-
rodności”.
Przejazd pociągu odbędzie się na 

trasie Warszawa Gdańska – Warszawa 
Falenica i z powrotem. Bilety do naby-
cia w Wawerskim Centrum Kultury.

Początek pikniku o godz. 15.00 
– w programie m.in. spektakl dla 
najmłodszych, występy muzyczne 
i taneczne, zabawa dla dzieci „loko-
motywa marzeń”, przejazd motocy-
kli i zabytkowych samochodów, a na 
finał o godz.19.00 koncert zespołu 
Perfect.

Piknik i koncert odbędą się na tere-
nie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy, 
ul. Żegańska 1. Wstęp wolny. 

Więcej informacji na stronie  
www.wck-wawer.pl

OŚWIADCZENIE
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 

Rady Dzielnicy Praga-Południe

 Zwracamy się do radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Dzielnicy Praga-Południe o jednoznaczną ocenę etyczną i polityczną 
postępowania radnego Marka Borkowskiego, członka Klubu Radnych PiS, w wyniku którego został on skazany przez sąd 
prawomocnym wyrokiem.
Z ogromnym zdziwieniem i zażenowaniem dowiedzieliśmy się, że radny M. Borkowski został uznany winnym naruszenia 
nietykalności cielesnej mieszkańca Pragi-Południe. Sąd, skazując go, i to zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji, w  
uzasadnieniu wyroku napisał między innymi: „Czyny przypisane Markowi Borkowskiemu są występkami o znacznym stopniu ich 
społecznej szkodliwości, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności, iż zostały popełnione przez osobę pełniącą funkcję radnego, 
a zatem funkcję publiczną”. Komentując działania radnego M. Borkowskiego, dążące do ośmieszenia pokrzywdzonego, a polegające 

„niewątpliwie potęguje stopień naruszenia czci i godności pokrzywdzonego. Dla sądu, zachowanie Marka Borkowskiego to 
świadectwo lekceważącego stosunku do porządku prawnego i społecznego”.
Jako radni dzielnicy, uważamy, że to, jacy ludzie zajmują się sprawami mieszkańców Pragi-Południe, ma bezpośrednie 
i natychmiastowe przełożenie na jakość naszego życia. Dlatego pytanie, czy człowiek, który z nieznanych nam i niezrozumiałych 
powodów gotów jest pobić i pozbawić godności współmieszkańca dzielnicy, może być reprezentantem tej społeczności – jest 
fundamentalne. Właściwa ocena etyczna takiego postępowania jest obowiązkiem każdego radnego, niezależnie od przynależności 
partyjnej. Jako radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej potępiamy karygodne postępowanie Marka Borkowskiego. Uważamy, 
że nie powinien sprawować mandatu radnego. Dlatego zwracamy się do członków Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, 
którego M. Borkowski jest członkiem, z apelem o jednoznaczną ocenę jego czynu i wyciągnięcie wszelkich dostępnych radnym 
konsekwencji, także politycznych.

Zarząd Dzielnicy Wawer serdecznie zaprasza  do udziału w Wawerskim 
święcie Sportu – pikniku rodzinnym, który odbędzie się 10 września. 
Piknik odbędzie się w Centrum Sporto-

wo-Rekreacyjnym Nadwiśle przy ul. Trakt 
Lubelski 67 . Wśród atrakcji znajdą się 
koncerty, pokazy taneczne, turniej piłkar-

ski dla dzieci, mecz pokazowy urzędnicy 
– oldboye, pokazy treningu siatkarskiego 
w wykonaniu zawodników Onico War-
szawa, a także wiele  atrakcji dla dzieci.  

waweRskie 
święto  
sPoRtU
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 15/2017: „Mądry rozumu słucha” – książkę wylosowała p. Eliza 
Turkiewicz. Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 8 września 2017 r.

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

– Zdzichu, sto lat cię nie widziałem! Co 
u ciebie słychać? 

– Sporo nowości! Pracę zmieniłem, na papierkową!
– Tyyy?!
– Tak, na budowie składam worki po cemencie!

***
Pacjent wychodzi od stomatologa.
– Jak było? – pyta kolejka.
– Ech, strasznie: dwa mi wyrwał zamiast jednego.
– Dlaczego?
– Nie miał wydać…

***
Chłopak odprowadza dziewczynę po dyskotece i mówi:
– Dziękuję ci ogromnie, dawno tak się nie ubawiłem.
– Ojej, ale ja raczej kiepsko tańczę… – kryguje się dziew-
czyna.
– To prawda, ale za to jak śmiesznie!!!

RADY
CiotKi
AGATY

Przez jakiś czas w domu było 
luźniej, bo – wyjazdy, urlopy, 
wakacje. Teraz od września zno-
wu „pełna chata”. Ci, którzy nie 
wyjeżdżali, przyzwyczaili się do 
domu bardziej pustego, cichego, 
z mniejszą ilością obowiązków. 
Ci, którzy wyjeżdżali wracają 
– często niechętnie – do rze-
czywistości o wiele bardziej sza-
rej, niż ta na wyjeździe. Słowem 
– spotykają się ludzie inni niż ci, 
którzy się rozstawali przed urlo-
pem. Przeważnie. 
Awanturę może wywołać każdy 
pretekst: otwarte lub zamknięte 
okno, źle krojona bułka, pilot… 
Dorośli lepiej sobie radzą z fru-
stracją własną i partnera. Ale 
dzieci? Ktoś kiedyś powiedział, 
że podczas awantury między 
rodzicami czują się jak pasażer 
lecącego samolotu, którego 
dwóch pilotów raptem wszczyna 
burdę i bójkę w kokpicie. Warto 
o tym pamiętać.
Dlatego nie doprowadzaj do 
wyczerpania cierpliwości. Zanim 
to nastąpi, rozmawiaj, gdy tyl-
ko widzisz problem. Spokojnie 
i normalnie. 
Bo przecież jesteś normalnym 
człowiekiem?Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
Jeszcze trochę wakacji, zanim przywitamy jesień…

 ZieMniaKi pieCZOne w fOlii: jednakowej wielkości ziemniaki podgotuj 
15 minut w skórkach, gorące natłuść oliwą z czosnkiem, owiń każdy w folię, piecz 
w piekarniku do miękkości. Podając, rozetnij ziemniaka niemal na pół wzdłuż 
(z folią) i wlej sos.

 SOSy DO ZieMniaKów pieCZOnyCh w fOlii: majonez i kukurydza z pusz-
ki; majonez, żółty ser, kapary, czosnek; grecki jogurt, czosnek, siekany koperek; 
serek homogenizowany, papryka w proszku, sól i suszone pomidory – pomysłów 
jest mnóstwo!

 SałaTKa na KOlaCję: cukinia krojona w długie wstążki, na przykład nożem 
do obierania jarzyn, posolona, odstawiona na 30 minut i odciśnięta, długie wiórki 
grubo tartego, miękkiego żółtego sera (np. morski), kukurydza z puszki, ząbek lub 
dwa czosnku roztartego z solą, trochę świeżych listków oregano i bazylii, drob-
niutko posiekanych, winegret pół na pół z majonezem. Kto lubi ekscentrycznie, 
może dodać kilka wędzonych śliwek kalifornijskich, krojonych w najcieńsze pa-
seczki. Wymieszać, odstawić na kwadrans w zimne miejsce, jeść solo lub z zimny-
mi wędlinami.

 Zupa OwOCOwa – śliwKOwa: dojrzałe węgierki umyj, wypestkuj, ugo-
tuj w osłodzonej wodzie z cynamonem i odrobiną wanilii do zupełnej miękko-
ści. Wówczas zmiksuj, dodaj kilka łyżek śmietany wymieszanej z mąką, by zupa 
nabrała jedwabistej gęstości. Podawaj na ciepło lub na zimno, w towarzystwie 
kluseczek z bardzo mocno ubitego, osolonego białka delikatnie wymieszanego 
z niewielką ilością mąki: tak przygotowaną masę kładź małą łyżeczką na osolony 
wrzątek, formując małe kluseczki. Gdy tylko woda zacznie znowu wrzeć (mały 
gaz), wyławiaj je i od razu podawaj. 

 lODy DOMOwe – z maszynką i bez: zmiksuj bardzo dojrzałe, ulubione owo-
ce (solo ewentualnie w dowolnych połączeniach). Jeśli są wśród nich banany, 
można nie dodawać już cukru. Wymieszaj z greckim jogurtem, ewentualnie łyżką 
miodu i wlej do maszynki do lodów – po kilku minutach są gotowe. Gdy nie masz 
maszynki, włóż masę do zamrażarki, a po pół godzinie (i co pół godziny) wyjmuj 
ją, by szybko przemieszać, wówczas nie będą tak łatwo powstawać nieprzyjemne 
w smaku kryształki lodu.

Krzyżówka Mieszkańca nr 16  
 







 






H O R O S K O P

Baran  
m

21.03-21.04

Byk  
n

22.04-21.05

Bliźnięta  
o

22.05-21.06

Rak  
p

22.06-22.07

Lew  
q

23.07-23.08

Panna  
r

24.08-23.09

Waga  
s 

24.09-23.10

Skorpion  
t

24.10-23.11

Strzelec  
u

24.11-22.12

Koziorożec  
v

23.12-20.01

Wodnik  
w

21.01-19.02

Ryby  
x

20.02-20.03

Wrzesień, dziewiąty miesiąc roku. Dlaczego w tak wielu 
językach to septembre, september, septiembre, septem-
brie? Proste: u Rzymian był to miesiąc siódmy z kolei 

(siedem to septem) i to przetrwało w językach, które wiele czerpią z łaciny. 
Czyli – okazuje się, „iż Polacy nie gęsi, a swój język mają” i tym razem nie 
muszą posiłkować się zapożyczeniami. 
Dlaczego tak nazwaliśmy ten miesiąc? Bo wówczas malowniczo, przepięknie 
kwitły wrzosy, spowijane delikatnie babim latem. Dlatego czasem nosił nazwę 
„pajęcznik”, podobnie, jak październik bywał nazywany „winnikiem”, od zbio-
rów winogron bardzo już dojrzałych.
Wrzesień niesie sporo informacji o kolejnych miesiącach: jaki pierwszy wrze-
sień, taka będzie jesień. Gdy we wrześniu tłuste ptaki, w zimie mróz nie byle 
jaki. Kiedy wrzesień suchy, w październiku pluchy. 
Tak czy siak, korzystajmy z dość długiego jeszcze dnia, ze spacerów, grzybobra-
nia, z rumianych polskich jabłek, soczystych gruszek, śliwek z aksamitną skórką. 
Z bogatego kosza wspaniałych jarzyn. Warto!

Pyszna Józia

Merlin

1      2   3        4       5      6       7         8       9      10      11      12        13        14        15        16  

Zastanów się, czy warto zachowywać pozory wobec najbliższych? Postaraj się zmienić swoje życie. Od ciebie zale-
ży, czy następne dni będzie można zaliczyć do udanych. Nie podejmuj jednak zbyt pochopnie decyzji, dużo będzie 
zależeć od twojej intuicji. W sprawach zdrowotnych nie zaniedbuj spraw związanych z nadciśnieniem i sercem.

Koniec wakacji nastroił cię melancholijne. Zastanawiając się nad swoim dotychczasowym postępowaniem doj-
dziesz do zaskakujących wniosków. W najbliższym czasie masz duże szanse na pomnożenie dochodów, ale nie 
szarżuj z wydatkami. Temperamentowi i fantazji pozwól się wyszaleć na spotkaniach towarzyskich, których zapewne 
w najbliższych tygodniach nie zabraknie.

W najbliższym czasie może przekonasz się, jakie zmiany szykują się w twoim życiu. Przygotuj się na tygodnie pełne 
emocji – zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Nie wystawiaj jednak swojego partnera na zbyt trudne próby, 
bo możesz stracić jego zaufanie. W pracy też zachowaj umiar, bo współpracownicy mogą stracić cierpliwość. 
Wszystkie twoje posunięcia powinien cechować rozsądek. 

Sporo mówisz, ale nic nie robisz, aby pewne sprawy przybrały inny obrót. Powinieneś wykazać się większą odwagą 
cywilną i konsekwencją w postępowaniu. Jeżeli to zrobisz – sukces finansowy murowany, nie mówiąc o towa-
rzyskim, gdzie twój urok osobisty odegra niemałą rolę. Jednak nie daj się sprowadzić na manowce usłużnym 
doradcom i swoich spraw doglądaj osobiście. 

Może wreszcie wziąłbyś się do pracy! Postaraj się wygonić z siebie lenia i wykorzystać sprzyjające chwile na 
poprawienie swojej sytuacji finansowej. Masz większe szanse na osiągnięcie ambitnych i trudnych celów. Niech 
cię jednak nie poniesie ułańska fantazja i dostosuj plany do swoich realnych możliwości. W miłości nie bądź zbyt 
pewnym siebie, bo zrazisz tym partnera. Umiar jak najbardziej wskazany, chociaż w twoim przypadku będzie to 
bardzo trudne…

Przed tobą udany miesiąc. Twoje zalety – rozsądek, zmysł praktyczny, systematyczność i pracowitość – pozwolą ci 
pchnąć do przodu sprawy zawodowe, zwłaszcza że nie zabraknie ci wyobraźni i rozmachu. W sprawach sercowych 
bez większych zawirowań, a samotne Panny mogą liczyć na zawarcie bliższej znajomości, ale nic na siłę. Zawsze 
przecież można wziąć numer telefonu…

Nie martw się niepotrzebnie rzeczami, które w końcu same znajdą rozwiązanie. Troszeczkę powinieneś odpocząć 
od nawału codziennych obowiązków. Koniecznie wybierz się z najbliższymi na ciekawą wycieczkę za miasto… 
zachwycać się urokami mijającego lata. Pod koniec miesiąca niespodziewany przypływ gotówki sprawi, że twój 
nastrój ulegnie radykalnej poprawie.

Nie zawsze będzie łatwo, bo dokuczać ci będzie huśtawka nastrojów. Cokolwiek zaplanujesz, bądź do tego odpo-
wiednio przygotowany. Staraj się nie kierować emocjami. Do napotkanych trudności podchodź z filozoficznym 
spokojem – wszystko mija, one też wkrótce miną. Na razie skoncentruj się na czymś realnym i zdecyduj, o co warto 
walczyć, a co można czasem odpuścić. 

Będziesz teraz duszą towarzystwa, poza tym więcej czasu będziesz poświęcać swoim zainteresowaniom. Warto 
zaryzykować i zapisać się na naukę tańca towarzyskiego lub jakiegoś języka obcego. Może poznasz kogoś intere-
sującego? Koniec miesiąca może obfitować w wiele pomyślnych dla ciebie zdarzeń. 

Na razie nie czeka cię wielka namiętność lub miłość, która wywraca życie do góry nogami, ale samotność nie 
powinna ci grozić. Bo jak może czuć się samotnym ktoś, kto ma przyjaciół i dużo interesujących spraw do zrobienia 
w życiu? Im więcej sympatycznych osób masz w swoim otoczeniu, tym większe  szanse na spotkanie kogoś, z kim 
dane ci będzie w przyszłości przeżyć głębokie uczucie. Pozwól, by czas zrobił swoje.   

Optymizm, który cię ogarnął, sprzyja dokonywaniu rzeczy niemożliwych. Twoja brawura i perfekcja sprawią, że uda 
ci się wiele spraw. Niekoniecznie musisz rzucać się od razu na głęboką wodę, ale najbliższy czas poświęć miłej 
osobie i wybierz się na poszukiwanie pierwszych oznak jesieni… 

W ciągu kilku ostatnich dni spotkało cię wiele niespodzianek. W pracy czujesz się doceniany, na brak finansów nie 
narzekasz i ogólna aprobata otoczenia dopełnia całości. Ale, uważaj na to, co mówisz – pewne sądy zachowaj tylko 
dla siebie. Mogą z tego wyniknąć niepotrzebne komplikacje. W uczuciach dobre relacje z partnerem. 
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REKLAMA REKLAMA

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl  
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl

REKLAMA REKLAMA

KREDYTY I CHWILÓWKI
WOLSKA 84/86

TEL. 604-220-727, 
600-665-061

Warszawskie Centrum Kredytowe 
działa w zakresie zawierania umów 

kredytu na rzecz i w imieniu firm 

EASY MONEY, HAPI, SMS 
KREDYT, OPTIMA, AXCESS, 

TAKTO, MIKROKASA, 
AASA, FERRATUM, ZAPLO, 
EUROLOAN, KREDYT OK, 

FILARUM, VIVUS, UNILINK, 
PROFICREDIT I INNE.

DAM PRACĘ

KUCHARZ/KUCHARKA

– wykształcenie gastronomiczne 
– umiejętność samodzielnej pracy 

Dom Pomocy Społecznej  
im. Matysiaków 
m.st. Warszawy 

Warszawa ul. Arabska 3 
dietetyk@dpsmatysiaki.waw.pl

Dodatkowe informacje  
pod nr tel. 22 6174578 w. 25

n Krawca na poprawki – najchętniej 
emeryt. Tel. 694-723-119

n Osoby niepełnosprawne do 
sprzątania biur. Bogaty pakiet 
socjalny. Praca w Warszawie.  
Tel. 665-304-016

n Panie z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności do sprzątania biur. 
Warszawa. Tel. 665-304-786

n Poszukuję emerytowanej nauczy-
cielki. Dyspozycyjna. Bez nałogów. 
Opieka i lekcje z 10-letnią dziewczyn-
ka. Saska Kępa. Tel. 601-933-166

n Zatrudnimy opiekunki osób star-
szych z doświadczeniem pielęgnacyj-
nym. Tel. 502-496-280

FINANSE

n POŻYCZKI Inkaso City do 2000 zł.  
Tel. 792-307-229 

n Pożyczki pozabankowe.  
Tel. 609-545-270

n Pożyczki w 24 h (także z komorni-
kiem). Tel. 790-564-948 

KUPIĘ

n ! Antyki, monety, znaczki, książki, 
meble, obrazy, platery. Płacę gotów-
ką. Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

n A A A Antyki wszelkie za gotówkę 
oraz znaczki, monety, medale.  
Tel. 516-400-434

n Antyki, obrazy, srebra, platery, 
brązy, szable, bagnety, odznaczenia. 
Tel. 601-336-063

n Książki. Dojadę. Tel. 798-631-511

n Zamiast wyrzucać zadzwoń! Sku-
pujemy wszystko! Saska Antykwarnia, 
al. Waszyngtona 42,  
Tel. 504-672-555, 22 252-96-91 

MEDYCZNE

n Alkoholowo-narkotykowe odtrucia, 
Esperal.  
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NAUKA

n ANGIELSKI. TEL. 726-260-262

n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

n Pomoc i nauka w obsłudze kompu-
tera, internetu i komórki.  
Osoby starsze – promocja! Student. 
Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOśCI – Kupię

n Bezpośrednio zadłużone do remon-
tu. Gotówka. Tel. 503-503-909

n Kupię działkę budowlaną, Rem-
bertów 500-700 m kw., pod dom, 
uzbrojoną. Tel. 507-532-720,  
mariola.malawska@op.pl 

n Pilnie kupię mieszkanie w okolicy 
ul. Biskupiej. Tel. 727-643-927

NIERUCHOMOśCI   –   Mam 
do wynajęcia

n Kawalerka na Płowieckiej.  
Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOśCI – Sprzedam

n Bezpośrednio 2 przyległe do siebie 
działki budowlane z możliwością 
podziału na 4 działki w Nowym Koniku 
gm. Halinów. Tel. 728-925-966

PRAWNE

n Adwokaci, Grochowska 326/4.  
Tel. 22 813-30-20, 600-504-154

n Adwokat Kamila Osica-Miładowska, 
sprawy cywilne, lokalowe, rodzinne, 
spadkowe, administracyjne i inne.  
Al. Waszyngtona 146 lok. 212. Kance-
laria została przeniesiona z Universa-
mu Grochów. Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl. 

n Adwokat Wojciech Lipka przyjmuje 
już w Kancelarii Adwokackiej na 
Grochowie przy ul. Grenadierów 12. 
Sprawy karne, cywilne, rodzinne, 
spadkowe (umowy, odszkodowania, 
rozwody, alimenty, nieruchomości, 
inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Praga-Południe.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw.  
Teresa Zdanowicz. Sprawy cywilne, 
karne, rodzinne, spadkowe, rozwody.  
Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

RÓŻNE

n OPIEKA NAD GROBAMI W WAR-
SZAWIE – TANIO I SOLIDNIE.  
TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

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

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, śmieci, 
gałęzi, itp., sprzątanie piwnic, 
wycinanie drzew, małe rozbiórki 
z załadunkiem. Tanio.  
Tel. 721-002-710

n Przeprowadzki 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, przed-
miotów z mieszkań i piwnic.  
Tel. 607-66-33-30

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

n Transport – przeprowadzki – samo-
chód o wymiarach 3,9 dł./2,0 wys.  
– kontener, kraj, zagranica, konkuren-
cyjne ceny. Tel. 502-904-764

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputerowy. 
Dojazd i Ekspertyza 0 zł.  
Tel. 504-617-837

n AAAA Automatyczne pralki, zmy-
warki – krajowe, zachodnie. Naprawa. 
Tel. 609-105-940

n Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Najwyższa 
jakość usług. Ul. Igańska 32.  
Tel. 604-506-278, 22 813-60-33

n Anteny satelitarne, naziemne, nc+, 
Trwam, Polsat, tvn24 oraz dekodery 
telewizji naziemnej. Sprzedaż, montaż, 
naprawa. Tel. 22 815-47-25,  
501-123-566, lemag-tvsat.waw.pl

n ANTENY, TELEWIZORY  
– NAPRAWA. TEL. 602-216-943

n Cyklinowanie, lakierowanie  
– Jacek Szpakowski.  
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie, lakierowa-
nie, przekładanie parkietów  
– Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

n Czyszczenie Karcherem dywanów, 
wykładzin, tapicerki.  
Tel. 694-825-760

n Dezynsekcja – skutecznie.  
Tel. 22 642-96-16

n Domofony, naprawa pralek, insta-
lacje elektryczne. Tel. 601-93-68-05

n ELEKTRYCZNE. TEL. 504-618-888

n Futra – kożuchy, odzież skórzana  
– usługi miarowe, przeróbki, wszel-
kie naprawy, ul. Zamieniecka 63.  
Tel. 22 610-23-05

n GAZ, HYDRAULIKA. NAPRAWY, 
MONTAŻ, PRZERÓBKI – 24 H.  
TANIO.  
TEL. 22 610-88-27, 604-798-744

n Hydrauliczne, gazowe, solidnie.  
Tel. 22 610-81-21, 607-773-106

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

n Hydrauliczno-gazowe.  
Tel. 505-65-85-23

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulika, wod. kan.-gaz., piece, 
remonty, przeglądy gazowe, kominiar-
skie. Uprawnienia. Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, oddy-
mianie – montaż, projektowanie, 
serwis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy realiza-
cji, gwarancja. Tel. 502-904-708

n KSIĘGOWOśĆ DLA FIRM  
– ŻYCZLIWIE POPROWADZĘ.  
TEL. 606-763-006

n LODÓWEK NAPRAWA.  
TEL. 22 842-97-06, 602-272-464

n Lodówki, pralki, telewizory  
– naprawa. Tel. 694-825-760

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

n Odbieram zużyty sprzęt agd, 
złom, makulaturę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz mebli. 
Tel. 22 499-20-62

n PANELE, UKŁADANIE.  
TEL. 504-618-888

n Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616

n Pranie dywanów. Tel. 664-676-664

n Rolety antywłamaniowe i naprawy. 
Tel. 602-228-874

n Rolety dzień-noc. Tel. 514-165-445

n Rolety, żaluzje, verticale, rolety an-
tywłamaniowe – produkcja, naprawa. 
Tel. 602-228-874

n STOLARZ – SZAFY, ZABUDOWY, 
GARDEROBY I PAWLACZE.  
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

n Żaluzje, verticale, rolety, moskitiery 
– naprawy, pranie verticali.  
Tel. 22 610-54-19

USŁUGI – Budowlane

n Usługi: koparko-ładowarką  
– wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
młot – kucie. Konkurencyjne stawki. 
Tel. 502-904-764

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe

n AAA Tani Serwis Komputerowy  
18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

USŁUGI – Porządkowe

n Czyszczenie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Czyszczenie nagrobków.  
Tel. 664-676-664

USŁUGI – Remontowe

n Cyklinowanie 3x lakierowanie. Su-
per tanio. Wymiana listew, reperacja. 
Tel. 662-745-557

n Dachy, rynny – naprawy, wymiana. 
Tel. 504-250-013

n ELEKTRYK. TEL. 511-440-094

n Glazura, hydraulika, malowanie.  
Tel. 518-562-380

n Glazura, hydraulika, malowanie.  
Tel. 606-181-588

n MALOWANIE, TAPETOWANIE, 
GLAZURA. GŁOWACKI.  
TEL. 504-618-888

n Malowanie, tapetowanie, panele. 
Tel. 22 615-76-97, 695-679-521

n OKNA – NAPRAWY, DOSZCZEL-
NIENIA. TEL. 787-793-700

n Remonty kompleksowo i solidnie. 
Tel. 501-868-930, 502-218-778, 
www.remonty4u.pl

n Układanie, cyklinowanie,  
renowacja starych podłóg.  
Tel. 663-51-17-71

REKLAMA REKLAMA
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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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Morawska-Nowosielska. Sekretarz 
redakcji: Adam Rosiński. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 22 813-43-83, e-mail: 
redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: PWU VARIA ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

AMABILIS
ZAKŁAD 

POGRZEBOWY
SŁUŻYMY POMOCĄ  

CAŁĄ DOBĘ
tel. 667 130 899

ul. Komandosów 14
04-485 Warszawa-Rembertów

www.amabilis.pl
e-mail: krystianpieniak@vp.pl

  obsługa pogrzebu  
na wszystkich cmentarzach

 finansowanie w ramach zasiłku ZUS
 duży wybór trumien, urn, wieńców 
 eksportacje zmarłych całą dobę  

na terenie całego kraju
 szybkie terminy pogrzebów i kremacji

 darmowy i całodobowy  
dojazd mobilnego biura

 niskie ceny

firma produkcyjna oferuje miejsca pracy na stanowisku: 

pOMOCniK MaGaZynieRa/paKOwaCZ
obowiązki: pakowanie zamówień w opakowania zbiorcze

oraz

pRaCOwniK pRODuKCji
obowiązki: pakowanie wyrobów czekoladowych,  

proste prace konfekcyjne
Miejsce pracy – Warszawa, gmina Rembertów.

Wyślij nam swoje cv lub zadzwoń  
i zostań członkiem naszego zespołu!

Oferujemy:
l atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe 

l miłą atmosferę pracy
l umowę zlecenie

wymagania:
l skrupulatność, dokładność
l aktualna książeczka sanepid

więcej informacji
pod numerem telefonu: 22 647 90 00

email: rekrutacja2@slodkieupominki.pl
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Zapraszamy  
na konsultacje  

Neurolog 
dziecięcy

Neurochirurg

ul. Meissnera 7
(Gocław)

tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl 

    ZL E C E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

zapisy : 500 - 523 - 499koszt wizyty 80 zł

Poniedziałek
9°°-12°° 

16°°-18°°

Środa

www.jaskra.org

• Poradnia jaskrowa

• Poradnia okulistyczna• Poradnia zeza

• Gabinet zabiegowy

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 tel. 22 810-87-32
 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 

 
RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

Płatność kartą

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna 
 (sph. od -4.0 do  +4.0 dpr.)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 199 zł
„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

– 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

Skorzystaj z usług reha-
bilitantów, fizjoterapeutów 
i osteopatów o najróżniejszych 
specjalnościach (włącznie z te-
rapiami dolegliwości i schorzeń 
m.in. seniorów, sportowców, ko-
biet w ciąży czy połogu i dzieci, 
od wieku wczesnoniemowlęce-
go). Tu są specjaliści o spraw-
dzonych umiejętnościach, ze 
świetnymi dyplomami i ogrom-
nym doświadczeniem.

Niebawem pakiet dzia-
łań rehabilitacyjnych zosta-
nie rozszerzony o technikę 
suchego igłowania. Na czym 
polega?

Mięśniowo-powięziowe 
punkty spustowe, które ma 
każdy z nas, to częsta przy-
czyna dolegliwości bólowych, 
m.in. głowy, stawu barko-
wego, kolanowego, pleców. 
Punkty spustowe mogą być 
też zlokalizowane w  więza-
dłach, torebkach stawowych. 
Umiejętnie oddziałując igłą, 
przywraca się im prawidłowe 
funkcjonowanie. 

To nie jest akupunktura. 
Suche igłowanie to procedura 
terapeutyczna, w której stosuje 
się igły bez środka leczniczego 
(stąd „suche” igłowanie). Cho-
dzi o leczenie bólu, problemów 
mięśniowych, zatokowych, 

nerwowych, bólu głowy. O ile 
akupunktura jest techniką 
medycyny chińskiej, suche 
igłowanie to technika me-
dycyny zachodniej, oparta 
na doświadczeniach klini-
cystów. Ma jasne, naukowe 
podstawy. 

Na czym polega? Efekt 
neurologiczny i mięśniowo-
powięziowy osiągane są przez 
działanie na wspomniane wyżej 
punkty spustowe. To nie pana-
ceum na wszystko, lecz nowy 
element fizjoterapii w BORA-
MEDzie, który może wykony-
wać tylko osoba uprawniona.

Czy to boli? Pacjent zwy-
kle odczuwa maleńkie ukłucie. 
Następujące potem (zależnie od 
schorzenia) drżenie czy skurcz 
mięśni dowodzą, że zabieg 
niesie ulgę. Nie ma trwałych, 
niepożądanych skutków ubocz-
nych. Do pakietu usług, z któ-
rych można skorzystać w BO-
RAMEDzie, dołączyło suche 
igłowanie, skierowane raczej 
do dorosłych pacjentów.

W BORAMEDzie su-
chym igłowaniem zajmować 
się będzie osteopatka Eweli-
na Nowakowska, mająca już 
wielkie osiągnięcia zwłaszcza 
w pracy z maleńkimi dzieć-
mi. To jej druga specjalność. 

W BORAMEDzie dziś poma-
ga dzieciom w bardzo wielu 
problemach, od zaparć i kolki 
niemowlęcej, przez dysplazje 
stawów biodrowych, zabu-
rzenia napięcia mięśniowego 
aż po problemy z karmieniem 
i niezauważane często lub 
bagatelizowane spłaszczenia 
główki dziecka.

– Podkreślam, że o prawi-
dłowy rozwój należy dbać jak 
najwcześniej, już od pierw-
szych miesięcy życia dziecka. 
Czaszka niemowlęcia najin-
tensywniej rośnie do szóstego 
miesiąca życia. Koniecznie 
zwracajmy uwagę na asymetrię 
twarzy, ułożenia głowy czy ciała 
– mówi pani Ewelina. – Lepiej 
interweniować zawczasu, niż 

potem borykać się z wielkim 
problemem. Dotyczy to nie tyl-
ko dzieci! A na suche igłowanie 
zapraszam zwłaszcza dorosłych 
pacjentów.

Pan Mariusz Madej, oste-
opata z ogromnym doświad-
czeniem, ceniony jest zwłasz-
cza przez osoby starsze. Czują 
się przy nim bezpiecznie, są 
traktowani z szacunkiem i uwa-
gą. Dokonuje prawdziwych cu-
dów.

– Jednym z częstych pro-
blemów jest ostroga piętowa, 
dolegliwość niezwykle bolesna 
i nieprzyjemna. Osteopata nie 
zlikwiduje ostrogi, bo nie jest 
chirurgiem, ale umiejętnie dzia-
łając m.in. na rozcięgno pode-
szwowe może usunąć uczucie 
bólu, usprawnić swobodę po-
ruszania się i podnieść jakość 
życia. Proszę mi wierzyć, nie 
musimy biernie godzić się na 
ból, niesprawność, na wiele do-

legliwości, które przypisujemy 
na przykład wiekowi. Osteopa-
ta, docierając do przyczyn, po-
trafi wyleczyć rozmaite rodzaje 
bólu: narządu ruchu, układu 
nerwowego, a nawet układu 
trzewnego – mówi.

– Pod Pana gabinetem 
w BORAMEDzie spotkałam 
starsze małżeństwo, rozmowa 
z nimi potwierdza to, o czym 
Pan mówi. Nie tylko w kwestii 
ostrogi, ale też sztywności ko-
lan, bólu kręgosłupa i rwy bar-
kowej. Oboje bezpowrotnie 
pozbyli się tych dolegliwości!

– Wiem o kogo chodzi! 
– śmieje się pan Mariusz. – 
W tym przypadku rzeczywiście 
państwo odzyskali sprawność 
i radość życia, choć zbliżają 
się do 80-tki. Pierwsza wizy-
ta to był prezent od ich dzie-
ci na 50. rocznicę ślubu. Ale 
najciekawszym wyzwaniem są 
pacjenci z koksartrozą (cho-

robą zwyrodnieniową stawów 
biodrowych). Silne bóle pa-
chwiny, krzyża, biodra, ogra-
niczenie sprawności, często 
powodują brak możliwości 
samodzielnego poruszania się. 
A tymczasem efekty odczuwa-
ne są już po pierwszej wizycie! 
Osteopatia to niezwykle pasjo-
nująca dziedzina: na przykład 
pacjentka z bólem przyśrodko-
wej strony stawu kolanowego 
– jak się okazuje w badaniu 
dynamicznym – cierpi na za-
burzenia narządu rodnego, 
a sam staw jest w porządku! 
„Winowajcą” jest tu nerw za-
słonowy, wpływający na staw. 
Bardzo Państwu polecam oste-
opatię. Nie warto cierpieć, 
warto pozwolić sobie pomóc, 
znajdując prawdziwą przyczy-
nę dolegliwości, by następnie 
skutecznie ją usunąć!

BORAMED zaprasza!
(AS2017)

WARSZAWAWARSZAWA

trudne problemy są do pokonania!
BORAMED to znana placówka, gdzie w ofercie jest m.in. rehabilitacja na naj-
wyższym poziomie. 

Ewelina Nowakowska

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
Boramed  

REHABILTACJA 
ul. Fieldorfa 10 lok.315 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

Mariusz Madej

UWAGA! Program bezpłatnych 
konsultacji u naszych fizjotera-
peutów!  Od 1 do 8 września 
trwa biały tydzień. Problemy 
z układem kostno-stawowym, 
np. bóle kręgosłupa, stawów, 
kolan? Umów się na bezpłatną 
konsultację.  
Liczba miejsc ograniczona. O ilości 
przyjęć  do  fizjoterapeutów specja-
lizacji objętej promocją decyduje 
wyłącznie świadczeniodawca! 

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i montaż bramy uchylnej w zespołach garażowych  
przy ul. Międzynarodowej 42 A, B, C, 44 A, Walecznych 74. 

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

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!
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