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Mowa nienawiści
Wszyscy są przeciw, niemal 

wszyscy jej używają. Internet włą-
czył w tej sprawie turbodoładowa-
nie. Powstają specjalne portale, 
gdzie podawane są specjalnie 
dobrane informacje z życia cele-
brytów. Ich celem jest tylko jedno 
– udostępnienie miejsca na ko-
mentarze, w których będzie można 
wylać żółć.

A jest jej w niej strasznie dużo. 
Polak nigdy nie był przesadnie 
życzliwy Polakowi (owszem wo-
bec najbliższych sąsiadów tak, 
ale nieznajomy to już z założenia 
człowiek o nieczystych intencjach), 
ale w rozmowie twarzą w twarz, 
wybuch niechęci łagodziły konwe-
nanse. Pan jesteś cham – padało 
w szczególnych okolicznościach 
i w tzw. nerwach. Teraz wszyscy są 
na ty, więc bluzg rozpoczyna się na 
wejściu. No, bo jeśli ja nie zacznę, 
to on będzie pierwszy…

W tym stanie rozedrgania spo-
łecznego i politycznego (skrzętnie 
podniecanego, byśmy poszli do 
wyborów i zagłosowali przeciw, 
bo dla głosowania „za” pójść nam 
się nie będzie chciało) nie sądzę, 
by poza kilkudniowym „opamięta-
niem” coś się zmieniło.

No, bo przecież, jak ktoś tra-
dycyjnie wyjedzie na mnie z buzią, 
to nie odpowiem mu: „Proszę się 
zwracać do mnie kulturalnie”, bo 
nie znajdę płaszczyzny dialogu, 
a sprawę załatwić muszę. Więc 
go najpierw muszę sprowadzić do 
parteru, a potem, wzajemnie ugo-
dzeni, ale i szczęśliwi, możemy się 
zresetować i przejść do meritum. 

Smutne? Bardzo.          
Tomasz Szymański

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.

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto
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CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE 

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

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

ZIMA W WIELKIM MIEŚCIE

 ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY
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 22 672-77-77 
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przy Międzynarodowej   
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Chełmżyńska korkuje się 
od zawsze. Koszmar dotyka 
kierowców samochodów i pa-
sażerów  autobusów. Wszystko 
przez brak bezkolizyjnego 
przejazdu przez torowisko PKP 
(przy skrzyżowaniu ze Stra-
żacką).  Sytuacji nie uzdrowiło 
wybudowane w tym miejscu 
kilka lat temu rondo.

O potrzebie budowy tunelu 
pod torowiskiem lub wiaduktu 

nad nim mówiono od dawna. Po 
latach oczekiwań można spo-
dziewać się inwestycji, która 
udrożni główną arterię Kawę-
czyna i Wygody.

– Chyba coś się rusza z prze-
budową przejazdu, bo pod ko-
niec roku byli u nas geodeci 
i dokonywali pomiarów działek 
– mówią właściciele nierucho-
mości położonych blisko prze-
jazdu PKP. 

Budowa wiaduktu nad to-
rami jest dla Rembertowa jedną 
z kluczowych inwestycji w tej 
kadencji. Przypomnijmy, że bę-
dzie ona realizowana w ramach 
porozumienia stołecznego Ra-
tusza ze spółką PKP PLK.

– Bardzo mnie niepokoi, że 
tak naprawdę nie wiemy, co 
i jak będzie budowane, które 
działki zostaną zajęte pod in-
westycję – mówi Irena Tieren-
tjew z trzeciej działki od torów. 
– Obawiamy się też, że w czasie 
budowy będziemy mieli bardzo 
utrudniony dojazd i dostęp do 
naszych podwórek.

Z rozmów wynika, że miesz-
kańcy zdecydowanie cierpią na 

brak informacji o inwestycji. 
Ten informacyjny „głód” rozu-
mieją samorządowcy.  

– Wystąpiliśmy z wnioskiem 
o pilne zorganizowanie spotka-
nia informacyjnego z mieszkań-
cami i radnymi w szkole przy 
ul. Niepołomickiej, aby osoby, 
których najbardziej dotyczy 
inwestycja, mogły zapoznać się 

z proponowanymi rozwiąza-
niami i poznać odpowiedzi na 
swoje pytania – mówi „Miesz-
kańcowi” Agnieszka Kądeja, 
nowa burmistrz Rembertowa. 

Takie spotkanie odbędzie się 
po feriach.

Zarząd Miejskich Inwesty-
cji Drogowych ocenia, że in-
westycja jest „w stanie bardzo 
zaawansowanym”. 

– Zgodny z decyzją środo-
wiskową projekt został złożony 
do nas do weryfikacji – mówi 
Małgorzata Gajewska, rzecznik 
ZMID. – W lutym projektant już 
planuje złożyć wniosek o zezwo-
lenie na realizację inwestycji 
drogowej. Co prawda jeszcze 
nie wszystko jest zakończone 
w tym projekcie, bo nie ma 
pozwolenia wodno-prawnego, 
które trzeba dołożyć do doku-
mentów, gdy się stara o pozwo-
lenie na budowę.

Jeśli wszystko potoczy się 
zgodnie z planem, to projekt 
powinien być gotowy za sześć 
miesięcy. Potem trzeba ogłosić 
przetarg na wykonawcę. Drogo-
wcy zakładają, że budowa roz-
pocznie się w przyszłym roku. 

– Ten wiadukt jest nam nie-
zwykle potrzebny – mówi Kazi-
mierz Gniadek, który mieszka 

przy ul. Chełmżyńskiej, w po-
łowie odległości pomiędzy ul. 
Strażacką a Marsa. – Po naszej 
stronie torów korek sięga do 
Podhalańskiej (ok. kilometra 
od przejazdu PKP – przyp. 
red.), ale jeszcze gorzej jest za 
torami, w stronę Ząbek. Bardzo 
często korek na przejeździe za-
czyna się aż przy Giełdzie Spo-
żywczej... To ok. 2,5 km. 

Mieszkaniec Osiedla Kawę-
czyn-Wygoda dodaje, że obec-
nie sytuacja jest dramatyczna, 
gdyż na wspomnianym odcinku 
dorzucono mijankę, ze względu 
na roboty kanalizacyjne.

– Naszym zadaniem jest 
dopilnowanie, aby projekt wia-
duktu uwzględniał rozwiązania 
istotne dla różnych grup użyt-
kowników – mówi burmistrz 
Agnieszka Kądeja, która z sa-
morządowcami stara się m.in. 
aby przystanki autobusowe 
z zatokami na wiadukcie zapla-
nowano tak, by w przyszłości 
nie było problemu z zejściami 
na przystanek kolejowy Kawę-
czyn. – Ważne jest też zabez-
pieczenie mieszkańców przed 
hałasem przez wykonanie na-
wierzchni z tzw. cichego asfaltu 
i budowę ekranów akustycz-
nych wzdłuż ramp zjazdowych, 
a także skuteczne odprowadze-
nie wody z wiaduktu i odwod-
nienie jezdni ul. Chełmżyńskiej,  
wybudowanie ciągów pieszych 
i rowerowych, wind, powiąza-
nie wiaduktu z drogami poprzez 
zlokalizowanie ronda i skrzyżo-
wania na połączeniu zjazdów 
z wiaduktu.                    Ada M.

KRONIKA POLICYJNA
Zawiadomił sms-em,  

że jest złodziejem
Do komendy wpłynęło za-

wiadomienie od właściciela 
sklepu, że z kasy zniknęło 
ponad 600 zł, z półek kilka 
butelek alkoholu, ze sklepo-
wego sejfu 1400 zł, a sprawca 
– pracownik sklepu, przysłał 
smsa, że to on okradł pla-
cówkę. I zniknął.

Policjanci wszczęli poszu-
kiwania, ale bardzo trudno 
było zlokalizować pracow-
nika, w końcu 18-letni oby-
watel Gruzji… sam pojawił 
się w komendzie. Przyszedł 
zapytać, dlaczego policja go 
szuka. Gdy się dowiedział, 
potwierdził, że faktycznie 
okradł sklep, ale… nie wi-
dział w tym nic złego. Został 
zatrzymany.

Gruzin z siekierą
Patrolowcy przejęli i za-

trzymali obywatela Gruzji, 
który przy pomocy siekiery 
wybił szybę w witrynie lom-
bardu, skradł telefony i uciekł. 
Moment kradzieży zauważyli 
strażnicy miejscy przejeżdża-
jąc ulicami Gocławia. Podjęli 
pościg za sprawcą. Mężczy-

znę ujęli i zabezpieczyli łup. 
21-latek trafił do celi. 

Znów wpadł  
z narkotykami

Pół godziny po północy 
przejeżdżając ulicą Saską po-
licjanci zauważyli jadącego 
na rowerze mężczyznę. Był to 
dobrze im znany 34-letni To-
masz K. dealer narkotyków. 
W kieszeni kurtki, w opako-
waniu po papierosach, miał 
susz roślinny, a pod siodeł-
kiem 9 pakietów amfetaminy 
i działkę marihuany. Narko-
tyki zostały zabezpieczone, 
a mężczyzna trafił do celi.

Posprzątała dom ze złota
Policjanci z Wawra kilka 

dni po zgłoszeniu zatrzymali 
kobietę podejrzaną o kradzież 
biżuterii oraz odzyskali utra-
cone złoto. Sprawczyni kra-
dzieży, 32-letnia Judyta W., 
została „na jeden raz” zatrud-
niona przez poszkodowaną do 
prac sprzątających. Porządki 
rozpoczęła od kradzieży pier-
ścionków i łańcuszków o łącz-
nej wartości kilkudziesięciu 
tysięcy złotych...

policja.pl

Nad Chełmżyńską
Zbliża się budowa wiaduktu na ul. Chełmżyńskiej. Kosz-
mar, z jakim borykają się mieszkańcy Rembertowa, in-
nych dzielnic oraz Ząbek powinien odejść w przeszłość.

REKLAMAREKLAMA
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Chociaż Bieg Wedla ma już 
ugruntowaną pozycję zarówno 
na mapie sportowych imprez 
Warszawy, jak i ogólnopol-
skiego Festiwalu Biegów, to 
wcale nie do końca było wia-
domo, jak to będzie z tego-
rocznym wydarzeniem. 
Przypomnijmy, że od 
miesięcy trwają działa-
nia, które mają ograni-
czyć imprezy w Parku 
Skaryszewskim. W tej 
sprawie zresztą stołeczny 
Zarząd Zieleni prowadził 
konsultacje społeczne. 

– Nam jako głów-
nym organizatorom za-
leży, żeby jak najmniej 
ingerować w park – mówi 
„Mieszkańcowi” Andrzej 
Krochmal z południowo-
praskiego oddziału PTTK. 
– I w czasie konsultacyjnych 
spotkań odniosłem wrażenie, 
że nasza impreza jest dobrze 
postrzegana zarówno przez 
„Zielonych”, jak i administru-

jący parkiem Zarząd Zieleni. 
Wszyscy uczymy się współ-
pracy i sądząc po efektach, 
takich jak wyremontowanie 
odcinków alejki czy uzyskanie 
opinii konserwatora zabytków 
w sprawie ustawienia dmu-

chanej, pneumatycznej bramy 
startowej, uważam, że zaczy-
namy się rozumieć.

W Biegu Wedla zawod-
nicy będą się ścigać na dwóch 
„dużych” dystansach – 5,4 km 
(trzy pętle główną aleją parku) 
oraz 9 km (pięć pętli). Jedna 
pętla główną alejką, czyli  1,86 

km, to dystans dla młodzieży 
poniżej 15. roku życia oraz 
weteranów powyżej 70. roku. 
W tej klasyfikacji od kilku 
edycji „Mieszkaniec” funduje 
puchary dla zwycięzców. Dla 
dzieci do 7 lat przygotowano 
dystans 250 m. Odbywają się 
również imprezy towarzyszące 
– marsze i biegi na orientację. 

Wolnych miejsc na biegi 
główne już nie ma, ale jeszcze 
można zapisać się na O-run 

(specjalny bieg na orienta-
cję). Najszybciej wyczer-
pały się miejsca startowe 
na dystansie dziecięcym. 
Ciekawostką jest, że była 
silna presja amatorów 
sportu i rekreacji, aby 
zwiększyć liczbę zawod-
ników w Nordic Walking. 
Informacje o imprezie 
można znaleźć na www.
biegwedla.pl. 

Do startu szykuje się liczna 
ekipa pracowników Wedla 
oraz… Japończyków. Udział 
w imprezie biegaczy z Kraju 
Kwitnącej Wiśni jest uzasad-
niony, bo najpopularniejsza 
w Polsce „słodka” marka jest 
obecnie w rękach japońskiej 
Grupy Lotte Corporation. ar

W pierwszą sobotę lutego w Parku Skaryszewskim od-
będzie się 14. edycja „najsłodszego biegu w Polsce” 
– Biegu Wedla. Parkowa Muszla Koncertowa CPK oraz 
obiekt KS Drukarz zostaną opanowane przez setki pa-
sjonatów aktywnego trybu życia.

słodki bieg wedla Patronat medialny

Żelaznym punktem działań 
dla uczniów jest akcja „Zima 
w mieście”. W poniedziałek,  
21 stycznia, w Muzeum War-
szawskiej Pragi, władze War-
szawy przedstawiły tegoroczną 
ofertę sportową, rekreacyjną, 
edukacyjną i kulturalną dla 
dzieci i młodzieży na czas akcji. 

– Bezpłatne zajęcia będą or-
ganizowane w 110 placówkach 
– szkołach, domach kultury, 
obiektach sportowych – mówi 
„Mieszkańcowi” Dariusz Dzie-
kanowski przewodniczący 
miejskiej komisji sportu. – Je-
steśmy przygotowani na to, że 
w akcji „Zima w mieście” weź-
mie udział nawet do 11 tysięcy 
dzieci. 

To o tysiąc więcej niż rok 
temu. Z harmonogramem akcji 
można się zapoznać na naszym 
portalu www.mieszkaniec.pl

Bogatą (choć niestety płatną) 
ofertę prezentuje PGE Naro-
dowy. – W czasie mazowieckich 

ferii będziemy otwarci od godz. 
9 do północy – informuje nas 
Katarzyna Tyska przedstawi-
cielka organizatora Zimowego 
Narodowego. – Zapraszamy na 
lodowiska, ale też na inne atrak-
cje. Wśród nich wymienia m.in. 
górkę lodową, curling, bumper 
carsy czy skatepark.

Ciekawe oferty mają inne 
wielofunkcyjne obiekty, np. 
wawerski OSiR w Aninie. Py-
tamy, co w ferie cieszy się po-
wodzeniem. – Na równi popu-
larne jest zarówno lodowisko, 
jak i pływalnia oraz skatepark 
– mówi koordynatorka Luiza 
Wolska. OSiR Wawer, w pew-
nych przedziałach godzino-
wych, oferuje dzieciom i mło-
dzieży indywidualne darmowe 
wstępy na basen i lodowisko.

Gdyby w ferie spadł śnieg, to 
polecamy narciarskie trasy bie-
gowe w lasach Wawra i Wesołej. 
Na amatorów białego szaleństwa 
czeka też Górka Szczęśliwicka.

Ale czas ferii, to nie tylko 
rekreacja poprzez zajęcia spor-
towe. Nie zapominajmy o kul-
turze, z którą kontakt można 
mieć już za kilka złotych lub za 
darmo. Tylko trzeba poszperać 
w internecie. 

Na przykład w Galerii Pół-
nocnej organizowane są Te-
atralne Poranki z Białołęckim 
Ośrodkiem Kultury. 

Na spektakle z dziećmi 
można też wybrać się w inne 
miejsca. – Występujemy w bi-
bliotekach, domach kultury, pla-
cówkach oświatowych. Gramy 
kilkanaście interaktywnych 
bajek – mówi Bartosz Jan-
czak z Teatru Blaszany Bębe-
nek, który tuż przed feriami 
w Centrum Promocji Kultury 
Praga-Południe wystawiał 
spektakl „Anaruk w Grenlan-
dii”. A ile radości może dać 
dzieciom współudział w takim 
spektaklu to widać na załą-
czonym zdjęciu…   Magda K.

Właśnie rozpoczynają się dwa tygodnie 
laby, czyli ferie zimowe. Można oczywiście 
spędzić ten czas przed komputerem lub 
telewizorem, ale można też zapewnić dzie-
ciom ciekawsze atrakcje. Podpowiadamy, 
co w ferie oferuje stolica.

zima w wielkim mieśCie

PRACOWNIK PRODUKCJI
ODPOWIADASZ ZA:

Wykonywanie zróżnicowanych prac produkcyjnych np. odbieranie z taśmy, pakowanie •	
w kartony, układanie kartonów na palecie, transport wózkiem paletowym, obsługę zsypów itp.
Utrzymywanie stanowiska pracy w odpowiednim stanie czystości, zgodnie z zasadami •	
i wytycznymi BHP
Realizację planów produkcyjnych •	

GDZIE MOżNA SKŁADAĆ APLIKACJE:
⌂ Na stronie Wedla  

https://wedel.pl/kariera/praca/
⌂ Osobiście w naszej siedzibie  

na ul. Zamoyskiego 28/30

WAżNE, BYŚ JUż MIAŁ:
Gotowość do pracy w systemie zmianowym •	
6.00-14.00/14.00-22.00/22.00-6.00)
Energię i chęci do pracy•	
Sumienność i dokładność w wykonywanych •	
zadaniach
Zdolności i umiejętności manualne•	
Umiejętność pracy w zespole•	
Mile widziane doświadczenie w pracy  •	
przy produkcji
Znajomość standardów jakościowych i BHP•	

Atrakcyjne wynagrodzenie  •	
– pensja + premia (max. 3200 zł brutto)
Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu •	
o umowę o pracę
Dobra lokalizacja, 5 minut do  •	
Dworca Wschodniego i metra
50% dofinansowania do posiłków •	
w firmowej stołówce
Sponsorowaną prywatną opiekę medyczną •	
(dostęp do 30 specjalistów,  
opieki rehabilitacyjnej, domowych wizyt 
lekarskich)

Sponsorowane ubezpieczenie na życie•	
Dofinansowanie do Karty Multisport•	
Możliwość korzystania z kasy  •	
zapomogowo-pożyczkowej
15% rabatu do Pijalni Czekolady Wedel•	
Słodkie paczki w święta i Dzień Dziecka•	
Integracja w Wedlowskich Drużynach •	
Sportowych
Możliwość degustacji słodyczy•	
Dla ambitnych szkolenia i rozwój •	
w strukturach firmy
Wiele innych inicjatyw•	

ZYSKUJESZ:

wyjątkowy jest tegoroczny medal, który otrzymają 
wszyscy uczestnicy biegu.
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PRAWNIK
RADZI'

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Chciałabym się dowiedzieć o darowiznę. Oj-
ciec męża przepisał mieszkanie swojej córce. 
Ponoć za opiekę dożywotnią. Nie znamy daty 
spisania dokumentów. Mąż dowiedział się o tym 
przez przypadek. Do aktu notarialnego nie ma 
dostępu. W mieszkaniu mieszka teraz teściowa. 
Teść umarł w zakładzie opiekuńczym. Czy mężo-
wi należy się zachowek? Jak można to ustalić?

Zasadą jest, że przy obliczaniu zachowku, dolicza się do spadku darowizny doko-
nane przez spadkodawcę. Od powyższej zasady, kodeks cywilny wprowadza jednak 
wiele wyjątków, które są zawarte w art. 994 Kodeksu cywilnego, ale w mojej ocenie 
nie dotyczą one tej sytuacji. 

 Przy uwzględnieniu tego, że mamy do czynienia z darowizną należałoby przyjąć, 
że Pani mężowi należy się zachowek. Jednak w pytaniu jest mowa również o opiece 
dożywotniej córki nad ojcem w zamian za dokonaną darowiznę. Powyższe mogło na-
stąpić na skutek przekazania przez teścia na rzecz swojej córki nieruchomości w dro-
dze umowy o dożywocie lub przekazania nieruchomości w drodze innej umowy, np. 
w drodze darowizny, ale jednocześnie z ustanowieniem na rzecz teścia służebności 
osobistej (jednak w prawie służebności mieszkania nie ma obowiązku zapewnienia, 
utrzymania wyżywienia czy opieki w czasie choroby). 

Powyższe jest o tyle istotne, że z art. 993 Kodeksu cywilnego jednoznacznie wy-
nika, że przy obliczaniu zachowku, doliczeniu podlegają darowizny. W orzecznictwie 
sądowym przeważa pogląd, że zaliczeniu do masy spadkowej na potrzeby obliczenia 
zachowku podlegają darowizny w czystej postaci, a nie jakiekolwiek inne – nawet 
darmowe – przysporzenia, w tym przypadku na rzecz siostry Pani męża. 

Gdyby przyjąć powyższe, zachowek Pani mężowi by nie przysługiwał. Oczywiście 
taka sytuacja nie spowodowałaby pozbawienia Pani męża roszczenia o zachowek 
w całości, ale jej konsekwencją byłoby to, że masa spadkowa zostanie pomniejszo-
na o nieruchomość, która była przedmiotem umowy pomiędzy teściem i jego córką. 
Obrazowo rzecz ujmując, nieruchomość ta byłaby wyjęta z masy spadkowej, co spo-
wodowałby, że roszczenie o zachowek zostałoby ograniczone do pozostałego majątku 
składającego się na masę spadkową po zmarłym teściu. 

Istnieją jednak orzeczenia sądowe i wypowiedzi w doktrynie prawniczej, z których 
wynika, że tego rodzaju umowy, chociaż nie są darowiznami w czystej postaci, po-
winny być zaliczone na potrzeby obliczania zachowku, gdyż spełniają tę samą funkcję 
co darowizna i prowadzą do identycznego pokrzywdzenia uprawnionych do zachow-
ku. Nie skreślałbym zasadności tej argumentacji w Pani sprawie, tym bardziej, że 
pisze Pani o śmierci teścia w specjalistycznym ośrodku, co również może mieć wpływ 
na zasadność roszczenia Pani męża w tym zakresie. 

Reasumując, nie można wykluczyć, że Pani mężowi należy się zachowek. Powyższe 
zależy jednak od rodzaju zawartej umowy, argumentacji przyjętej na potrzeby ewentu-
alnego postępowania przed sądem, a także od oceny sądu. Zacząłbym jednak od analizy 
księgi wieczystej lokalu i ewentualnych wpisów oraz dokumentów złożonych do sądu 
wieczysto-księgowego w związku z zawieranymi umowami. Znając numer księgi wie-
czystej pewne informacje można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej ksiąg 
wieczystych znajdującej się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

REKLAMA REKLAMA

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Taki mamy klimaT! 
Jaki jest klimat, każdy widzi. 

Zmienia się na naszych oczach. I to 
jeszcze jak! Wnuki patrzą z niedo-
wierzaniem, gdy dziadkowie opowia-
dają, jak to w latach sześćdziesiątych 
codziennie po lekcjach wychodzili na 
sanki lub na łyżwy, bo lodowiska były 
wszędzie, niemal na każdym boisku 
szkolnym, na każdym podwórku. 
Mróz i mrozek nie odpuszczały przez 
wiele tygodni każdej zimy i tak było 
latami. 

Z podobnym zdumieniem star-
sze pokolenie słuchało swoich 
z kolei dziadków i opowieści o tym, 
jak to drzewiej saniami można było 
w tęgie mrozy przeprawiać się przez 
Bałtyk. Ponoć pośrodku przeprawy 
stała nawet drewniana karczma dla 

podróżnych, rozbierana, gdy lód za-
czynał topnieć. Brzmi jak legenda, ale 
przekazy historyczne dowodzą, że to 
prawda!

Jak dziś ubiera się „ulica”? Jesz-
cze trzydzieści lat temu mało kto 
chodził zimą z gołą głową. Poszły 
w odstawkę ciężkie, watowane pal-
toty i grube futra. Dziś wolimy stroje 
lekkie, ciepłe i przewiewne. Przy oka-
zji: zastanawiam się, dlaczego pro-
ducenci sprzedają nam nadal „kołdry 
zimowe” podczas gdy w większości 
mieszkań jest centralne ogrzewanie 
i zimą jest o wiele cieplej, niż późną 
jesienią czy wiosną, po sezonie 
grzewczym.

Chodzi nie tylko o klimat. Świat 
wokół nas zauważalnie się zmienia, 
lecz nie zawsze w dobrym kierunku. 
Dlaczego tak się dzieje? Co będzie 
dalej? Co ma wpływ na negatywne 

strony rozwoju naszej cywiliza-
cji?  Jak widzimy tego przyczyny? 
Zdaniem 75% ankietowanych przez 
CBOS Polaków największy wpływ na 
to ma zanieczyszczenie środowiska, 
37% wskazuje zmiany klimatu. Co 

ciekawe, w roku 2016 tylko 58% do-
strzegało problem w zanieczyszcze-
niu środowiska, ale aż 43% w zmia-
nach klimatu! 

W 2009 r. ledwie 1/3 widziała 
przyczynę niekorzystnych zmian 

w manipulowaniu chemią oraz ge-
netyką w produktach spożywczych, 
dziś – już ponad połowa.

Warto wiedzieć, że o niekorzystne 
zmiany w swoim otoczeniu martwi 
się tylko 1/3 ankietowanych, ale 
w skali globalnej, światowej aż 79%. 
To daje do myślenia. Czyżby chodziło 
o przysłowie, że nie widzimy belki we 
własnym oku? Że to jacyś „oni” szko-
dzą, a nie my? Naprawdę?

Lepiej od dziś zadbaj o to, czym 
palisz w piecu, ile spalin emituje 
silnik twojego samochodu, ile zbęd-
nego plastiku przynosisz do domu 
z każdymi zakupami, ile chemii 
wpuszczasz do kanalizacji wraz ze 
zmywaniem, kąpielą, praniem. 

Myśląc globalnie, działaj lokal-
nie. Każdy, nawet najdłuższy marsz 
rozpoczyna się od pierwszego kroku.  
Ja rozpoczęłam. Kto dołączy?    żu 

Kobiecym okiem

ballada ChodNikowa
– Pan coś nie ten tego, panie Kaziu, czy mi się wydaje?… 
Eustachy Mordziak jak zwykle serdecznie przywitał się z Kazimierzem 
Główką, emerytem, swoim stałym, bazarowym rozmówcą. 
– Faktycznie, tak mnie jakoś naszło. Otarłem się…
– Autem? Którym bokiem – lewym czy prawym?
– Otarłem się o inną Polskę. Biedną. I tak mi jakoś nie bardzo…
– Gdzie? Niech pan opowiada.
– No więc, panie Eustachy… Warszawa, styczeń 2019. Ósma rano. Na 
jednej z peryferyjnych ulic Pragi ponad stumetrowa kolejka do dobroczyn-
nej garkuchni po darmowy posiłek. Stoją ludzie w różnym wieku, samotni 
i parami, na ogół ubrani źle, byle jak albo marnie. Biednie, po prostu. Me-
nele stoją obok biedaków schludnych, donaszających porządne niegdyś 
jesionki, kurtki i garnitury – zakłopotanych, zawstydzonych, że muszą tu 
stać. Żony z mężami, starsi, samotni mężczyźni, starsze, samotne kobiety. 
Nie podnoszą wzroku, nie rozglądają się na boki. Po ubiorze, po zacho-
waniu widać, że kiedyś mieli się znacznie lepiej, a przynajmniej na pewno 
jedli w swojej kuchni, ze swoich talerzy. 
Na tej peryferyjnej ulicy Pragi człowiek nagle zdaje sobie sprawę, jak bar-
dzo cienka jest granica między życiem normalnym a życiem w biedzie. 
Jak w gruncie rzeczy niewiele nas dzieli od ciepłego wnętrza szemrzącego 
samochodu do ogonka na chodniku smaganym zimnym wiatrem. 
I powiem panu, panie Eustachy, że serce mi się ścisnęło, gdy to do mnie 
dotarło. I to jeszcze powiem, że nie rozumiem, dlaczego urządzanie dla 
biednych masowych wigilii czy wspólnego śniadania wielkanocnego, to 
powód do samozadowolenia? Przecież przy tych świątecznych okazjach 

przewija się przed naszymi oczami zupełnie inna Polska od tej, którą co-
dziennie oglądamy na ekranach swoich telewizorów. Ona nie mieszka 
w apartamentowcach, nie jeździ „hybrydami”, nie rozmawia o hipsterce, 
tylko o tym, co dziś dają: krupnik czy kapuśniak… 
A mimo to Polska zadomowiona na co dzień na peryferiach, w świąteczne 
dni pojawia się tysiącami w prime time. Polska bieda siedzi wtedy w kar-
nych rzędach przy długaśnych stołach, czekając na posiłek. Zaledwie kilka 
lat temu ci ludzie chowali twarze przed kamerami. Teraz nie tylko twarzy 
nie chowają, ale jeszcze słowem chętnie zaświadczają, jakie łaski w wiel-
kiej obfitości na nich spływają. Momentami mam wrażenie, że na moich 
oczach zrodziło się niepisane, ciche, bez słów, porozumienie między dar-
czyńcami a odbiorcami darów: wy nas nakarmicie, a my imię wasze sławić 
będziemy. Ot, taka przysługa za przysługę – dobre słowo wypowiedziane 
do kamery za plastikową miskę z bigosem, za plastikową łyżkę i „Fantę” 
w plastikowym kubku. Tu, na bocznej praskiej uliczce, można uświado-
mić sobie, jak niewiele trzeba, żeby znaleźć się w ogonku ludzi biednych 
i przez biedę przymuszanych do godnościowych kompromisów. 
– Fakt, panie Kaziu – wypadek, choroba, śmierć małżonka, redukcja za-
trudnienia i już – jesteś po drugiej stronie. 
– Piewcy nowych czasów często opowiadają, jak okropnie się żyło w PRL. 
Że wieczne kolejki, że ocet… Ha, ha, ha!… Nie da się zaprzeczyć, kolejki 
były zmorą codzienności. Zniknęły całkowicie dopiero, kiedy pan Balcero-
wicz z dnia na dzień podniósł ceny mięsa o kilkaset procent.
– Żebyśmy mogli rozpocząć „życie udane zamiast udawanego”. Tak mówił. 
– Tylko, że po latach sam już nie wiem, panie Eustachy, co lepsze – 
zgrzebna sprawiedliwość społeczna, czy miłosierdzie bogaczy? Zwłasz-
cza z punktu widzenia człowieka z chodnika, który po prostu chce coś 
zjeść? Cokolwiek.                                                                      Szaser

Co tam panie na Pradze...

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, www.redom.pl

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 800-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

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

      
       

 

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

Polub nas na

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

tel. 731 224 464 
www.koliberek-karmy.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 1100-2000, sob. 900-1400

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Świeckiej)

 
   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki

    akcesoria

    naprawy

    CH Szembeka
ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy  mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
Warszawa, ul. Krypska 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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą
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 Leczymy : 
 bóle i zapalenia stawów 
 ostrogi piętowe 
 stany po operacjach 

 i urazach 
 obrzęki limfatyczne 
 stany po udarach      

 i porażeniach 
 dyskopatie 
 napięcie i przykurcze 

mięśni 

REHABILITACJA-KOBIELSKA 
Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej 

ul. Kobielska 17 Praga-Południe przy rondzie Wiatraczna-  
SPEC. KONSULTACJA LEKARSKA 

 ORTOPEDA TRAUMATOLOG 120,- 

FIZYKOTERAPIA 
 ŚWIATŁOLECZNICTWO  SOLLUX 8,- 
 LASEROTERAPIA 

12,- 
 ELEKTROTERAPIA 
 ULTRADŹWIĘKI 
 MAGNETOTERAPIA 
 KRIOTERAPIA  MIEJSCOWA 
 FONOFOREZA 
 ELEKTROSTYMULACJA 20,- 

KINEZYTERAPIA  30 minut 
 ĆWICZENIA  INDYWIDUALNE 50,- 
 TERAPIA MANUALNA 60,- 
 DZIECI - KOREKCJA WAD POSTAWY 60,- 

MASAŻ  30 minut 
 LECZNICZY 50,- 
 ANTYCELULITOWY 50,- 
 LIMFATYCZNY - BOA  50,- 
 LIMFATYCZNY - RĘCZNY 55,- 
 POWIĘZIOWY 60,- 

Nie masz skierowania?  
Nie wiesz jaki zabieg wybrać?  

Konsultacja Fizjoterapeuty z terapią 
wstępną - w cenie 40,- za 30 min. 

W PAKIECIE − TANIEJ !  
  FIZYKOTERAPIA 10 zabiegów 110,- 
  FIZYKOTERAPIA 20 zabiegów 200,- 
  MASAŻ LECZNICZY / ĆWICZENIA IND. 10 zabiegów 420,- 
  TERAPI MANUALNA / KOREKCJA WAD POSTAWY  10 zab. 500,- 

  22 370 20 63 / 609 042 009    Szczegóły:   www.rehabilitacja-kobielska.pl 

z miasTa wydaRzeNia kUlTURalNe l wydarzenia 
bezpłatne

Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

W ubiegłym tygodniu Rada 
m.st. Warszawy przyznała 
honorowe obywatelstwo za-
mordowanemu 13 stycznia br. 
prezydentowi Gdańska Paw-
łowi Adamowiczowi. Odznakę 
przyjęła Beata Dunajewska – 
wiceprzewodnicząca gdańskich 
rajców. – W imieniu płaczącego  
dzisiaj Gdańska dziękuję ko-
chanym warszawiankom i war-
szawiakom – mówiła odbierając 
odznaczenie. 

Do północy 22 stycznia br. 
trwała zbiórka do „ostatniej 
puszki Pawła Adamowicza”. Jej 
wynik szokuje samą inicjatorkę 
akcji Patrycję Krzemińską, 
która utworzyła na Facebooku 
zbiórkę uzupełnienia puszki, 
w której prezydent Paweł Ada-
mowicz zebrał ponad 5 tys. zł.  
Gigantyczna kwota około  
16 milionów wesprze gdańskie 
szpitale i hospicjum.

***
Dzielnica Praga-Południe 

zakupiła ze środków budżeto-
wych specjalny sprzęt do nauki 
w systemie VR – wirtualnej 
rzeczywistości.  Dzięki temu 
nowoczesna pracownia VR zo-
stała utworzona w technikum, 
które wchodzi w skład Zespołu 
Szkół im. Olimpijczyków Pol-
skich (ul. Siennicka 15). Moż-

liwości systemu VR wykorzy-
stał jeden ze sponsorów szkoły 
–  LS Airport Services, spółka 
z branży związanej z obsługą 
portów lotniczych. Aby ory-
ginalniej i ciekawiej zapre-
zentować pracę w tej firmie, 
w ramach prowadzonej przez 
siebie LS Academy, spółka na-
kręciła film kamerą 360. Dzięki 
oprogramowaniu i specjalnym 
goglom, uczeń może przenieść 
się na płytę lotniska, nie wy-
chodząc z klasy! 

***

27 stycznia o godz. 12.00 
przy Pomniku Bohaterów Getta 
w Warszawie pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta m.st. 
Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego rozpoczną się uroczy-
stości związane z Międzynaro-
dowym Dniem Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu. W ramach ob-
chodów mieszkańcy Warszawy 
zapalą świeczki w swoich 
oknach, na ulice wyjedzie pusty 
zabytkowy tramwaj oznaczony 
gwiazdą Dawida, a Teatr Ży-
dowski im. Ester Rachel i Idy 
Kamińskiej wystawi spektakl 
„Rejwach” zrealizowany na 
podstawie głośnej książki Mi-
kołaja Grynberga. 

***
Urząd Dzielnicy Białołęka 

rozdaje karmę dla ptaków. Na-

siona można odebrać w Wy-
dziale Konserwacji i Środowi-
ska przy ul. Marywilskiej 44 
w pokojach nr 220 i 223 w go-
dzinach 8-15 (w dni robocze). 
Każda osoba, która się zgłosi, 
otrzyma jedno opakowanie 
700 g słonecznika niełuska-
nego oraz jedno opakowanie 
1000 g karmy zimowej. Karmę 
mogą odebrać też osoby, które 
nie zgłosiły się po karmnik, ale 
mają miejsce do dokarmiania 
ptaków. Nie ma też ograniczeń 
– wszyscy, którzy już pobierali 
wcześniej nasiona, mogą to zro-
bić ponownie.

***
Zarząd Gospodarowania 

Nieruchomościami na Pradze 
Północ przestrzega mieszkań-
ców przed złodziejami działa-
jącymi metodą „na klamkę”. 
Aby uniknąć kradzieży trzeba 
pamiętać o zamykaniu drzwi 
po wejściu do mieszkania. Zło-

dzieje chodzą od drzwi do drzwi, 
sprawdzają, które są otwarte. 
Nie muszą wchodzić do miesz-
kań, wystarczy, że ukradną to 
co jest w przedpokoju, np. port-
fel, klucze, drobne przedmioty. 
– Jeśli zobaczysz, że ktoś szar-
pie za Twoją klamkę zadzwoń 
na policję. Sąsiadko, sąsiedzie 
poinformuj o tym swoich sąsia-
dów, szczególnie osoby starsze 
– apeluje ZGN.

***

O planowanej budowie od-
cinka Wschodniej Obwodnicy 
Warszawy (przez Wesołą, 
Rembertów i Sulejówek) ob-
szernie pisaliśmy w poprzed-
nim „Mieszkańcu” (tekst do-
stępny na naszym portalu www.
mieszkaniec.pl). Zgodnie z za-
powiedzią 14 stycznia odbył się 
protest przeciw preferowanemu 
przez drogowców wariantowi 
przebiegu trasy. 

Okazuje się, że przeciw wy-
branemu wariantowi wystąpiły 
także władze Miasta. Prezy-
dent Warszawy odwołał się od 
decyzji środowiskowej, która 
wskazuje mocno kontrower-
syjny wariant przebiegu trasy. 
Uznał, że ten wariant został 
wybrany wbrew głosom miesz-
kańców oraz niezgodnie z miej-
skimi planami i stanowiskiem 
Rady Miasta.       ks, ar, zgn 

CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAGA-POŁUDNIE  
ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl, sekretariat@cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw
l 24.01. godz. 19.00 – Praski Blues. Edycja XIX; 25.01. godz. 18.00 – 
Pierwszy koncert Praskiej Orkiestry Dream Up; 26.01. godz. 17.00 – Salon 
Literacki: spotkanie z Tomaszem Miłkowskim, wybitnym dziennikarzem, 
krytykiem teatralnym i literackim, teatrologiem, autorem kilkunastu nie-
zmiernie cenionych książek edukacyjnych; godz. 19.00 – Koncert „Poże-
gnanie z latarniami” promujący płytę „Lunatyk”, zaproszenia; 30.01. godz. 
17.00 – Spotkania ze sztuką: „Co pijano w starożytności? Wino w sztuce 
starożytnej Grecji i Rzymu”; godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego; 1.02. 
godz. 19.00 – Koncert „Blues Renegator”, wystąpią Tomek Bielecki (har-
monijka ustna) oraz zaproszeni Goście; 6.02. godz. 17.00 – Spotkania ze 
sztuką wykład „Sztuka XIX wieku i orientalizm”.

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48

www.kkseniora.art.pl, kkseniora@cpk.art.pl
www.facebook.com/klubkulturyseniora

l 24.01. godz. 12.00 – Historia teatru: „100-lecie ZASP- u”; 27.01. godz. 
16.00 – „Kolędy i pastorałki na skrzypcach i pianinie”; godz. 17.00 – Fi-
nisaż wystawy „Nasze podróże” Lubow Szlichty i Małgorzaty Piekutow-
skiej;  31.01. godz. 12.00 – Zacznij pisać: warsztaty literackie; 3.02. godz. 
16.00 – Koncert „Zimowa podróż przez czasy minione”, w programie m. 
in: Fryderyk Chopin – Ballada g-moll op. 23 oraz L van Beethoven – So-
nata skrzypcowa op 47, „Kreutzerowska”; godz. 16.45 – Wernisaż wysta-
wy prac Roberta Bellera; 4.02. godz. 12.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: 
„Geniusz – Vincent van Gogh”; 6.02. godz. 12.00 – Podróże w nieznane: 
„Południowo-zachodnie Indie-plaże, świątynie i pałace”.
Brydż w każdy wtorek i piątek od 10.00 do 12.00 lub od 12.00-14.00. 

KLUB KULTURY „GOCŁAW” 
ul. Abrahama 10, tel. 22 277-08-10

www.klubgoclaw.pl, biuro@klubgoclaw.pl
www.facebook.com/cpkpp

l 28.01. godz. 18.30 – „What I Hid Inside” – recital Sylwii Gwiazdy; 
wejściówki.

REKLAMAREKLAMA

l 25.01. godz. 11.00 – Klub Podróżnika – „Przylądek Dobrej Nadziei”; 
28.01-10.02 – Zima w mieście dla dzieci i młodzieży oraz popołudniowe 
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

DOM KULTURY „ZACISZE” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Blokowa 1, tel. 22 679 84 69, 22 743 87 10
www.zacisze.waw.pl, sekretariat@zacisze.waw.pl

www.facebook.com/dkzacisze/

OŚRODEK KULTURY w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Starzyńskiego 21, tel. 22 773-61-88, 22 773-55-99
www.domykultury.waw.pl, www.facebook.com/okwesola/

wesolakultura@domkulturywesola.net
l Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła 
m.st. Warszawy
26.01. godz. 17.00 – „Dubaj” – pokaz 
slajdów i opowieści z podróży Anny 
Kłossowskiej; 27.01. godz. 17.00 – 
Wieczór karnawałowo-kolędowy z chórem 
Malwy.

Ośrodek Działań Twórczych „POGODNA”
24.01. godz. 19.00 – „Ceramika” 
– wystawa prac uczestników sekcji 
ceramicznej pod kierunkiem Doroty 
Łasisz. Wystawę można oglądać tylko 
24 stycznia; 27.01. godz. 16.00 – „Bajka 
o leniwym królu” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Dur-
Moll; 29.01. godz. 20.00 – Teraz Impro! Otwarta Próba Pogodnej Grupy 
Teatralnej.

DOM SPOTKAń Z HISTORIą,  
ul. Karowa 20, tel. 22 255 05 00 

www.dsh.waw.pl
www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria

l 24.01. godz. 18.00 – Spotkanie z książką: „Cyrk w świecie widowisk”; 
30.01. godz. 18.00 – Debata kroniki Warszawy: Warszawa 1939 i potem. 
Co by było gdyby?; 31.01. godz. 18.00 – Kobiety międzywojennej Warsza-
wy: poznaj Halinę Konopacką-Matuszewską – rekordzistkę świata w rzucie 
dyskiem, Marię Kwaśniewską – medalistkę w rzucie oszczepem i Jadwi-
gę Jędrzejewską – tenisistkę, wielokrotną mistrzynię Polski i finalistkę 
Wimbledonu; 2.02. godz. 13.00 – Fotoreportaż z Warszawy – fotografia 
uliczna – warsztaty; 5.02. godz. 18.00 – „Harcerstwo to skauting + nie-
podległość!” spotkanie z prof. Grzegorzem Nowikiem autorem ilustrowa-
nej monografii „Polskie związki skautowe i harcerskie 1909-1922. Zarys 
organizacyjny”; 6.02. godz. 18.00 – Przełom w kadrze – spotkanie z Anną 
Bohdziewicz i Czarkiem Sokołowskim. 
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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

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON ZIMOWY!

 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

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

w w w . j a s k r a . o r g

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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.

Nasz sklep firmowy:
n ul. Marysińska 3a
 (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)

REKLAMAREKLAMA

– Panie Piotrze, wy-
obraźmy sobie, że ktoś jed-
nym naciśnięciem przysłowio-
wego guzika wyłącza internet 
i wszyscy chodzimy jak dzieci 
we mgle. A Wy jesteście ostat-
nią deską ratunku na skomu-
nikowanie się…

– Dokładnie tak jest. Przy 
kataklizmach, jak przejście 
huraganu Katrina w Stanach 
Zjednoczonych, t rzęsieniu 
ziemi w Nepalu czy chociażby 
niedawno w Polsce, gdy wiatr 
powywracał drzewa w lesie 
i samochody nie mogły tam 
dojechać, to tam byli, często 
przypadkiem, krótkofalowcy 
z ręcznymi radiami. I to oni 
pierwsi nawiązywali łączność 
i przekazywali bezcenne infor-
macje. W Nepalu na przykład 
nie mieli prądu po tym trzę-
sieniu ziemi, a wystarczyło, że 
krótkofalowiec dotarł do jakie-
goś akumulatora, i wiedział, jak 
dorobić antenę, mógł nadawać 
komunikaty, które często rato-
wały ludzkie życie. 

– Ok, ale taki przypad-
kowy akumulator może mieć 
małą moc lub być w znacznej 
mierze rozładowany…

– Wtedy komunikaty wy-
syła się za pomocą telegrafii. 
Pomimo najnowocześniejszych 
technik, cyfrowego nadawania, 
telegrafia wcale nie idzie w za-
pomnienie.

– Czyli telegraf nie umarł, 
jak się powszechnie sądzi?

– Absolutnie nie. W Stanach 
Zjednoczonych po Katrinie 
doszło do tego, że w każdym 
szpitalu jest agregat prądo-
twórczy zabezpieczony na po-
trzeby krótkofalarstwa i dwie, 
trzy osoby w szpitalu, które 
są przeszkolone, aby potrafiły 
w kryzysowej sytuacji nawią-
zać łączność.

W Polsce wśród Mazowiec-
kiej Amatorskiej Sieci Ratun-
kowej jest już grupa, która 
udziela się w poszukiwaniu 
zaginionych osób w aglomera-
cji miejskiej. Jeśli ktoś zaginie 
nam tu, w mieście, to najpro-
ściej wziąć 30 krótkofalowców, 
wysłać ich w określony obszar 
i wyznaczyć drogę przejścia. 
Każdy z nich może mieć przy 
sobie nadajnik, odpowiednik 
GPS-a, i operator, który to 
koordynuje, dokładnie widzi, 
jakie rejony już zostały „prze-
czesane”.

– „Ja Wisła, ja Wisła, Grab 
słyszysz mnie?” – czy teraz 
łączność nawiązuje się tak 
samo, jak w czasach serialo-
wych „pancerniaków”?

– Rozwój techniki umożli-
wił nam nawiązywanie łącz-
ności na różne sposoby, ale ta 
pokazywana w filmie „Czterej 
pancerni i pies” wciąż jest jed-
nym z nich.

– Ponoć potraficie zrobić 
tzw. internet bez internetu..?

– Tak. Załóżmy, że w War-
szawie nie ma internetu, ale 

mamy podłączone radio do 
komputera z odpowiednim 
oprogramowaniem. Piszemy 
na tym komputerze wiadomość. 
Ta wiadomość przez nasze ra-
dio jest wysyłana załóżmy do 
Grecji, tam wpada do kompu-
tera gościa, który ma internet 
i z jego komputera wysyłamy 
wiadomość do innych użytkow-
ników w tej części świata, gdzie 
działa internet. I w ten sposób 
dajemy sygnał, że na przykład 
w Warszawie potrzebne są 
koce, bandaże, piły... Po prostu 
tworzymy internet tam, gdzie 
go nie ma.

– I jak już wspomniałem 
można założyć też, że nie ma 
prądu, ale nasi koledzy spe-
cjalizują się w tym, żeby mieć 
agregaty i alternatywne źródła 
zasilania. Chociażby baterie 
słoneczne, które są coraz bar-
dziej powszechne.

– Co trzeba zrobić, aby 
dołączyć do grona krótkofa-
lowców?

– Oczywiście trzeba mieć 
odpowiedni sprzęt. Można na to 
przeznaczyć kilkaset złotych, 
ale można też o wiele, wiele 
więcej… Każdy krótkofalowiec 
musi zdać egzamin w Urzędzie 

Komunikacji Elektronicznej. 
Chociażby po to, by miał pod-
stawową wiedzę z przepisów 
bezpieczeństwa, żeby się nie 
poraził prądem, ani nie zosta-
wił włączonej anteny w czasie 
burzy. Wiele dziedzin naszego 
życia wykorzystuje łączność 
– na przykład lotnictwo. Taki 
krótkofalowiec musi wiedzieć, 
na jakim paśmie, gdzie i z jaką 
mocą może nadawać.

– Macie jakiś nieformalny 
„kodeks honorowy”?

– Regułą jest, że wszyscy od 
początku do siebie zwracamy 
się per „ty”. No i mamy żelazną 
zasadę, że w połączeniach nie 
poruszamy tematów religii oraz 
polityki…

– A da się jeszcze nie po-
ruszać polityki..? Co jeśli 
ktoś będzie miał już w samym 
znaku wywoławczym skrót 
PIS, PO, SLD…?

– (śmiech) To mu powiemy 
„pa, pa Oskar” i polecimy da-
lej. Ale oczywiście na świe-
cie w gronie krótkofalowców 
jest wielu polityków, a nawet  
królów.

– Wspomniałem o znaku 
wywoławczym – wyjaśnijmy 
Czytelnikom, czym jest taki 
pseudonim.

– To unikatowy znak nada-
wany przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej. W tym znaku 
zakodowany jest kraj krótkofa-
lowca, region, w którym działa 
i indywidualne sygnatury.

– Choć w nazwie Waszego 
oddziału figuruje Praga-Połu-
dnie, to terytorialnie obejmu-
jecie znacznie większy obszar 

– wszystkie dzielnice prawo-
brzeżnej Warszawy, prawda?

– A nawet więcej. W War-
szawie mamy trzy oddziały 
– nr 25 w Śródmieściu, 73 jest 
oddziałem wirtualnym i nasz 
– 37. Kluby naszego oddziału, 
a mamy ich 13, są od Łowicza 
na zachodzie do Brańszczyka 
na wschodzie. Na terenie na-
szej dzielnicy działają, i to 
bardzo prężnie, aż trzy kluby – 
SP5POT, SP5PPK, SP5MASR 
oraz inicjatywa krótkofalow-
ców „Radioreaktywacja”.

– Przy okazji różnego ro-
dzaju wydarzeń robicie tzw. 
okolicznościowe stacje krót-
kofalarskie…

– Tak, i wtedy robimy 
łączność i przekazujemy, jaką 
okazję chcemy uczcić. W ten 
sposób ludzie w innych krajach 
dowiadują się, niekiedy pierw-
szy raz, o Warszawie czy Pra-
dze Południe. Takie stacje ro-
biliśmy m.in. z okazji 100-lecia 
przyłączenia do Warszawy 
Pragi, Saskiej Kępy i Gocła-
wia czy takich wydarzeń, jak 
WOŚP czy EURO 2012. Każda 
nawiązana łączność jest potem 
fizycznie potwierdzana poprzez 
przesłanie specjalnej karty.

– Takie hobby, zresztą 
chyba jak każde inne, trochę 
odciąga od rodziny..?

– Możliwe, ale dla mnie jest 
najważniejsze, aby przez reali-
zację mojej pasji rodzina nie 
ucierpiała. Bardzo o to dbam. 
A rodzina przyzwyczaiła się 
do charakterystycznych radio-
wych pisków i naszego slangu. 
I dla nas krótkofalarstwo nie 
jest tylko hobby. To po prostu 
styl życia…

Rozmawiał Adam Rosiński

To Nie Tylko hobby, To sTyl żyCia…Mieszkaniec

Rozmowa z SQ5PTZ, czyli Piotrem Wiśniewskim sekre-
tarzem 37 Oddziału Praga-Południe Polskiego Związku 
Krótkofalowców

ZABUDOWA 
BALKONÓW
I TARASÓW 

DASZKI

ROLETY
514 165 445

ABC DLA DOMU
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Obowiązkowym punktem 
tej wyjątkowej imprezy jest 
oczywiście polonez. Uczniowie 
południowopraskiego XLVII 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Stanisława Wyspiańskiego, 
którzy studniówkę mają już za 
sobą, przygotowywali go już 
od początku roku. Ćwiczyli nie 
tylko na lekcjach wychowania 
fizycznego, ale i po lekcjach. 

– Układ poloneza co roku 
jest inny. W tym roku maturzy-
ści zaprezentowali trzy różne 
układy. Ponadto od kilku lat 
na studniówce odbywają się 

pokazy taneczne, gdyż wśród 
naszych uczniów mamy tance-
rzy – mistrzów Polski i uczest-
ników europejskich konkur-
sów. Wszystk im spodobał 
się też program artystyczny 
przygotowany przez uczniów, 
podczas którego tradycyjnie 
wręczane są „Wyspiany”. Tym 
razem, to uczniowie oceniają 
nauczycieli w różnych katego-
riach (np. najbardziej wyma-
gający czy najsympatyczniej-
szy) i wręczają im statuetki – 
wyjaśnia dyrektor XLVII LO 
Anna Graf. 

Jak dodaje pani dyrektor, 
choć nie było żadnych ogra-
niczeń w kwestii stroju, to 
wszyscy prezentowali się bar-
dzo elegancko i żadna uczen-
nica nie przesadziła z makija-
żem. Zabawa trwała do białego 
rana w rytm muzyki, przy 
której dobrze bawili się wszy-
scy, zarówno nauczyciele, jak 
i uczniowie. 

Niezapomniane studniów-
kowe chwile mają już za sobą 
wawerscy maturzyści z XXV 
LO im. Józefa Wybickiego.

– Zgodnie z naszą tradycją 
wychowawcy tańczą poloneza 
ze swoimi uczniami, później za-
prezentowany został grupowy 
układ taneczny dla nauczycieli 
od uczniów. Próby trwały od 
grudnia. Podczas studniówki 
nie zabrakło też przemówień, 
podziękowań i zabawy do bia-
łego rana. Jak co roku panowie 
byli ubrani przeważnie w gra-
natowe garnitury, panie w gra-
natowe, czarne i szare sukienki 
– podkreśla dyrektor placówki 
Anna Czubarowicz.

Bardziej rygorystyczny dress 
code obowiązuje w przypadku 
północnopraskich maturzystów 
z LXXVI Liceum Ogólnokształ-
cącego im. marsz. J. Piłsudskiego, 
którzy będą mieli studniówkę 
w ostatni weekend stycznia. 

– Nie ukrywam, że bardzo 
staram się dbać o tradycję. 
Uczniowie mają czarne stroje, 
dopuszczam granatowy i ciem-
nobrązowy. Dziewczyny zawsze 
mają jakiś dodatek kwiatowy, 

w tym roku są to różane bran-
soletki, chłopcy mają muszki 
– mówi dyrektor LXXVI LO 
Izabela Nowak-Piłka.

Zaplanowano też występy 
artystyczne uczniów. Jak co 
roku rodzice tamtejszych ma-
turzystów organizują dla nich 
wyjątkową niespodziankę. 
W zeszłym roku było to kasyno 
z ruletką i wróżka. Czym w tym 
roku zostaną zaskoczeni? Na ra-
zie jest to słodka tajemnica. 

W LI Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Rembertowie studniówka 
również odbyła się w zeszłą 
sobotę poza godzinami żałoby 
narodowej.

– Zachowaliśmy godność 
i cześć pamięci Pana Prezy-
denta Pawła Adamowicza. 
Była część oficjalna, nie zabra-
kło przemówień. Studniówkę 
rozpoczęliśmy polonezem, do 
którego maturzyści przygoto-
wywali się od października. 
Był też program artystyczny 
przygotowany przez uczniów. 
Jest to szczególny wieczór, więc 
obowiązują toalety wieczorowe. 
Nigdy nie ma jednak problemu 
ze zbytnią ekstrawagancją – 
stwierdza dyrektor LI LO Elż-
bieta Szepietowska-Paluch. 

„Mieszkaniec” życzy tego-
rocznym maturzystom miłych 
chwil podczas studniówki i po-
łamania piór na maturze.

Anna Krzesińska

za 100 dNi maTURa…
Studniówka to dla większości uczniów pierwszy, dorosły bal. Tradycyjnie odbywa się 
w przybliżeniu na sto dni przed maturami, które rozpoczynają się w maju. Dla niektó-
rych tegorocznych maturzystów z prawobrzeżnej części Warszawy jest już tylko miłym 
wspomnieniem, inni dopiero czekają na ten niepowtarzalny moment. 

n Ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu matural-
nego należy zgłosić do 7 lutego br.  
n Matura składa się obowiązkowo z dwóch egzaminów 
w części ustnej i czterech egzaminów w części pisemnej.
n Tegoroczna część pisemna matury (wszystkie przedmioty) 
odbędzie się od 6 do 25 maja 2019 roku; część ustna z języ-
ka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łem-
kowskiego i języka kaszubskiego – od 9 do 22 maja (oprócz  
12 i 19 maja); część ustna z języków obcych nowożytnych – 
od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja). 

n Sesja dodatkowa (dla zdających, którzy z udokumentowa-
nych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do eg-
zaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie 
do egzaminu w czerwcu) odbędzie się od 3 do 19 czerwca br.
n Sesja poprawkowa (przeprowadzana dla tych zdających, 
którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmio-
tów obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu 
z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego 
przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo w części 
ustnej) planowana jest w dniach od 20 do 21 sierpnia br.XLVii Liceum ogólnokształcące im. Stanisława wyspiańskiego

XXV Lo im. Józefa wybickiego
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na luzie

– Oho, chyba zaraz będzie 
obiad – mówi mąż.
– Skąd wiesz? – pyta z kuchni 
żona.
– Czuję znajomy zapach spa-
lenizny!

***
– Zosiu, dlaczego twoja córka 
zamierza studiować drugi 
fakultet?!
– Bo na pierwszym nie znalazła 
męża…

***

U psychoanalityka:
– …a wieczorem, gdy będzie 
pan kładł się spać, proszę 
zostawić wszystkie problemy za 
drzwiami – mówi lekarz.
– Niemożliwe. Żona i teściowa 
nigdy nie zgodzą się spać na 
wycieraczce.

***
– Dlaczego pani nie wezwała 
policji słysząc, że złodziej na 
parterze wywraca wszystkie 
szafy i szuflady, klnie pijąc al-
kohol z barku – pyta śledczy.
– Byłam pewna, że to Stefan 
szuka czystej koszuli i skarpetek.

Wiele osób (nie tylko pań!) narzeka 
na to, że na ich obliczu powoli, acz 
nieustępliwie, pojawia się drugi pod-
bródek. Niekoniecznie ma to związek 
z tuszą, często – z wiekiem lub po 
prostu rodzinnymi predyspozycjami. 
Można postarać się o zlikwidowanie 
drugiego podbródka, można posta-
rać się nie dopuścić, by się pojawił. 
Jak? Prosto. Bez nakładów finanso-
wych, bez konieczności wygospo-
darowania na to czasu. Chodzi tylko 
o nieustępliwą systematyczność i za 
każdym razem kilka powtórzeń.
Okazji jest wiele – mycie rąk w toa-
lecie, prysznic, rozmaite prace do-
mowe. Co robić? Wystarczy kilka 
ćwiczeń. 
 Unieś głowę wysoko i „całuj sufit”, 
patrząc na niego. Nie żałuj wysiłku! 
 Powoli odwróć głowę w prawo 
maksymalnie, wolno, wysuń szczękę 
do przodu. Po kilkunastu sekundach 
cofnij ją i powtórz to samo w lewo.
 Stań prosto i wysuwaj język tak, 
by czubkiem dotknąć czubka nosa. 
Wytrzymaj chwilę. 
Na początek tyle wystarczy!Ciekawska

Wesoły Romek

 Za kilka dni przypada rocznica śmierci 
Louisa de Funès, zmarłego 36 lat temu 
w wieku 69 lat. Naprawdę nazywał się 
Louis Germain David de Funès de Gala-
rza. Nic dziwnego, był bowiem potomkiem 
hiszpańskich arystokratów z okolic Sewilli, 
choć przyszedł na świat we Francji. Skraj-
nie zmienne nastroje jego pełnej tem-
peramentu matki były niewyczerpanym 
źródłem inspiracji dla granych przez niego 
postaci, a grał ich wiele! 

W szkole nie był łatwym uczniem, zwłasz-
cza z powodu uporczywego, acz trafnego 
parodiowania nauczycieli, ku uciesze 
kolegów. Na scenie zadebiutował jako 
dwunastolatek, w wieku dojrzałym był 
znakomitym, charakterystycznym aktorem 
radiowym, teatralnym i filmowym, a po-
stać żandarma z Saint Tropez bawi poko-
lenia widzów.
Jego kariera trwała 40 lat, wystąpił w 156 
filmach, które obejrzało ok. 250 milionów 
widzów. Jak podaje Le Nouvel Observa-
teur, Louis de Funès jest na 17. miejscu 
na liście100 najwybitniejszych Francuzów 
w historii.

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Polskie klimaty z różnych stron kraju.

 Pieczona ryba: pstrąga lub łososia 
umyj, osusz, lekko osól wewnątrz. Włóż do 
środka pęczek kopru i kilka cienkich plaster-
ków cytryny, zepnij drewnianymi wykałaczka-
mi. Stop 1/3 kostki masła, a gdy przestygnie, 
wymieszaj z sokiem z 1/2 świeżej cytryny. 
Smaż na patelni grillowej, odwracając rybę na 
boki i za każdym razem polewając ją masłem z cytryną. Gdy miękka, podawaj na gorąco opró-
szoną siekanym koperkiem i jajem na twardo, z ryżem i sałatką z cykorii.

 Placuszki ziemniaczane: ugotowane ziemniaki przepuść przez maszynkę lub praskę, 
dodaj 1 jajo na każde 1/2 kg ziemniaków, sól i tyle mąki ziemniaczanej, by wyrobić ciasto i ufor-
mować z niego gruby wałek. Odkrawaj z niego plastry, na każdy włóż łyżkę mocno przyprawio-
nego farszu (siekany pieczony kurczak z duszoną cebulą i siekanym jajem na twardo), zaklej go 
formując niewielkie, płaskie kotleciki i smaż po obu stronach na rumiano. Można podawać na 
sposób wschodni – z kwaśną śmietaną – lub na przykład z sosem pieczarkowym.

 Pasztet rybny: ugotowane, ciepłe ziemniaki przepuść przez maszynkę lub praskę. Na 
każde ½ kg ziemniaków weź 10 deko miękkiego masła utartego z 3 żółtkami. Dodaj garść (lub 
więcej) siekanej natki ze szczypiorkiem, koprem i oregano, garść dobrze odciśniętej bułki na-
moczonej w mleku, sól, pieprz, 2 łyżki tartej bułki i ziemniaki. Wyrób masę na gładko, podziel 
na dwie części. Jedną włóż do wysmarowanej grubo masłem i oprószonej bułką tartą formy 
keksowej, na to posiekane grubo matjasy i ze dwa, trzy siekane jaja na twardo, ew. dodaj ka-
pary, przykryj pozostałą częścią ciasta, oblepiając szczelnie. Wierzch posmaruj stopionym ma-
słem, ponakłuwaj widelcem i piecz do zrumienienia. 

 kotlety ryżowe: ryż ugotuj na miękko z kostką rosołową i sporą łyżką koncentratu po-
midorowego. Gdy ostygnie, wyrób go z siekanymi resztkami wędlin (szynka, boczek, kiełbasa, 
pasztet), siekanym jajem na twardo, surowym jajem, siekaną zieleniną i tartym żółtym serem. 
Formuj małe kotlety, panieruj w bułce z tartymi orzechami, smaż, podawaj z surówką z kapusty 
kiszonej. Pyszna Józia

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

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

REKLAMAREKLAMA

iNdywidUalNe 
obUwie  

oRTopedyCzNe  
szyTe Na miaRę

wkładki bo bUTów
pRojekTowaNe kompUTeRowo 

(aNaliza ChodU 
+ badaNie w CeNie)

l Umów się TelefoNiCzNie l RealizUjemy wNioski Nfz

www.zow-warszawa.com.pl 
Tel. 22 812 09 24, 22 812 15 15

zakłady ortopedyczne im. wacława omiotka 
 ul. michała kajki 28, 04-634 warszawa anin

OMIOTEK
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n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż,  
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplek-
sowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

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

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

n Ocieplanie domów.  
Tel. 501-441-898

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

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

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

n Rolety dzień-noc.  
Tel. 514-165-445

n Rolety, żaluzje, verticale,  
rolety antywłamaniowe  
– 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 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

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

DAM PRACĘ

n Zatrudnię panią w wieku 
do 60 lat z zamieszkaniem 
i wynagrodzeniem w charakterze 
gospodyni-opiekunki do niepeł-
nosprawnej pani, Grochów. Tel. 
604-736-567, 788-301-189

n Zatrudnimy kobiety i męż-
czyzn do pracy – chętnie z orze-
czeniem do sprzątania Galerii 
Szembeka. Telefon kontaktowy: 
734-483-732

FINANSE

n Pożyczki w 24 h (także z ko-
mornikiem). Tel. 790-564-948 

KUPIĘ

n ! Przedmioty z likwidowa-
nych mieszkań oraz znaczki, 
monety, książki, pocztówki 
i meble. Tel. 22 253-38-79, 
601-235-118

n Antyki, obrazy, meble, książki, 
pocztówki, szable, bagnety, 
odznaczenia. Tel. 601-336-063

n Meble, obrazy, znaczki, 
książki, monety, medale. Tel.  
22 253-38-79, 601-235-118

n Stare motocykle, części, 
silniki, kosze, ramy, koła.  
Tel. 601-709-388

MEDYCZNE

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

n Pielęgniarskie usługi 
w domu pacjenta. Pełny 
zakres. Tel. 607-989-121

NAUKA

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

n Francuski, rosyjski – przysię-
głe i inne. Tel. 601-351-864

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

n Niemiecki, angielski.  
Tel. 692-220-355

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

NIERUCHOMOŚCI  –  Mam do 
 do wynajęcia

n Wynajmę dom-bliźniak  
z garażem – Grochów.  
Tel. 601-937-457

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Lub wynajmę garaż ul. Dobro-
woja 10. Tel. 607-893-530

PRACA

n Opieka Niemcy Legalnie.  
Tel. 725-248-935

PRAWNE

n Adwokat Kamila Osica-Miła-
dowska, sprawy cywilne, lokalo-
we, rodzinne, spadkowe, admini-
stracyjne i inne. Al. Waszyngtona 
146 lok. 212. Kancelaria została 
przeniesiona z Universamu  
Grochów. Tel. 509-959-444, 
www.kancelariaosica.pl. 

n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii Ad-
wokackiej na Grochowie przy  
ul. Grenadierów 12. Sprawy 
karne, cywilne, rodzinne, spad-
kowe (umowy, odszkodowania, 
rozwody, alimenty, nieruchomo-
ści, inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kon-
trole podatkowe i sprawdzające, 
porady, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody. 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

SPRZEDAM

n Drewno kominkowe.  
Tel. 609-805-821

n Drewno kominkowe w wor-
kach 105 cm x 65 cm; cena  
22 zł. Tel. 721-002-710

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

TRANSPORT

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

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

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

USŁUGI

n AAAA Anteny telewizyjne 
montaż, ustawianie, naprawy. 
Tel. 883-997-800

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

n Anteny indywidualne, zbior-
cze, 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, lakie-
rowanie, przekładanie parkietów 
– Jan Grzybowski. Tel.  
22 810-70-88, 609-542-545

n Cyklinowanie, układanie, re-
peracje, lakierowanie, reperacje 
parkietów – Stefan Słomski.  
Tel. 501-126-177,  
500-240-976.

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

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

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

n ELEKTRYCZNE INSTALACJE 
NOWE, WYMIANA – UPRAW-
NIENIA. TEL. 504-618-888

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

n GAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAż, PRZE-
RÓBKI – 24 H. TANIO. TEL. 
22 610-88-27, 604-798-744

n HYDRAULICZNE  
INSTALACJE, REMONTY.  
TEL. 504-618-888

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

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulik.  
Tel. 601-948-528

n Hydraulika, wod. kan.-gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
Tel. 694-747-213

NasTępNe wydaNie 7.02.2019

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

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

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
43 000 egz.
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POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h

tel. 870-68-95
601 305 779; 601 99 59 59

Pełen zakres usług w kraju i zagranicą
Własna kaplica w Wawrze ul. Widoczna 6

Siedziba firmy: Warszawa Grochów
ul. Grenadierów 34 tel/fax 22 810 94 80

Nasza oferta w internecie
www.gojscy.pl; e-mail: info@gojscy.pl

posiadamy certyfikat
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

Marek Gójski
firmę prowadzi wspólnie z Hanną Gójską

REKLAMAREKLAMA

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Remontowe

n Adaptacje, glazura, hydraulika, 
malowanie. Tel. 606-181-588

n Glazura, hydraulika, malowa-
nie. Tel. 518-562-380

n Malowanie, kafelki itp.  
remonty małe i duże.  
Tel. 509-306-279

n Malowanie, panele,  
wykładziny.  
Tel. 601-20-33-13

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

n Malowanie, tapetowanie, 
remonty.  
Tel. 501-028-073, 22 566-17-16

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

n OKNA – NAPRAWY,  
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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

n REMONTY KOMPLEKSOWO. 
GŁOWACKI. TEL. 504-618-888

n Remonty kompleksowo.  
Tel. 504-781-725

WYPOCZYNEK

n Wypoczynek dla Seniorów 
w Krynicy Morskiej. MARZEC 
14 dni 25.03.2019-07.04.2019 
cena 1099 zł/os. KWIECIEŃ  
11 dni 08.04.2019-18.04.2019 
cena 950 zł/os. WIELKANOC 
10 dni 19.04.2019-28.04.2019 
cena 1099 zł/os. MAJÓWKA 
14 dni 29.04.2019-12.05.2019 
cena 1399 zł/os. MAJÓWKA 
7 dni 29.04.2019-05.05.2019 
cena 660 zł/os. Możliwy trans-
port w cenie 160 zł/os w obie 
strony. Informacje i zapisy:  
ul. Marszałkowska 81 lok. 25, 
tel. (22) 834-95-29

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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W inwestycji prowadzonej 
przez kolej było kilka pomysłów, 
które nie spodobały się miesz-
kańcom. Największe oburzenie 
nastąpiło po informacji o za-
miarze przesunięcia stacji Wa-
wer w stronę wiaduktu na Pło-
wieckiej/Czecha. We wrześniu 
przedstawiciel inwestora 
zapewniał, że ta koncep-
cja jest najlepsza. Miał 
zostać przesunięty peron 
i zlikwidowane przejście 
podziemne.

Mieszkańcy okazali 
wielkie niezadowolenie. 
Rozpoczęła się akcja zbie-
rania podpisów przeciwko 
tym planom. Stowarzy-
szenie Razem dla Wawra zebrało 
ich kilkaset. Nieoczekiwanie, ku 
uciesze mieszkańców, 15 stycznia 
br. PKP PLK poinformowało, że 
stacja kolejowa Warszawa-Wawer 
pozostanie w obecnym miejscu. 

– PKP PLK ostatecznie zmie-
niło zdanie w sprawie przesunię-
cia peronu i wnioskowało nawet 
w rozmowach z Miastem o prze-
prowadzenie referendum w tej 
sprawie, aby mieszkańcy mogli się 

wypowiedzieć, co do zasadności 
przesuwania peronu. Kolejarze 
stwierdzili także, że przesunię-
cie peronu „położyłoby projekt” 
pod względem kosztowym, bo to 
wymagałoby przebudowy całego 
układu torowego oraz ingerencję 
w wiadukty nad ulicą Płowiecką, 

które nie są przygotowane na po-
sadowienie pod nimi peronu. Bez 
względu na to, jakie argumenty 
przeważyły, peron stacji Wawer 
pozostanie w obecnym miejscu 
– nie kryje zadowolenia radny 
Rafał Czerwonka i dodaje, że to 
nie koniec nowych wiadomości 
dotyczących zmian na linii kole-
jowej w dzielnicy.

Okazuje się, że między przy-
stankami Międzylesie i Radość 

wybudowane zostanie bezkoli-
zyjne skrzyżowanie torowe, czyli 
wiadukt dla kolei aglomeracyjnej. 
Powstanie na wysokości 7 metrów 
w miejscu, gdzie zabudowań jest 
nieco mniej, a po obydwu stro-
nach torów i jezdni ulicy Patrio-
tów znajduje się las. 

Kolejna ważna informacja 
(i wielkie zaskoczenie) – w pro-
jekcie wzdłuż linii zaplanowano 
wiele zbiorników retencyjnych. 
Niby nic w tym niezwykłego, 
bo potrzebne są do odwodnie-
nia nowej linii. Szkopuł w tym, 

że tylko część z nich po-
wstanie na działkach na-
leżących do kolei, resztę 
trzeba dopiero pozyskać 
w t rybie specustawy 
kolejowej. A to oznacza 
problemy i to niemałe, 
czego przykładem jest 
działka przy Agrestowej 
(Miedzeszyn), na której 
są zaawansowane przy-

gotowania do budowy domów 
komunalnych. 

– Harmonogram moderniza-
cji linii kolejowej przedstawionej 
przez PKP PLK przewiduje uzy-
skanie pozwolenia na budowę 
pod koniec 2019 roku, podpisa-
nie umowy z wykonawcą budowy 
w drugim kwartale 2020 roku 
oraz zakończenie prac budowla-
nych do 2023 roku – mówi Rafał 
Czerwonka.   Klara Bartuszek

peRoN zosTaje

Po t y m w ydarzen iu 
urzędnicy zaczęli dokład-
niej kontrolować stan drzew 
w Warszawie. Drzewa, które 
są chore i mogą zagrażać bez-
pieczeństwu, są wycinane. 

Część osób podchodzi do 
tego ze zrozumieniem, inni 
podnoszą alarm przy każdej, 
najmniejszej wycince. Tak 
właśnie się stało na początku 
roku w parku Bródnowskim. 
Z uwielbianej przez miesz-
kańców Targówka wyspy 
zniknęły dwie wierzby, 
które były symbolem tego 
urokliwego zakątka. Miejsce 
bez tych drzew na pewno nie 
będzie już takie samo, ale… 
okazało się, że ta wycinka 
była konieczna.

W sumie z terenu parku 
wycięto osiem drzew. To 
efekt kontroli, jaką przepro-
wadzono 13 września ub. 
roku. Jak wyjaśnia Urząd 
Dzielnicy, wycięte drzewa 
znajdowały się w stanie ob-
umarłym lub zamierającym, 

zagrażały bezpieczeństwu, 
stwierdzono w nich martwicę 
albo pęknięte pnie. 

Wycinka została przepro-
wadzona zgodnie z decyzją 
Marszałka Województwa. 
W miejscu jej przeprowa-
dzenia do końca listopada br. 
będą nasadzenia zastępcze. 
Posadzone zostaną m.in. klon 
pospolity, lipa drobnolistna 
i wierzba biała.

Nie tylko temat wycinki 
drzew w parku Bródnow-
skim rozgrzewa emocje. 
W ubiegłym roku głośno 
było o planach jego moder-
nizacji. Część mieszkańców 
stanowczo nie zgadzała się na 
budowę małych, przeszklo-
nych pawilonów, w których 
miałyby powstać kawiarnie. 
Z pewnością jeszcze nie 
raz będziemy świadkami 
„zamieszania” związanego 
z tą oazą zieleni. I nic w tym 
dziwnego, bo park Bród-
nowski to ukochane miejsce 
mieszkańców Targówka.

Wiele emocji budzi też 
każde wycięte drzewo na 
sąsiedniej Białołęce. Miesz-
kańcy bacznie przyglądają 
się każdej wycince, ponie-
waż obiecano im nasadzenia 
zastępcze po wycince pod 
gazociąg przy Kanale Że-
rańskim, a niestety, finalnie 
nie zobowiązano inwestora 
do tych nasadzeń. W ostat-
nich dniach pod topór trafiło 
14 topól i 1 wierzba w parku 
Picassa. Podobnie jak na Tar-
gówku, drzewa były chore 
i zagrażały bezpieczeństwu. 
Do listopada br. w miejscu 
wyciętych drzew ma się poja-
wić 30 nowych.   Nina Miętus

Wszyscy pamiętają dramatyczną historię, jaka w ubie-
głym roku wydarzyła się w parku Praskim. Konar cho-
rego drzewa spadł na kobietę z maleńkim dzieckiem. 
Dziewczynka zmarła, a jej mama długo walczyła o zdro-
wie w szpitalu.

Sprawa modernizacji linii kolejowej przechodzącej przez 
Wawer od jakiegoś czasu budzi wiele emocji. Dokumentacja 
projektowa już jest, musi ją zaakceptować PKP PLK.

TNą i sadzą
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