
Polska Policja świętuje okrągły jubileusz – formacji, która 
dba o nasze bezpieczeństwo i porządek publiczny, mija 
równo 100 lat. A w dniu wydania tego numeru „Miesz-
kańca” obchodzimy Święto Policji. Funkcjonariuszom 
i współpracującym cywi-
lom życzymy… 200 lat!

1104 wypadki, w których poszkodowanych zostało 1295 osób: 1251 rannych i 44 ofiary śmiertelne. 
Zarząd Dróg Miejskich przeanalizował bezpieczeństwo na stołecznych drogach w ubiegłym roku.
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   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 16 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

Lekarze 
POZ 

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

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

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

 
 

   

  
  
 

uWAGA!
   

  
 Promocyjna cena 

rkoron po celanowych
ina metalu  cyrkonie

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 protezy elastyczne
 implanty

 leczenie w narkozie
 RTG

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

REKLAMA

PowStANIe
1 sierpnia… Obawiam się, że bę-

dzie jak zawsze. Rozgorzeje wielka 
dyskusja, z której będzie wynikało, 
że  jesteśmy  ogromnie  (rzekomo) 
podzieleni  w  sprawie  oceny,  czy 
powstanie  powinno  było  wybuch-
nąć, a mechanizm będzie znany od 
lat. Będziemy perorować, stawiając 
sobie pytania w imieniu domniema-
nych adwersarzy i rozbijać w puch 
ich argumenty. Używając od lat do-
kładnie tych samych tez i stawiając 
te  same  znaki  zapytania,  na  które 
wielokrotnie już odpowiedziano.
Bo  w  sprawie  Powstania  War-

szawskiego  powiedziano  już  wła-
ściwe wszystko. Udokumentowano 
każdą godzinę walk, prześwietlono 
proces  decyzyjny,  rozpisano  na 
głosy  polityczne  wątki.  I  od  lat 
–  tak  naprawdę  mamy  niebywały 
konsensus:  wielki,  przeogromny 
szacunek  dla  Powstańców,  za  ich 
heroizm, patriotyzm, trwanie – po-
mimo hekatomby. 
Nie znam nikogo, kto by to pod-

ważał. Ale w nas wciąż tkwi potrzeba 
judzenia.  Ten  (Jeden)  skłonił  przed 
nimi głowę, ale  jakoś  tak nieszcze-
rze. Tamten (Drugi) dodał, że bili się 
jak lwy, ale powinni pójść w stronę 
Powiśla,  a  nie Mokotowa.  I  już  się 
zaczyna – uderzasz w dowódców?!
Mamy  wielką  szansę  wspól-

nego,  ponad  podziałami  czcze-
nia  prawdziwych  bohaterów.  Są 
nimi  Powstańcy.  Coraz  ich  mniej, 
pokażmy  im  swój  szacunek  bez 
corocznej młocki, która nie dopro-
wadza  nikogo  do  niczego,  bo  od  
75 lat ma te same nuty. I wygasa po  
63 dniach, by się odrodzić 1 sierp-
nia następnego roku.

tomasz Szymański
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Co SŁYCHAĆ w wARSZAwIe 

W numerze:

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!

czytaj na str. 3

WCIĄŻ NIEBEZPIECZNIE!

PolICja Po „sEtCE”!
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WYPADEK

Zdjęcia wykonane przez Luka&Maro
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KRONIKA POLICYJNA
PoDeJRZANYCH o CHęĆ 

ZABÓJStwA
Na jednej z posesji w Remberto-
wie pokłócili się dwaj mężczyźni. 
Jeden z nich z samochodu wyjął 
nóż i zadał nim ciosy swemu prze-
ciwnikowi. Pokrzywdzony trafił do 
szpitala, gdzie przeszedł operację. 
Policjanci  zatrzymali  28-latka, 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia 
i narzędzie, którym mężczyzna się 
posłużył. Sprawca usłyszał zarzut 
usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydo-
wał o zastosowaniu tymczasowego 
aresztu wobec podejrzanego. 

wPADŁ, Bo KRADŁ
21-latek ukrywał się, bo miał do 
odbycia karę 3 miesięcy pozbawie-
nia wolności. Policjanci z Wawra 
namierzyli  go.  Przy  okazji  oka-
zało się, że  jest prawdopodobnie 
także sprawcą kradzieży roweru, 
bowiem w jego domu znaleziono 
elementy odzieży, w które ubrany 
był sprawca. 21-latek usłyszał za-
rzuty, a następnie został osadzony 
w areszcie śledczym.

oBYwAteLSKIe ZAtRZYMANIe 
PIJANeGo KIeRowCY

Na ulicy Grochowskiej kierowca za-
uważył, że jadący przed nim kierowca 
jedzie zygzakiem. Chwilę jeszcze po-
obserwował jadącego i zdecydował 
się zajechać mu drogę. Wezwał po-

licję. 27-letni obywatel Ukrainy miał 
ponad 2,6 promila alkoholu w orga-
nizmie. Został zatrzymany.

PoBItY Po BALANDZe
Mężczyzna poznał na ulicy kobietę, 
która była w towarzystwie koleżanki 
i dwóch kolegów. Postanowili wspól-
nie się napić. Finał spotkania był 
banalny – mężczyzna został pobity 
i okradziony. Utracił rower, zegarek, 
papierośnicę… Policjanci wytypo-
wali  podejrzanych. Cała czwórka 
dzień później została zatrzymana. 
40-let nia kobieta i 40-letni mężczy-
zna oraz 35-letnia kobieta i 35-letni 
mężczyzna trafili do cel.

RoZwoJowA SPRAwA 
oSZUStÓw

Pewna obywatelka Ukrainy otrzy-
mywała na swoje konto pieniądze, 
które nadawcy przekazywali my-
śląc,  że  trafiają  one  do  jednego 
z urzędów. Została zatrzymana rok 
temu, ale policjanci podejrzewali, 
że nie działała sama.  I  rzeczywi-
ście, kolejnych współuczestników 
oszustwa zatrzymano m.in w Su-
wałkach. W sumie dwie obywatelki 
Ukrainy, 39-latka  i 44-latka oraz  
28-letni mężczyzna usłyszeli  za-
rzuty i zostali tymczasowo aresz-
towani. 39-latka dodatkowo posia-
dała krzew konopi indyjskiej oraz 
amfetaminę.                             policja.pl

Dokończenie ze str. 1
Święto Policji obchodzone 

jest 24 lipca, ale w różnych ko-
mendach celebruje się je w róż-
nym czasie. Przyczyną tego 
jest potrzeba bezpośredniego 
kontaktu „góry” policji z rejo-
nowymi funkcjonariuszami. 

Stołeczne uroczystości odbyły 
się w Łazienkach Królewskich. 
Uczestniczył w nich m.in. Se-
kretarz Stanu MSWiA Jarosław 
Zieliński. O historii i dniu współ-
czesnym mówił Komendant 
Stołeczny Policji nadinsp. Paweł 
Dobrodziej: – W Gazecie Poli-
cji Państwowej z 1920 r. zna-
lazł się zapis, że doskonałość 
Policji może być tylko wtedy, 
kiedy Policja współpracuje ze 
społeczeństwem, a społeczeń-
stwo współpracuje z Policją. 
Staramy się być jak najbliżej 
tej tezy. Podczas ostatnich ba-

dań poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców przeprowadzo-
nych przez Instytut Wymiaru 
Sprawiedliwości 90 proc. ba-
danych warszawiaków stwier-
dziło, że czuje się bezpiecznie 
w okolicy swojego miejsca 
zamieszkania. 85 proc. nie boi 
się spacerować samotnie po 
zmroku. 74 proc. warszawia-
ków ocenia pracę stołecznych 
policjantów jako skuteczną.

Te zadawalające statystyki 
Komendant powtórzył m.in. 
na uroczystości Komendy Re-
jonowej Policji Warszawa VII 
i razem z Komendantem Re-
jonowym mł. insp. Marcinem 
Mielczarkiem wyróżnili ponad 
100 funkcjonariuszy (głównie 
awansami, ale były też odzna-
czenia resortowe). Miła dla 
uszu policjantów KRP VII była 
też pochwała z ust Komendanta 

Stołecznego. – Macie najlepszy 
poziom wykrycia, jeżeli chodzi 
o przestępczość ogółem i rów-
nież najlepszy poziom wykry-
cia spośród wszystkich komend 
rejonowych w Warszawie, jeśli 
chodzi o kategorie przestępstw 
najbardziej uciążliwych dla 
obywateli – do funkcjona-
riuszy mówił nadinsp. Paweł 
Dobrodziej. – A do tego macie 
jednego z najlepszych Komen-
dantów… 

– Każdego dnia dążymy do 
tego, aby wszyscy czuli się 
bezpiecznie – deklarował Ko-
mendant Marcin Mielczarek 
i podsumował, że zaufanie 
społeczeństwa jest najwyż-
szym wyróżnieniem, jakie 
może spotkać policjanta. 

KRP Warszawa VII obej-
muje swoim zasięgiem Pragę 
Południe, Wawer, Rembertów 
i Wesołą. Drugą rejonową ko-
mendą w prawobrzeżnej części 
stolicy jest KRP Warszawa VI,  

która zajmuje się Pragą Pół-
noc, Białołęką i Targówkiem. 
Także w tej komendzie ob-
chodzono Święto Policji. 
Odbył się pokaz filmu Teatru 
Cieni ze Słupska, na którym 
przedstawiono historię Poli-
cji. Uroczystość wzbogacono 
recitalem piosenek rozrywko-
wych. Goszczący w KRP VI 
mł. insp. Marek Chodakowski, 
Zastępca Komendanta Sto-
łecznego oraz szef jednostki 
Komendant Rejonowy mł. 
insp. Paweł Winek wspólnie 
wręczali funkcjonariuszom 
liczne wyróżnienia i awanse.

– Nasz Garnizon działa 
na bardzo trudnym terenie 
– podkreślał mł. insp. Marek 
Chodakowski i gratulował 
północnopraskim funkcjona-
riuszom dobrze wykonywa-
nej służby. Komendant Paweł 
Winek z okazji święta przy-
znał nagrody pieniężne blisko  
400 swoim podwładnym!  ar

PolICja Po „sEtCE”!

Wręczanie wyróżnień w KRP Warszawa VII.

Uroczystości w KRP Warszawa VI.Fo
t. 

Po
lic

ja

Fo
t. 

Po
lic

ja
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Dokończenie ze str. 1.
Raport ZDM nie pozosta-

wia złudzeń – na naszych dro-
gach wciąż jest bardzo niebez-
piecznie. 25 lipca obchodzimy 
Dzień Bezpiecznego Kierowcy, 
dlatego warto zastanowić się 
nad bezpieczeństwem na na-
szych ulicach.

W 2018 roku odnotowano 
o 41 wypadków mniej niż rok 
wcześniej, kiedy wystąpił 
znaczący wzrost liczby takich 
zdarzeń, ale biorąc pod uwagę 
ostatnie 10 lat już tak dobrze 
to nie wygląda. W porównaniu 
z rokiem 2009 liczba wypadków 
wzrosła o 12 proc. 

lICZBy PrZEraŻajĄ
– Na obszarze objętym grani-

cami miasta stołecznego War-
szawy w 2018 roku zarejestro-
wano 1104 wypadki, w których 
poszkodowanych zostało 1295 
osób, w tym: 1251 rannych, 
20 zabitych na miejscu zda-
rzenia, 24 zmarłych w wyniku 
obrażeń. Łącznie śmierć na 
warszawskich drogach poniosły 
44 osoby – wylicza ZDM.

Najtragiczniejszymi miesią-
cami ubiegłego roku były wrze-
sień i październik. Wtedy na uli-
cach zginęło w sumie 14 osób. 

Niemal 40 proc. wypadków 
to zderzenia boczne, nato-
miast 34,5 proc. najechania na 
pieszych i to te wypadki naj-
częściej kończą się tragicznie 
– 54,6 proc. osób, które zginęły 
na drogach, to właśnie piesi. 

Sprawcami wypadków są 
głównie kierowcy samochodów 
osobowych (76 proc. wszyst-
kich wypadków), 6 proc. to 
zdarzenia spowodowane przez 
rowerzystów, zaś 3,5 proc. przez 
pojazdy komunikacji miejskiej.

WCIĄŻ NIEBEZPIECZNIE!
WyPadkI W dZIElNICaCh 
Statystycznie ujmując we-

dług liczby ofiar śmiertelnych 
najgroźniejsze zdarzenia miały 
miejsce na Pradze Północ 
(37 wypadków, 37 osób ran-
nych, 4 zabite) i Pradze Połu-
dnie (w 62 wypadkach zginęło 
7 osób, rannych 72). Najwięcej 
wypadków w prawobrzeżnej 
Warszawie doszło na Targówku. 
W tej dzielnicy w 82 zdarze-
niach nikt nie zginął, ale ran-
nych zostało 91 osób. Białołęka 

– 61 wypadków (3 zabitych, 
63 rannych), Wawer – 45 wy-
padków (54 osoby ranne). Naj-
mniej wypadków w 2018 roku 

było w Wesołej – 11 wypadków 
(13 osób rannych) i Remberto-
wie – w 14 zdarzeniach zostało 
rannych 20 osób.

NIEBEZPIECZNE mIEjsCa
Dzięki raportowi wiemy też, 

na których odcinkach dróg naj-
częściej dochodzi do wypad-
ków. Po prawej stronie Wisły 
takich miejsc jest pięć. Dwie 
osoby zginęły, a jedna została 
ranna w trzech wypadkach na 
moście Siekierkowskim (od-
cinek Wał Zawadowski – Wał 
Miedzeszyński). Cztery osoby 
ranne w czterech wypadkach 
odnotowano na ul. Kijowskiej 
(pomiędzy ul. Markowską 
a Objazdową). Na Targowej 
najbardziej niebezpiecznie jest 
od al. Solidarności do Biało-
stockiej. Tam w trzech wypad-
kach ranne zostały trzy osoby. 
Na Modlińskiej natomiast po-

między ul. Elektronową a ul. 
Konwaliową zginęła jedna 
osoba, a trzy odniosły obraże-
nia w trzech zdarzeniach. Ze-
stawienie obejmuje też most 
Grota-Roweckiego, na którym 
doszło do trzech wypadków 
( jedna osoba zginęła, dwie 
ranne). Chodzi o odcinek od 
ul. Modlińskiej do Wybrzeża 
Gdyńskiego.

kolIZjE
W ciągu roku na warszaw-

skich ulicach odnotowano 
29 363 kolizji drogowych. Do 
systemu Zarządu Dróg Miej-
skich wprowadzono 1369 kolizje 
(w tym 77 kolizji z pieszymi), 
dla których policja zastosowała 
postępowanie w sprawach o wy-
kroczenia i sporządziła szcze-
gółowe szkice z miejsca zdarze-
nia, więc raport nie uwzględnia 
wszystkich „stłuczek”, do któ-
rych doszło w mieście.

Z zestawienia ZDM jasno 
wynika, że sprawcami wypad-
ków najczęściej są kierowcy, 
natomiast ich przyczyny to: nie-
udzielenie pierwszeństwa prze-
jazdu, nieudzielenie pierwszeń-
stwa pieszemu oraz nadmierna 
prędkość. Dlatego, to głównie 
do siedzących za kierownicą 
apelujemy o rozwagę i rozsądek 
na drogach.

Klara Bartuszek

wYPADKI w PoSZCZeGÓLNYCH DZIeLNICACH 
w LAtACH 2014–2018

Grafika: ZGN

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów,
gab. nr 14)

02-215 Warszawa
tel. kom. 510 905 474

ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa
tel. 22 831 10 31,

tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze Wileńska)
03-402 Warszawa
tel. 22 404 64 64

tel. kom. 505 383 187

al. Jana Pawła II 32
(niedaleko 

Hali Mirowskiej,
róg Elektoralnej)
00-141 Warszawa
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie
rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

tel. kom. 512 656 816

Cezary Kozub
Dyplomowany audioprotetyk,

16 lat doświadczenia

Anna Cierpicka-Świtkowska
Dyplomowany audioprotetyk,

23 lata doświadczenia 

Poznaj wszystkich audioprotetyków na www.strefasluchu.pl

 PROFESJONALIZM  WYKSZTAŁCENIE

 DOŚWIADCZENIE     PASJA

NOWOCZESNE APARATY SŁUCHOWE
l eleganckie i dyskretne 

– całkowicie chowane w uchu
l lepsze zrozumienie mowy 

nawet w głośnym otoczeniu 
l naturalne brzmienie 

własnego głosu
l możliwość regulacji  

za pomocą smartfona  
lub pilota

l gotowe natychmiast  
do założenia

Wiedza i technologia – tylko takie połączenie zapewni Ci
najlepsze ZROZUMIENIE MOWY

WYPOŻYCZ I PRZETESTUJ  
BEZPŁATNIE PRZED ZAKUPEM

Silk Nx Black
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2 rodzinne  
wejściówki  

do Farmy Iluzji 
Zapraszamy  
do zabawy! 
Konkurs na

/gazetamieszkaniec

KONKURS

DO WYGRANIA

czas trwania konkursu 

25.07.   31.07.2019

I

PRAWNIK
RADZI'

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

LePIeJ NIe
Czy dla zwykłego człowieka staty-

styki są naprawdę ważne? Jakiś czas 
temu, podczas dyskusji z rodzicami 
uczniów po spektaklu ostrzegającym 
dramatycznie, jak śmiertelne zagro-
żenie niosą młodzieży narkotyki i do-
palacze, jedna z matek lekceważąco 
powiedziała: 
–  Tracimy  tu  czas.  Ileż  naszych 

dzieci wpada w te nałogi? Może ledwie 
jeden procent?! 
–  A  co,  jeśli  tym  „jednym  pro-

centem” okazałoby się właśnie pani 
dziecko? – usłyszała w odpowiedzi 
i zamilkła. 
Nie tylko takie procenty puszczamy 

mimo uszu wychodząc z założenia, że 
„mnie to nie dotyczy”. Wakacje, któ-
rych półmetek przed nami, to świetny 

sprawdzian  samodzielności  i  odpo-
wiedzialności naszych dzieci. Chodzi 
nie tylko o papierosy, alkohol czy seks, 
lecz także o niestrzeżone kąpieliska, je-
ziorka, stawy, glinianki, pobliskie rzeczki 
i związane z tym skoki do wody.
Zamiast tłumaczyć młodemu czło-

wiekowi, nudząc go przy tym śmiertel-
nie, że to niebezpieczne, że groźne, że 
można nawet stracić życie, lepiej po-
kazać mu tych, którym się nie udało. 
W Internecie znajdziecie ich bez trudu.
Jedni leżą całkowicie sparaliżowani, 

mogąc  tylko  ruszać głową, mówić, 
jeść, oddychać. Nieważne, czy „skok 
na główkę” wydarzył się, gdy mieli 12, 
14 czy 18 lat. Przez całą resztę życia są 
skazani na opiekę innych, na pieluchy, 
karmienie łyżeczką i niewyobrażalny 
brak samodzielności.

Nieco lepiej mają inni, którzy mimo 
poważnych uszkodzeń kręgosłupa, po 
jednej lub kilku operacjach i niesłycha-
nie trudnej rehabilitacji są w stanie sie-
dzieć na wózku inwalidzkim, a nawet 
przy odrobinie szczęścia kierować nim 
przy pomocy jednej lub dwóch rąk.
Widziałam ich wielu, nie podejdą już 

do matury, raczej nie zdobędą zawodu, 
który by im pozwolił zarabiać. Wiem, 

że są wyjątki. Jednym z nich był Piotr 
Pawłowski, założyciel stowarzyszenia 
„Integracja”. Mimo wózka  inwalidz-
kiego, którym mógł kierować  jedną 
tylko ręką, zrobił niewyobrażalnie wiele 
dla tak wielu, choć skoczył na główkę 
jeszcze przed maturą, w wieku 16 lat.
Nie praw dziecku kazań. Nie mów 

mu: „Tylko żebyś się nie ważył…”, bo 
to zwykle rodzi bunt i przekorę, a nie 
o  to  chodzi.  Ufajcie,  ale  przedtem 
przygotujcie je na samodzielność. Na 
odpowiedzialność  i  mądre  decyzje 
o samych sobie.
Każdemu z nas wydaje się, że jest 

niezniszczalny. Głupia decyzja, chwila 
nieuwagi, brawura czy chęć popisania 
się, mogą to zmienić na zawsze.
Dlatego proszę, dbajcie o siebie, 

dbajcie o innych.                                  żu

Kobiecym okiem

tEN dZIEń
Pan Kazimierz Główka,  zawsze  z  radością wita-

jący się ze swoim kolegą, Eustachym Mordziakiem, 
kupcem  bieliźnianym  na  pl.  Szembeka,  tym  razem 
też niby się uśmiechał, ale jakby przez mgłę skrywa-
nego gdzieś na dnie smutku. 
– Stało się coś, panie Kaziu? Markotny pan…
– E, nie. Zdaje się panu. 
– Mnie się nie zdaje, ja to wiem. 
–  Czytał  pan,  że mimo  tych wszystkich  fryka-

sów, które rząd rozdaje na lewo i prawo, coraz wię-
cej ubóstwa mamy wokół siebie?
– Ja nie muszę panie Kaziu czytać,  ja  to widzę 

na  co  dzień.  –  Ludzie  to  jeszcze  próbują  obrócić 
w żart, ale i sarkają coraz częściej.
– Żart? Tylko patrzeć, jak żarty się skończą… 
– Wie pan, nie mogę tej babci sprzed oczu odpę-

dzić. Ciągle jakbym ją miał pod powiekami. 
– Jakiej babci? 
– Podeszła do mięsnego. Bez kolejki, ale nikt nic 

nie powiedział.
– Ja  tylko chciałam o coś zapytać – odezwała 

się  spokojnym  głosem,  jakby  się  usprawiedliwia-
ła… – Czy to gulaszowe nadaje się, żeby kotlecika 
sobie usmażyć?
– Jak najbardziej. 
– To ja poproszę ten kawałek…

Pokazała, który. Nie za duży. Włożyła pakunek do 
siatki, wsparła  się  na  kuli  i  odeszła  tak  cicho,  jak 
się pojawiała… 
– Mój  Boże,  pomyślałem  sobie,  patrzysz  i  nie 

grzmisz… 
Nagle  uświadomiłem  sobie,  że  tego  dnia  wręcz 

potykam się o ludzi starszych i starych, często z tru-
dem poruszających się o kulach lub już całkiem na 
wózku  popychanym  przez  kogoś  prawie  tak  samo 
starego. Może przez siostrę, która szczęśliwie nadal 
żyje, może przez męża, który ma jeszcze trochę siły. 
Pełno też było wokół nieco bardziej samodzielnych, 
ale nie na tyle, żeby w rękach dźwigać zakupy. Pra-
wie  każdy  ciągnie  więc  za  sobą  polski  wynalazek 
na skalę światową – siatę na kółkach… Duża torba 
przymocowana  do  rączki  z  kółkami  pozwala  kupić 
dużo i nie upaść pod ciężarem. Te torby zresztą nigdy 
nie są wypełnione po brzegi, chyba że pani lub pan 
robią zakupy nie tylko dla siebie, ale i dla kogoś już 
całkiem niedołężnego. 
Wreszcie  domyśliłem  się,  dlaczego  tyle  starych 

ludzi  jednego  dnia  przyszło  na  bazar.  To  był  czas 
wypłaty  emerytur  i  rent.  Przypływ  kilkusetzłotowej 
gotówki pozwolił starym ludziom jeszcze raz wyjść 
ze swych portów, w których zacumowało ich życie.
–  Chyba,  panie  Kaziu,  chodzi  o  coś  jeszcze  – 

o  potrzebę  „bycia  między  ludźmi”,  tak  myślę.  Ile 

można siedzieć w domu i patrzeć w telewizor albo 
oglądać ulicę  z okna. Starych  ludzi ciągnie do  lu-
dzi… Jakby chcieli zawołać na głos: TU JESTEM! 
Ja, panie Kaziu codziennie oglądam stare kobiety. 
I jakbym widział, jak one starannie szykują się na ta-
kie wyjście – niczym kiedyś na potańcówkę z kawa-
lerem. W ruch idzie puder, tusz, szminka, lokówki, 
z szafy wychodzi ulubiona sukienka, która z mody 
wyszła  już  dawno.  Stare  kobiety  łapią  łapczywie 
uciekający czas. I wychodzą… niechby i na bazar, 
ale żeby choć trochę pobyć w tłumie. Choć w ten 
sposób  ożywią  wspomnienia,  kiedy  zgrabne,  po-
wabne i młode płynęły w powietrzu u boku swych 
mężczyzn, nie dotykając ziemi… 
Po czym wracają do swych pustych ścian ob-

wieszonych  starymi  fotografiami,  na  których  ona 
i  on  uśmiechnięci  cieszyli  się  życiem,  które  zda-
wało się nie mieć końca. Smażą ten swój kotlecik 
z gulaszowego i popijając herbatkę uśmiechają się 
przez  łzy  do  starego  żartu,  który  dawno,  dawno 
temu opowiadał mąż, a który nie wiedzieć czemu 
przyplątał się nagłym wspomnieniem:
–  Pana  żona  twierdzi,  że  pan  nigdy  nie  kupuje 

jej kwiatów. 
– Szczerze mówiąc, pierwszy raz słyszę, że żona 

sprzedaje kwiaty…                       
    Szaser

Co tam panie na Pradze...

Doznałam uszczerbku na zdrowiu w związku 
z wypadkiem komunikacyjnym. Zakład ubezpie-
czeń, w którym sprawca wypadku był ubezpieczony 
kwestionuje roszczenie z tytułu comiesięcznej renty 
na leczenie. Zamierzam złożyć pozew do sądu ale po-
stępowanie zapewne trochę potrwa. Czy mogę w ja-
kiś sposób uzyskać rentę wcześniej, a nie dopiero po 
zakończonym postępowaniu sądowym?

Tak. W pierwszej kolejności pozwolę sobie wyjaśnić, że roszczenie z tytułu renty w po-
danym przykładzie, można uzyskać na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego, w myśl 
którego, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o rentę w razie całkowitej lub częściowej 
utraty zdolności do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły 
widoki powodzenia na przyszłość. Każda z tych przyczyn, niezależnie od tego, czy wystąpi 
w zbiegu z inną, czy samodzielnie, stanowi wystarczającą podstawę żądania z tytułu renty.

Wracając do zadanego pytania, należy zwrócić uwagę na instytucję postępowania za-
bezpieczającego przewidzianą w art. 730 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. 
Zgodnie z tym przepisem, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd 
można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia zarówno przed 
wszczęciem postępowania lub w jego toku. Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem 
postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępo-
wanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może 
przekraczać dwóch tygodni (art. 733 k.p.c.). Od takiego wniosku pobiera się opłatę sądową 
w kwocie 100,00 złotych. Z kolei, jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia został 
zgłoszony w piśmie wszczynającym postepowanie (w pozwie) wówczas nie podlega dodat-
kowej opłacie. Uiszcza się tylko opłatę należną od składanego pozwu.

Co do zasady udzielenia zabezpieczenia może żądać każdy, kto uprawdopodobni roszcze-
nie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, a ponadto, gdy złożony wniosek o za-
bezpieczenie nie będzie zmierzał do zaspokojenia roszczenia. Jednak w przypadku roszczenia 
z tytułu comiesięcznej renty, o którym mowa w przytoczonej sprawie, powyższe rygory zo-
stały złagodzone, co wynika z art. 753 i art. 7531 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego. 
Według tych przepisów, w sprawach o rentę, sumę potrzebną na koszty leczenia, z tytułu 
odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia – za-
bezpieczenie może polegać na zobowiązaniu danego podmiotu do zapłaty uprawnionemu 
jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabez-
pieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, a udzielone zabezpieczenie, 
może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. 

Wyjątkowość w/w przepisów wynika ze specyfiki tego rodzaju roszczeń, które mają służyć 
zaspokojeniu potrzeb (nierzadko pilnych i kosztownych) w związku z wyrządzoną szkodą. 
Jednak podkreślić należy, iż wydanie przez sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 
nie przesądza jeszcze o istnieniu samego roszczenia, które poszkodowany ma jedynie upraw-
dopodobnić składając wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Postanowienie o udzieleniu 
zabezpieczenia ma bowiem charakter tymczasowy i może dojść do jego upadku po przepro-
wadzeniu głównego postępowania sądowego.

REKLAMA REKLAMA

      
       

 

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

Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

797-703-503
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

nawet do

6 000 zł

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

malowanie klatki schodowej ul. Brazylijska 20, 16B.

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



5

Z mIasta WydarZENIa kUltUralNE l wydarzenia 
bezpłatne

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 27.07. godz. 19.00 – Koncert zespołu HABIARJAN: esencja ognistego folku 
z różnych stron świata; 1.08. godz. 18.00 – Koncert pieśni powstańczych i pa-
triotycznych, w wykonaniu Konkatedralnego Chóru Kamionek pod dyrygenturą 
Jolanty Janczuk-Tyszkiewicz; 3.08. – Warsztaty  „Dzień  z Odskocznią w CPK” 
(zapisy odskoczniastudio@gmail.com): godz. 10.00-10:45 – Cyrkomotoryka; 
godz. 11.00–11:55 – warsztaty z żonglerki dla dzieci od 7  r ż.; godz. 12.00-
12:55 – warsztaty z żonglerki dla dorosłych; godz. 13:15-14.00 – prelekcja Cyrk 
dawniej i dziś!; godz. 14.00–15.00 – karuzela cyrkowa – spróbuj wszystkiego: 
piłki, maczugi,  chustki,  diabolo… Specjalne  zaproszenie: godz. 14.00–15.00 
– seniorzy; godz. 15.00–16.00 – Odważ się na więcej – warsztat dla kobiet.

KLUB KULtURY SeNIoRA
ul. Pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48

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

l 28.07. godz. 16.00 – Recital Karola Stępkowskiego i Wiesława Kowalskiego 
„Piosenki naszej młodości”; 4.08. godz. 16.00 – Recital Ireny Gałązki „O mnie 
się nie martw”. Brydż w każdy wtorek i piątek od 10.00 do 14.00. 

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 LetNIe KINo PLeNeRowe: filmy będą wyświetlane na terenie przy 
ośrodku Kultury w Dzielnicy wesoła. organizatorzy zastrzegają sobie pra-
wo do odwołania seansu w przypadku złych warunków atmosferycznych.
26.07. godz. 21.30  –  „Dalida”;  biograficzny, muzyczny;  2.08. godz. 21.00 
– „Wszystkie pieniądze świata”, thriller; 

l MUZYCZNe PoPoŁUDNIA: plenerowa scena przy ośrodku Kultury 
w Dzielnicy wesoła, godz. 16.00. 
4.08. – Recital Anny Żebrowskiej „Tyle słońca w całym mieście”.

Redakcja „Mieszkaniec”,
ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa

pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 698-676-886

Galeria Rondo Wiatraczna,
„Universam dla Domu i dla Ciebie”,

ul. Grochowska 207 lok. U-3, I piętro
/przy schodach ruchomych/,

pn.–sob. 10.00-21.00,
niedziele handlowe 10:00-20:00

REKLAMA REKLAMA

Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków wy-
jaśnia sprawę murali „Foton” 
i „Jubiler”, które zniknęły ze 
ścian budynków przy ul. Targo-
wej 15. Konserwator zapowiada 
wyciągnięcie konsekwencji wo-
bec osób, które wydały decyzję 
zezwalającą na usunięcie tych 
kultowych reklam z lat 70-tych 
XX wieku.

***
25 lipca o godz. 15.00 

w elektronicznym systemie 
rekrutacyjnym pojawi się li-
sta wolnych miejsc w szkołach 
średnich. Kolejnego dnia rusza 
rekrutacja uzupełniająca. Po-
dania należy składać w formie 
papierowej od 26 lipca od godz. 
8.00 do 30 lipca do godz. 12.00. 
Następnie – 19 sierpnia o godz. 
12.00 – szkolne komisje rekruta-
cyjne ogłoszą listy kandydatów. 
Od 19 sierpnia od godz. 12.00 
do 27 sierpnia do godz. 16.00 

kandydaci będą potwierdzali 
wolę podjęcia nauki w szkole, 
do której zostali zakwalifiko-
wani. Listy kandydatów przy-
jętych i nieprzyjętych do szkół 
w postępowaniu uzupełniają-
cym zostaną ogłoszone przez 
szkolne komisje rekrutacyjne 
28 sierpnia o godz. 10.00.

***
Do końca wakacji będzie 

czynny Miejski Serwis Rowe-
rowy u zbiegu ulic Ząbkow-
skiej i Towarowej. Serwisanci 
w każdą sobotę i niedzielę, od 
godz. 10.00 do 18.00, bezpłatnie 
naprawiają jednoślady. Oprócz 
bieżących poprawek, udzielają 
porad i wskazówek związanych 
z codzienną obsługą rowerów 

czy wykrywaniem usterek. 
W namiocie serwisowym można 
m.in. dokonać kontroli i regula-
cji roweru, sprawdzić i uzupełnić 
ciśnienie w kołach, załatać lub 
wymienić dętkę, wyregulować 

hamulce i przerzutki, skontrolo-
wać luz łożysk czy też zamonto-
wać akcesoria rowerowe.

***

Wał Miedzeszyński to bar-
dzo popularny szlak wśród 
rowerzystów. Na odcinku od 
mostu Poniatowskiego do mo-
stu Łazienkowskiego jest bar-
dzo uczęszczany. Na dalszym  
120-metrowym odcinku piesi 
musieli korzystać ze starego 
i wyeksploatowanego chodnika, 
zaś droga dla rowerów urywała 
się. Teraz w tym miejscu po-
wstał nowy, równy ciąg pieszo-
rowerowy z płyt betonowych.

***
Jest umowa na zaprojekto-

wanie i wybudowanie nowego 
parkingu P+R na Żeraniu. Znaj-
dzie na nim miejsce 220 samo- 
chodów i 110 rowerów. Plano-
wany czas realizacji inwestycji 
to około półtora roku. Parking 
P+R Żerań PKP zostanie zbudo-

wany w sąsiedztwie stacji kole-
jowej PKP Warszawa Żerań, 
w rejonie skrzyżowania ulic 
Płochocińskiej i Marywilskiej. 
Będzie to obiekt jednopozio-
mowy. Obok powstaną miejsca 
postojowe „2+” dla osób dzielą-
cych podróże oraz strefy posto-
jowe K+R (Kiss and Ride). 

***
Na terenie Białołęckiego 

Ośrodka Sportu przy ul. Stru-
mykowej 1 można korzystać ze 
stołu do Teqball. Jest to połącze-
nie tenisa stołowego i piłki noż-
nej. Zasady są proste: zawodnicy 

stoją po przeciwnych stronach 
zakrzywionego stołu i odbijają 
piłkę przez siatkę. Na stołach 
Teqball może grać każdy nie-
zależnie od wieku i płci. Stoły 
przystosowane są także dla osób 
niepełnosprawnych, które z po-
wodzeniem mogą praktykować 
na nich kilka dyscyplin jedno-
cześnie. Strefa jest bezpłatna 
i ogólnodostępna.                  KS
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Hitem tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego (do tej pory 
partycypacyjnego) jest projekt miejski Małgorzaty Karoliny Pie-
karskiej „Kozy kosiarki”. To rozwiązanie bardzo szybko podbiło 
serca warszawiaków i o pomyśle jest bardzo głośno, chociaż, po-
dobnie jak inne, jest dopiero weryfikowany. O co w tym chodzi? 
O wprowadzenie kóz w miejsce hałasujących urządzeń. 

Autorka tego nietuzinkowego projektu często spędza czas 
w przydomowym ogródku, w którym czyta i pisze, a w tych zaję-
ciach przeszkadza jej potworny hałas z kosiarek, których używają 
wszyscy dookoła. 

– Wiele razy myślałam, że gdybym mogła mieć w domu kozę, to 
ona by sobie z tym wszystkim poradziła i jeszcze byłoby kogo po-
głaskać i przytulić. A ja mogłabym pisać w ogródku nawet w trak-
cie koszenia. Tyle, że… co z kozą w zimie? Czy na obórkę sąsiedzi 
wyraziliby zgodę? Czy miałaby tam ciepło? Odpowiedzi byłyby 
na te pytania raczej negatywne – mówi Małgorzata i opowiada, że 
w ubiegłym roku wyczytała w Internecie o kozach wypasanych 
na wyspie na Wiśle.

– Zaproponowałam to córce 
koleżanki, która została radną 
w samorządzie, żeby takie coś 
zaproponować Miastu. Kozy na 
wynajem. Z pastuchem. Popa-
trzyła jak na głupią, więc zamil-
kłam. Nikt nie lubi być głupim. 
Jednocześnie, jeżdżąc po Polsce 

na spotkania autorskie, obserwuję kozy wypasane przy szosach 
w rowach czasem na zaledwie metrowych łańcuchach. Ponieważ 
lubię zwierzęta, to mnie wszystko zainteresowało na tyle, że za-
częłam zgłębiać temat. Okazało się, że: wbrew temu, co niektórzy 
mówią trawa i rośliny w mieście są czystsze niż na wsiach, stąd 
duża popularność np. miejskich pasiek, z których pszczoły zbierają 
nektar z niepryskanych miejskich trawników – tłumaczy autorka 
projektu. Stwierdziła, że trawa miejska nie jest w niczym gorsza od 
wiejskiej, a nawet lepsza. Potem poczytała jeszcze, że koza jest nie 
tylko wszystkożerna, ale jeszcze nie szkodzą jej rośliny trujące dla 
człowieka. Jest w stanie zjeść rzeczy, od których my umieramy.

– A na końcu naczytałam się artykułów i po angielsku, i po nie-
miecku, i po włosku o wykorzystaniu kóz (a także owiec) przez naj-
większe światowe metropolie w strzyżeniu trawy. Strzygą tak Nowy 
Jork, Berlin, Rzym, Amsterdam, San Francisco, Seattle, to w czym 
my jesteśmy gorsi? A gdy jeszcze doczytałam, że małe miasto jest 
w stanie na wykorzystaniu owiec zamiast kosiarek zaoszczędzić 
5 tys. euro rocznie, to ile zaoszczędzi Warszawa? – zastanawia się 
Małgorzata Piekarska i podsumowuje: mniej smogu, mniej benzyny, 
mniej hałasu. Dla potencjalnego hodowcy to też interes. On da (wy-
pożyczy) miastu kozy, a miasto teren do wypasu. Taki barter.

Kozy kosiarki mogłyby pojawić się w całym mieście, ale więk-
szość projektów w budżecie obywatelskim to pomysły dzielnicowe 
i teraz krótko o nich.

BIałołęka
Na Białołęce spodobał nam się projekt Ewy Rosińskiej, która 

chce w Magicznym Parku przy ul. Skarbka z Gór zainstalować fa-
brykę wody. Jest to system przelewania wody, na który składają się 
rynny, młynki, korytka czy blokady. Urządzenie miałoby stanąć 
pomiędzy siłownią plenerową a rabatami z kwiatami, na terenie 
niewykorzystanym, ale już częściowo zagospodarowanym. 

Ta sama autorka chce też wzbogacenia urządzeń zabawowych 
w parku o wirujący talerz z uchwytami oraz zręcznościową grę 
SWING BALL w nowoczesnym wydaniu. Urządzenia są prze-
znaczone dla trochę starszych dzieci, powyżej 6 lat i zostałyby 
ustawione obok linarium. 

Praga-PołUdNIE
Na Pradze Południe wyróżnia się pomysł urządzenia parku 

angielskiego na Gocławiu i Saskiej Kępie. Jego autor Paweł Ło-
kietek wraz z Tadeuszem Rudzkim i Magdaleną Browarską-Popio-
łek chcą wyczyścić i zagospodarować teren na połączeniu Saskiej 
Kępy i Gocławia przy Wale Miedzeszyńskim. Tam powstałby 
park z placem zabaw i tężnią. Jak podkreślają pomysłodawcy, 
chcą stworzyć tam zieloną oazę, namiastkę tego, czego możemy 
doświadczyć wyjeżdżając z miasta.

– Projektujemy park tak, aby nie naruszyć obecnego drzewo-
stanu, ale wykorzystać puste przestrzenie. Proponujemy ścieżki 
o nawierzchni mineralnej w miejscach już wydeptanych przez 
mieszkańców, naturalny plac zabaw, tężnię solankową, miejsce na 
wydarzenia sąsiedzkie, łąkę kwietną, ławki, kosze na śmieci, nowe 
krzewy oraz drzewa, które będą chronić przed hałasem od jezdni. 
Warto także edukować najmłodszych, dlatego planujemy tabliczki 
opisujące parkową przyrodę, m.in. gatunki drzew, owadów i pta-
ków. Chcemy także zadbać o pozostałości po Wale Gocławskim 
(Wolframa), który jest pamiątką świadczącą o ciekawej historii 
tej części Warszawy – opisują autorzy projektu.

Praga-PółNoC
Interesującym projektem na Pradze Północ jest odtworzenie 

historycznej bramy do Parku Praskiego. 

Barbara Domańska, która wystąpiła z tym pomysłem podkreśla, 
że niewiele osób wie o istnieniu tego wejścia w przeszłości. Dlatego 
warto przypomnieć mieszkańcom Pragi wspaniałe czasy, gdy Park 
Praski był miejscem wielu atrakcji i rozrywek, nie tylko zielonym 
skansenem. Odtworzenie bramy byłoby doskonałym początkiem 
do dalszych działań w parku, w tym budowy domu kultury. 

– Ze względu na istnienie utrwalonego w świadomości warsza-
wiaków napisu ZOO przed główną aleją, proponuję lokalizację od 
strony ulicy Jagiellońskiej – wówczas komponowałaby się świetnie 
z otoczeniem zabytkowej cerkwi i stanowiłaby zwieńczenie pełnej 
uroku alei – wyjaśnia Barbara Domańska.

targóWEk
Letni basen odkryty na Targówku, miejsce na wypoczynek 

i sport dla wszystkich mieszkańców – projekt Izabeli Porowskiej 
jest jednym z najciekawszych w tej dzielnicy. 

Jego realizacja z pewnością ucieszyłaby wielu mieszkań-
ców, szczególnie latem, kiedy każde miejsce do ochłody jest na 
wagę złota. Chodzi o wybudowanie i utrzymywanie w Parku 
im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” odkrytego basenu, w któ-
rym mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie, w godzinach najwięk-
szych upałów cieszyć się wypoczynkiem w gronie najbliższych 
i sąsiadów. 

– Odkryty basen byłby doskonałym remedium na ogromne upały 
panujące w mieście w lecie. Dodatkowo poprawiłby kondycję fi-
zyczną mieszkańców Targówka, zwłaszcza seniorów i młodzieży, 
którzy do tej pory nie mieli możliwości nieodpłatnego korzystania 
z basenu – podkreśla Izabela Porowska.

rEmBErtóW
W Rembertowie przyciąga uwagę projekt Karoliny Wiśniew-

skiej „Doświadczenia w plenerze – ogródek doświadczalny”. 
Miałby powstać na terenie Zespołu Szkół i Przedszkola przy  
ul. Niepołomickiej oraz na miejskich działkach przy ul. Rafii. 

Ogródek dydakyczno-doświadczalny umożliwiłby realiza-
cję różnych doświadczeń i obserwacji z zakresu fizyki, biologii, 
przyrody czy muzyki. W ramach projektu zbudowanych zostałoby 
m.in. 5 donic na posadzenie ziół i jadalnych roślin ozdobnych wraz 
z tabliczkami opisującymi gatunki i sposób pielęgnacji. 

– Zostanie także postawiona mini stacja meteorologiczna oraz 
urządzenia do prowadzenia samodzielnych doświadczeń wraz z ta-
blicami opisującymi te doświadczenia. Użytkownicy dowiedzą się 
między innymi, co to jest siła odśrodkowa, grawitacja, jak powstają 
fale dźwiękowe, na czym polegają prawa Newtona, a przy okazji 
świetnie się będą bawili – opisuje Karolina Wiśniewska. 

Z ogródka mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza 
z osiedla Wygoda. Ogródek pozwoliłby dzieciom i młodzieży na 
poznawanie przyrody i samodzielne z nią eksperymentowanie. 

WEsoła
W Wesołej pojawił się projekt związany z rolkami. Rolki i nar-

torolki na rolkostradzie to cykliczne zajęcia zaplanowane przez 
Katarzynę Witek i Pawła Topolewskiego (współautor). Zajęcia 
mają być dedykowane dorosłym i młodzieży jeżdżących na róż-
nym poziomie zaawansowania (początkujący i zaawansowani). 
Miłośnicy małych kółek spotykaliby się raz w tygodniu w okresie 
wiosennym i jesiennym na poniedziałkowe narto-rolkowanie.

– Jazda na rolkach i nartorolkach, to ćwiczenie zmysłu rów-
nowagi, stymulowanie nie tylko układu kostno-mięśniowego, ale 
również układu nerwowego. Ćwiczenia wykonywane na niestabil-
nym podłożu kształtują propriocepcję, dzięki której stoimy, cho-
dzimy, biegamy. Dzięki treningowi każdy uczestnik zajęć (dzieci, 
młodzież czy dorośli) kształtują też wytrzymałość – zapewniają 
autorzy projektu i podkreślają, że kolejną ważną stroną zajęć jest 
szerokopojęta integracja.

WaWEr
W Wawrze Mariusz Cimiński chce zorganizować Leśną masę 

krytyczną. Jego projekt zakłada zorganizowanie przejazdu uli-
cami Wawra na rowerach, rolkach, hulajnogach i innych pojazdach 
napędzanych siłą ludzkich mięśni. 

– Tym pomysłem chcemy zwrócić uwagę na bezpieczne poru-
szanie się po drogach publicznych oraz ścieżkach rowerowych. 
Przejazd zorganizowany będzie bezpłatnie dla wszystkich chętnych 
bez względu na wiek – bez zapisów. Przejazd miałby się odbyć po 
zachodzie słońca mniej uczęszczanymi ulicami osiedli wawerskich 
– tłumaczy Mariusz Cimiński. Dodaje też, że wielu mieszkańców 
Wawra cierpi z powodu braku zajęć ruchowych, a jazda na rowerze, 
rolkach i hulajnodze są to aktywności sportowe łatwe, skuteczne, 
przyjemne dla każdego i w każdym wieku. Kontakt z naturą na 
świeżym powietrzu jest najskuteczniejszym i najtańszym lekiem 
w profilaktyce chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych.

To wybrane przez nas projekty z Budżetu Obywatelskiego, nie 
sposób przedstawić wszystkie, które są warte uwagi, dlatego za-
chęcamy do zapoznania się z nimi na stronie: www.app.twojbu-
dzet.um.warszawa.pl                                                       Nina Miętus

marZENIa Z datamI to CElE BUdŻEtU...
w tym roku mieszkańcy zgłosili do budżetu obywatel-
skiego 2166 projektów. Po przejrzeniu ich wszystkich, 
przedstawiamy nasz subiektywny przegląd najciekaw-
szych pomysłów.
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Niestety, w parku jakiś czas 
temu wycięto sporo drzew. 
Dzisiaj na kolejnych są ozna-
czenia wskazujące na to, że 
wkrótce znikną z powierzchni. 
Wszystko przez ich zły stan, co 
potwierdzają ekspertyzy den-
drologiczne. Miejsce urocze, 
ale traci wiele przez znikające 
drzewa. 

Mieszkańcy postanowili 
zadbać sami o zieleń w parku 
Picassa, ale też w innych miej-
scach dzielnicy. Utworzono 
specjalną zrzutkę „Drzewa dla 
Białołęki”. Pieniądze, które 
zostaną zebrane, będą przezna-
czone na drzewa, krzewy czy 
kwiaty.

Autorami tego projektu są 
Anna Dragan-Babraj, Alek-
sandra Wnukowska i Piotr Ba-
braj. To właśnie oni postanowili 
wspólnymi siłami zawalczyć 
o zieleń na Białołęce.

– Kluczowym bodźcem do 
utworzenia tej zbiórki była wy-
cinka drzew w parku Picassa, 
a jest on najstarszym parkiem 
na Białołęce. Niezależnie od 
pory roku jest licznie odwie-
dzany przez mieszkańców nie 
tylko naszej dzielnicy. W sezo-
nie wiosenno-letnim w parku 
organizowane są różnego typu 
eventy, można rozłożyć koc 
i piknikować, zrobić grilla, 
dzieci bawią się na placu za-
baw, jest siłownia plenerowa. 
Park jest spory, jest więc dużo 
miejsca na dosadzenie no-
wych drzew, krzewów, kwia-
tów – tłumaczą organizatorzy 
akcji i podkreślają, że pomysł 
zbiórki, to przede wszystkim 
podjęcie obywatelskiej próby 
przeciwdziałania skutkom 
wycinki drzew, walka z za-
nieczyszczeniami powietrza, 
a także konieczność zadbania 

o dobro zwierząt i pomników 
przyrody.

Jeśli pieniądze uda się ze-
brać, kupione za nie zostaną 
sadzonki m.in. drzew i krze-
wów i sfinansowane nasadze-
nia. Na akcję wyraziły zgodę 
władze dzielnicy. Miejsca, 
w których pojawi się nowa zie-
leń będą ustalone z Wydzia-
łem Konserwacji i Ochrony 
Środowiska i Zielenią Miej-
ską, przy wsparciu inicja-
tywy społecznej promującej 
zieleń i ochronę środowiska 
– Zielony Tarchomin. O tym, 
jakie rośliny zostaną kupione, 
zdecydują mieszkańcy w an-
kiecie prowadzonej na face-
booku „Białołęka – Platforma 
Sąsiedzka”.

Więcej informacji i link do 
zbiórki można znaleźć na fb 
„Drzewa dla Białołęki”. 

KaSa

BIałołęka gra W ZIEloNE
Park Picassa to jed-
no z ulubionych miejsc 
mieszkańców Białołęki. 
w tym roku powstanie 
w nim tężnia solankowa, 
więc chętnych do re-
laksu do relaksu będzie 
jeszcze więcej. 

Na odcinku od Alei Stanów 
Zjednoczonych do ul. Ostro-
bramskiej są zaledwie trzy „ze-
bry”. Jedna przy samym skrzy-
żowaniu Grenadierów z Aleją, 
druga przy ul. Majdańskiej 
obok przystanku autobusowego 
os. Majdańska 04, a trzecia przy 
Ostrobramskiej. Teoretycznie 
wystarczy, w praktyce jednak 
odległości są naprawdę duże. 
Po obu stronach ulicy są osiedla 
mieszkaniowe, więc pieszych 
nie brakuje. Dodatkowo, przy 
Grenadierów na tym odcinku 
są sklepy i punkty handlowo- 
-usługowe. Aby się do nich do-
stać są dwa wyjścia: albo nad-
robić kawał drogi i skorzystać 
z pasów, albo przejść w miejscu 

BędZIE CZWarta ZEBra?
Ulica Grenadierów 10 – to tutaj od 1996 r. mieści się siedzi-
ba naszej redakcji. Codziennie obserwujemy bardzo niebez-
pieczne sytuacje, do których dochodzi na tej ulicy. Piesi, nie 
mając innej możliwości, przebiegają przez jezdnię. Dlacze-
go? w najbliższej okolicy nie ma przejścia dla pieszych.

niedozwolonym – tak dzieje się 
najczęściej. Nawet starsi ludzie 
z siatkami pełnymi zakupów 
przedostają się na drugą stronę 
często wymuszając ostre ha-
mowanie u kierowców. Do tra-
gedii jeszcze tutaj nie doszło, 
ale czy trzeba na nią czekać, by 
wprowadzić zmiany i pomyśleć 
o cywilizowanym przejściu dla 
pieszych? Okazuje się, że plan 
zmiany jest. Na razie jednak na 
planie się kończy.

– Miało powstać przejście 
na wysokości sklepu. Przy wy-
mianie latarni powstały nawet 
dwie, które mają doświetlać to 
przyszłe przejście. Sprawę zna 
i prowadzi BPMiT. Od kwietnia 
organizacja ruchu znajduje się 

właśnie w Biurze Polityki Mo-
bilności i Transportu. My jako 
ZDM, jak tylko dostaniemy 
projekt, zlecimy wykonanie 
przejścia – zapewnia Karolina 
Gałecka z Zarządu Dróg Miej-
skich. Wydawałoby się zatem, 
że chwile dzielą nas od budowy 
przejścia dla pieszych na ul. 
Grenadierów, ale…

– W ubiegłym roku zatwier-
dzono projekt stałej organizacji 
ruchu, a przejście zostało za-
planowane na wysokości sklepu 
przy ul. Grenadierów 11. ZDM 
ustawił już dodatkowy maszt 
dla planowanego przejścia – 
potwierdza informację ZDM 
Konrad Klimczak z Wydziału 
Prasowego Urzędu Miasta. 
Niestety, okazuje się też, że to 
tyle dobrych informacji – przy-
najmniej na razie. 

– Pierwszy przetarg na bu-
dowę przejścia został unieważ-
niony (wpłynęła jedna oferta 
przewyższająca zaplanowany 
budżet). Niebawem zostaną 
podjęte decyzje odnośnie dal-
szych kroków w tej sprawie 
– zapewnia Konrad Klimczak, 
a my mamy nadzieję, że nowe 
przejście pojawi się, zanim doj-
dzie do tragedii.

Sad
REKLAMAREKLAMA
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na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

– Kowalskiii!!! – wrzeszczy 
od dziesięciu minut dyrektor 
– słyszy pan?!!! Ile razy można 
mówić, a wszystko to groch 
o ścianę!!!
– Najmocniej przepraszam, 
panie dyrektorze. Pan może nie 
pamięta, że ja tu pracuję tylko na 
pół etatu, a nie na cały. Proszę 
więc na mnie krzyczeć o połowę 
ciszej i o połowę krócej!

***
– Czemu krzyczysz „hurrraaa!”?
– Szef od jutra daje nam wolne 
weekendy! I to już od 18!!!

***
– Babciu, nie złość się i nie 
krzycz na dziadka! Przecież 
zawsze powtarzasz, że rozumu 
nabiera się z wiekiem! No, 
a dziadek ma chyba ze sto lat!
– Tak! Rozumu nabiera się 
z wiekiem! Ale w przypadku 
dziadka, to będzie chyba wieko 
od trumny!!!

***
– Babciu, a kto to jest optymi-
sta?
– Optymista, wnusiu, to na 
przykład ktoś, kto na cmentarzu 
patrząc na krzyże widzi tylko 
plusy, same plusy!

n Ile czasu gotować jajko? Zu-
pełnie inaczej trwa ugotowanie 
jajka na miękko małego, prze-
chowywanego w temperaturze 
pokojowej, a inaczej – jaja XXL 
świeżo wyjętego z lodówki. Ina-
czej ugotuje się w ciągu tych 
samych pięciu minut identycznie 
to samo jajko, gdy je włożysz do 
zimnej lub do wrzącej wody. Czas 
zależy też od gazu oraz ilości 
wody w garnku. Dlatego lepiej 
wypróbować samodzielnie i do-
brać czas odpowiedni do naszych 
upodobań.
n Im świeższe jajko, tym wy-
raźniej widać, po rozbiciu go na 
surowo, wypukły pierścień białka, 
otaczający żółtko, a dopiero wo-
kół niego rozlaną plamę rzadkie-
go białka. Inny sposób: surowe, 
zanurzyć w mocno osolonej 
zimnej wodzie; świeże opada na 
dno, stare pływa na powierzchni, 
pozostałe unoszą się w wodzie 
pomiędzy nimi. Im słabsza ob-
róbka cieplna, tym bardziej jajo 
musi być wyszorowane przed 
rozbiciem. Salmonella czyha.

Wesoły Romek

Podobno wszystko zaczęło się od 
jajka, czyli – ab ovo, jak mówi ła-
cina. 
n W Europie jadamy zwykle jaja ku-
rze, kacze, przepiórcze, gęsie. Jadamy 
też jaja rybie – ikrę. 
n żółtko jaja kurzego ścina się 
w temperaturze 65–70°C, a białko 
w 60–70°C. Nie musimy więc używać 
wrzątku, by mieć gotowane jajko! 

n Jaja to 3/4 wody, a poza tym bo-
gactwo składników odżywczych oraz 
kontrowersyjny cholesterol.
n Pierwsza cyfra na oznaczeniu jaj 
kupowanych w sklepie oznacza sposób 
ich wyprodukowania, od ekologiczne-
go (O) przez wolny wybieg (1), chów 
ściółkowy (2) aż po klatkowy (3). 
n Stosowany jest też system ozna-
czeń wielkości: XL – bardzo duże, 
minimum 73 g, L – duże, między 63 
a 73 g, M – średnie, to 43–64 g, a S, 
najmniejsze, mogą ważyć poniżej 
53 g.
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WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Dobry sezon na jaja! Te na TwarDo 
w chłodniku czy szczawiowej, ale nie tylko.
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H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

W najbliższym czasie nie wybieraj się w dalszą podróż, bo może spotkać cię niemiła niespodzianka. 
Zajmij się sprawami zawodowymi i osobistymi: w pracy sukces murowany, a w sprawach osobistych 
wszystko ułoży się po twojej myśli i poczujesz, że mogą się spełnić najskrytsze marzenia. 
Przeżywasz dobre chwile i postaraj się skupić teraz na sprawach najważniejszych dla Ciebie. Koło for-
tuny obraca się na twoją korzyść, a w sprawach uczuć jesteś na dobrej drodze do zdobycia wybranej 
osoby. Jest lepiej niż przewidywałeś. Korzystaj z każdej wolnej chwili i ciesz się życiem. 
Zacznie się dla ciebie czas sprzyjający mnożeniu finansów, ale najbardziej skuteczna będzie metoda 
„drobnych kroków”. Nie wyznaczaj sobie zbyt odległych celów, bądź realistą. Drogą spokojnych ne-
gocjacji osiągniesz to, co zechcesz. W sprawach uczuciowych pełne zaangażowanie z twojej strony 
sprawi, że latem w związku będzie bardzo gorąco…
W najbliższym  czasie  czeka  cię  ciekawe  spotkanie. Może  ono mieć  duży wpływ  na  dalsze  twoje 
plany. Nie zapominaj także o sprawach bieżących i zaszłych, które wymagają trzymania ręki na pulsie. 
Koniecznie wybierz się na zakupy i spraw sobie nowy ciuch dla poprawienia humoru, a wypad z przy-
jaciółmi potraktuj jak dobrą zabawę.
Miałeś ostatnio sporo zajęć, ale jest szansa, że wreszcie będziesz mógł odpocząć. Spotkaj się z przy-
jaciółmi. Duża dawka humoru i śmiechu jest zawsze potrzebna, a tobie obecnie przyda się bardzo. 
Sprawy zawodowe mają się dobrze, podobnie jak twoje finanse, o które dbasz. 
Nieoczekiwana propozycja od pewnej tajemniczej osoby wprawi cię w stan lekkiego oszołomienia. Bę-
dziesz czuł się zdopingowany do dalszych działań i uda ci się załatwić wiele spraw, które wydawały się 
„nie do przeskoczenia”. Możesz wyjść z propozycją romantycznego weekendu we dwoje,  twój duży 
urok osobisty i zaangażowanie sprawi, że wybrana osoba długo pozostanie pod jego wpływem.
W pracy może cię spotkać miła niespodzianka pod postacią podwyżki, a w sprawach sercowych małe 
zawirowania, ale w dobrym znaczeniu. Będzie to dla ciebie szczęśliwy czas i staraj się wykorzystać 
każdą okazję, aby dbać o swoje sprawy. Nie zapominaj o najbliższych i korzystając z każdej wolnej 
chwili szukaj z nimi nowych wrażeń w ciekawych miejscach.
Nie podejmuj żadnych pochopnych decyzji, których mógłbyś później żałować. W sprawach serco-
wych miłe chwile mogą cię spotkać z osobą spod znaku Koziorożca lub Ryb. Niewykluczone, że to 
może być początkiem dłuższego, pełnego pasji związku lub ciekawej przyjaźni.
Twoje  pogodne  usposobienie  i  wrodzony  optymizm  będą  pomocne w  przezwyciężaniu  trudności, 
które mogą się zdarzyć na początku przyszłego miesiąca. Będzie to czas przejściowy, bo już niedługo 
możesz mieć możliwość zdobycia większej gotówki i dalszego awansu w pracy. Wspaniałe chwile dla 
samotnych Strzelców na znalezienie partnera lub zawarcie nowego związku. 
Pomimo różnych przeciwności, twój nastrój będzie pełen optymizmu i romantycznego nastawienia. 
Postaraj się jednak, aby twoje codzienne obowiązki zanadto nie ucierpiały z tego powodu. W spra-
wach zawodowych wykaż więcej taktu i staraj się słuchać tego, co mówią inni. W sprawach uczuć 
zdajesz się jak zwykle na żywioł, a tutaj pomysłowości nie powinno ci zabraknąć.
Dobry czas na działanie! Trudna sprawa, na której zakończeniu bardzo ci zależy będzie miała szanse 
na szczęśliwy finał. Poczucie humoru i dystans do swojej osoby nie będzie cię opuszczać przez kilka 
tygodni i może się okazać, że jesteś duszą towarzystwa, którą stać na szalone pomysły.
Możliwe, że pod koniec miesiąca zawrzesz ciekawą znajomość, która odmieni twoje życie. Staraj się 
nie przeoczyć niczego. Uważaj także, aby nie pogrążyć się w chaosie. Zaplanuj swoje zajęcia i obo-
wiązki tak, aby nie tracić niepotrzebnie czasu. Ale ogólnie powinno być miło i nie zapominaj, że letnie 
wieczory sprzyjają romantycznym spacerom i kolacji we dwoje. Merlin

Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
Do wygrania „Polski Śpiewnik Narodowy”.
Rozwiązanie krzyżówki nr 13/2019 – „Powoli a do woli”. Album „Najsłynniejsze miejsca i budowle świata” 
wylosowała p. Jolanta Sokoluk. Po odbiór zapraszamy do redakcji do dnia 2.08.2019 r.

 Jaja wycieczkowe w dawnym stylu: ugotować 
jaja na twardo dbając, by skorupki pozostały całe. 
Ostudzić. Zawijać w skrawki gazety; w plenerze lub 
w pociągu wyjmować, rozbijać skorupkę, obierać. 
Solić „z papierka”, spożywać „z ręki”. 

 Jajecznica z grzybami: grzyby, najlepiej leśne, a spośród nich najlepiej kurki lub maślaki, 
oczyszczone opłukać, pokroić na spore kawałki, sparzyć wrzącą wodą przez około minutę. Na 
patelni rozgrzać oliwę, masło lub co kto lubi, dodać pokrojoną bardzo drobno młodą cebulkę 
czy dwie, posolić, posypać szczyptą cukru, powoli poddusić na lekko złoty kolor; dodać świeżo 
mielony pieprz i osączone grzyby. Dusić przykryte około 5 minut, potem odparować płyn, wbić 
jajka i szybko je rozmieszać. Gdy się zetną, wyłożyć na ogrzany talerzyk, posypać (koniecznie!) 
mieszanką świeżego, drobno siekanego szczypiorku i natki.

 Jajecznica z pomidorami: sporo cebuli (2–3 średnie lub większe sztuki) poddusić z solą i odro-
biną cukru na tłuszczu (w przypadku patelni ceramicznej można tłuszcz ominąć). Dodać obrane, 
pokrojone w nierówne kawałki pomidory (dwa razy tyle, co cebuli); przed krojeniem wrzucić je 
na 3 minuty do wrzątku, skórka łatwo schodzi. Dodać pieprz. Dusić około 7 minut, mieszając. Gdy 
mniejsze kawałki się rozpadną, odparować cały płyn. Jaja rozbełtać z drobno siekanymi ziołami: 
cienki szczypiorek, bazylia, rozmaryn. Wylać na patelnię, mieszać aż się zetnie. W tej potrawie 
z dwóch – trzech jaj można otrzymać ogromną porcję!

 Jaja faszerowane grzybami: ugotować jaja na twardo, ostudzić, przekroić na pół (wzdłuż 
krótszej osi). Łyżeczką wyjąć żółtka, włożyć do miski i zmiksować na gładko z łyżeczką majonezu 
i porządnie podsmażoną na minimalnej ilości tłuszczu cebulką i dobrze odparowanymi grzybami 
(mogą to być zwykłe pieczarki ze sklepu). Ważne, by podczas duszenia były dobrze posolone 
i miały sporo pieprzu. Do zmiksowanej masy dodajemy bardzo drobno posiekaną natkę, wyrabia-
my łyżką. Wypełniamy masą połówki białek, a kto lubi może je umoczyć w siekanym szczypiorku 
lub podawać na szczypiorkowej „łączce”.
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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 Hydraulika, wod. kan.-gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazowe, 
kominiarskie. Uprawnienia.  
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 
tel. 502-904-708

n Kominiarz. tel. 660-799-638

n LoDÓweK NAPRAwA.  
teL. 22 842-97-06, 602-272-464

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

n Mycie witryn okien.  
Tel. 504-089-898

n NAPRAwA MASZYN  
Do SZYCIA. DoJAZD GRAtIS. 
teL. 508-081-808

n ocieplanie i malowanie  
budynków. 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

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

NastęPNE WydaNIE 8.08.2019

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

REKLAMA

REKLAMA

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

tURYStYKA

n MAZURY 7 DNI OD 600 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM. JEZIORO, LAS, 
KAMERALNIE. TEL. 601-270-940, 
www.szczepankowo.pl 

USŁUGI

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

n Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Najwyż-
sza 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 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  
– UPRAwNIeNIA.  
teL. 504-618-888

AUto-Moto – Sprzedam

n Honda Civic 1997 r.  
Tel. 696-908-416

DAM PRACę

n Atrakcyjna praca w magazynie. 
Jedna zmiana! Mile widziane 
orzeczenie o niepełnospr.  
Tel. 734-108-163 

n Krawcową lub  
chałupniczkę od zaraz.  
Tel. 500-019-977

n Na parking emeryta/rencistę 
z Pragi Południe.  
Tel. 515-116-107

FINANSe

n Pożyczki bez BIK do 2000 zł!!! 
Inkaso City. Tel  
792-307-229, 514-059-096

INNe

n Usuwanie gniazd os i szerszeni. 
Tel. 504-250-013

KUPIę

n ! Przedmioty z likwidowanych 
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 Książki Winyle.  
Dojazd do klienta.  
Tel. 798-631-511

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

MeDYCZNe

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

NAUKA

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

n Norweski – lekcje,  
tłumaczenia. Kontakt kom.  
697-350-364

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

NIeRUCHoMoŚCI – Kupię

NIeRUCHoMoŚCI – Sprzedam

n Działkę rekreacyjną 653 m kw., 
Załubice Stare Tel. 695-986-958

PRACA

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

PRAwNe

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

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, od-
szkodowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy  
– kontrole podatkowe i spraw-
dzające, 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 cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe, 
rozwody. Wawer-Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

RÓŻNe

n Medium – kontakt z tymi co 
odeszli, portret, dobrowolna dona-
cja jako wynagrodzenie. Kontakt 
academiapolaris@icloud.com

n oPIeKA NAD GRoBAMI 
w wARSZAwIe – tANIo I So-
LIDNIe. teL. 500-336-607

SPRZeDAM

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

KUPIę
MIeSZKANIe

Bezpośrednio – Gotówka
516-044-545

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

n Rolety, plisy. Tel. 514-165-445

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

n StoLARZ – SZAFY, ZABUDo-
wY, GARDeRoBY I PAwLACZe. 
teL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Zabudowa tarasów i balkonów. 
Tel. 514-165-445

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

USŁUGI – Budowlane

n Elewacje drewniane, tarasy.  
Tel. 504-250-013

n Konserwacja zabudowy  
balkonów. Tel. 514-165-445

n Plisy, rolety. Tel. 514-165-445

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

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

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

n Mycie okien. Tel. 731-274-300

n Pranie dywanów, wykładzin. 
tel. 605-726-258

USŁUGI – Remontowe

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

n Dachy, rynny.  
Papy termozgrzewalne.  
Tel. 504-250-013

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 Moskitiery. Tel. 514-165-445

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

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
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Wiadomo, że w XIX wieku chiroprak-
tyka (inna nazwa terapii manualnej) sto-
sowana była w Anglii w leczeniu narzą-
dów ruchu, a potem w USA. Najpopular-
niejsza stała się natomiast w II połowie 
ubiegłego wieku. Wtedy fizjoterapeuci 
dostali możliwość kształcenia w tym 
konkretnym kierunku opracowując spe-
cjalny program ich szkolenia.

Terapia manualna to przede wszyst-
kim ratunek dla wielu osób zmagają-
cych się z problemami narządów ruchu. 
W dzisiejszych czasach jej zbawienne 
skutki najczęściej mogą odczuć ci, któ-
rym bóle kręgosłupa znacznie utrudniają 
normalne funkcjonowanie, ale nie tylko. 
Fizjoterapeuci poprzez masaż, ucisk 
i przeróżne chwyty pomagają w leczeniu 
bóli stawowych, lędźwiowych, krzyżo-
wych. Pomagają przy zaburzeniach na-
pięcia mięśni, częstomoczu czy migre-
nach, a nawet zaburzeniach snu. Lista 
przypadłości, które można zlikwidować 
albo przynajmniej zmniejszyć dzięki 
chiropraktyce jest naprawdę duża. 

W Centrum Medycznym Boramed 
jednym z najbardziej cenionych przez 

pacjentów fizjoterapeutów jest Adam 
Tarczoń. Jest nie tylko bardzo spokojny, 
cierpliwy i wyrozumiały dla potrze-
bujących pomocy osób, ale też, a może 
przede wszystkim, ma bardzo duże do-
świadczenie w swoim zawodzie. Jak wy-
gląda wizyta u tego specjalisty?

– Zaczynamy od wywiadu. To jest naj-
ważniejsze. Oczywiście pomocna jest do-
kumentacja medyczna, ale ona nie zastąpi 
rozmowy z pacjentem. To przecież on 
najlepiej wie co i w jakich sytuacjach go 
boli – mówi Adam Tarczoń i podkreśla, że 
w terapii manualnej traktuje się pacjenta 
jako „całość”. – Nie skupiamy się tylko 
na miejscu bólu wskazanym przez niego. 
Trzeba najpierw dokładnie zdiagnozować 
chorego, bo zdarza się, że np. ból kręgo-
słupa w dolnym odcinku jest spowodo-
wany zaburzeniami w części szyjnej albo 
boli ręka chociaż problem jest w szyi.

Przed zabiegami często są używane 
techniki przygotowawcze: krioterapia, 
czyli przechłodzenie parującym, cie-
kłym azotem w temperaturze minus 
kilkudziesięciu stopni i lampy Solux – 
ciepło wnika głęboko w tkanki (niebie-

skie światło na 2 mm, białe do 5 mm, 
a czerwone do 2 cm). Dzięki temu póź-
niej można skutecznie prowadzić terapię 
manualną.

– Często zgłaszają się pacjenci, którzy 
mają problemy ze stawami. Spowodo-
wane są one podobnie jak w przypadku 
urazów sportowych przeciążeniami, np. 
kiedy długo stoimy w jednej pozycji czy 
trzymamy rękę. To powoduje zmiany 
w stawach, które wywołują ból. Wtedy 
dobrze jest użyć fali uderzeniowej, która 
ma bardzo dobre działania głównie na 
tkanki twarde. Fala ma na celu np. roz-
fragmentowanie zwapnienia na jakimś 
podrażnionym przyczepie mięśniowym 
– tłumaczy rehabilitant i podaje przy-

kład ścięgna Achil-
lesa, kiedy jest trud-
ność z podniesieniem 
stopy czy ból całej 
łydki. Ta przypadłość 
pojawia się m.in. przy 
bieganiu. Pojawiają się 
zwapnienia, przez to 
przyczep mięśniowy 
staje się mało ela-
styczny, podobnie jak 
w innych schorzeniach 
wywołanych chronicz-
nym przeciążeniem np. 
ostroga piętowa, zespół 

bolesnego barku czy „łokieć tenisisty”. 
Wtedy fala uderzeniowa jest jak najbar-
dziej wskazana. Dzięki niej zwapnienie 
zostaje rozbite następnie przetransporto-
wane za pośrednictwem układu krwio-
nośnego do nerek i tam wydalone z or-
ganizmu. Potem zadanie jest już dużo 
łatwiejsze. Terapia manualna przywraca 
sprawność, nie ma potrzeby bolesnego 
rozciągania czy nastawiania.

Adam Tarczoń to dyplomowany masa-
żysta ze specjalizacją terapia manualna 
w dolegliwościach kręgosłupa. Uczył się 
tego w Stanach Zjednoczonych, w Au-
strii i na Słowacji. Ma duże doświadcze-
nie: 30 lat w zawodzie masażysty i 25 lat 
w terapii manualnej kręgosłupa.

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

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

REKLAMA REKLAMA

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 –2 do +3

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

 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

* 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

UwAGA!  
Zapisy na bezpłatne  

konsultacje do  
Adama tarczonia

 25.07-8.08.2019 
tel. 22 250 15 77

Liczba miejsc ograniczona
Świadczeniodawca wskazuje  
fizjoterapeutów do konsultacji  

i decyduje o ilości miejsc.

Boramed Centrum  
Medyczne

ul. Bora-Komorowskiego 21 
lok. 307 

(wejście w pasażu handlowym) 
tel. 22 250 15 77

Boramed  
ReHABILItACJA

ul. Fieldorfa 10 lok.315 
(wejście w pasażu handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

Puls MedyCzny
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ChIroPraktyka NIE tylko dla hIPokratEsa
terapia manualna – jedna z najbardziej znanych metod fizjoterapeutycznych. 
okazuje się, że chociaż coraz bardziej popularna to znana od lat i to wielu. Jej 
początki prawdopodobnie miały miejsce w starożytności, z różnych przeka-
zów można wnioskować, że stosował ją już Hipokrates. 

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)

 
   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

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, 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

Adam tarczoń to dyplomowany 
masażysta ze specjalizacją terapia 
manualna w dolegliwościach 
kręgosłupa.

BADANIE WZROKU
WARSZAWA

Profesjonalne
badanie wzroku

przez optometrystę

PRoMoCJA
tylko 60 zł
Rejestracja 

€ 534 044 333
warszawa, 

ul. Majdańska 9
pon.-pt. 10-18

www.badaniewzrokuwarszawa.pl



REKLAMAREKLAMA



REKLAMAREKLAMA


