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Dyktat 
trzech słów

W  „Mieszkańcu” nie wchodzimy 
w  polemiki polityczne. Trzymam się 
tej wytycznej redaktora naczelnego 
Wiesława Nowosielskiego, ale na-
wet nie wiem czy to polityka, gdy na-
piszę, że źle czuję się w moim kraju. 
Trwa to od miesięcy i narasta z każ-
dym dniem.

Gdzie się nie ruszę, nie spotykam 
życzliwości: nikt nikomu nie mówi 
dzień dobry. Każdy każdego poucza, 
w  oczach widzę wściekłość, agre-
sję, szyderstwo. Wiem, że jak  po-
wiem słowo – spowoduję wybuch, 
może nawet rękoczyny. Od pierw-
szaka po profesora, wszyscy klną 
i bluzgają. Symbolem nocnego spę-
dzania wolnego czasu jest otwar-
ta puszka piwa i wrzask: ludzieeee, 
dlaczego śpicie?

Każdy na każdego szuka haka. 
W firmach ludzie piszą na siebie dono-
sy, u władzy się podsłuchują. W obu 
tych przypadkach wychodzi osta-
tecznie jak bardzo jesteśmy prości 
w swych zachowaniach (choć myśli-
my, że jesteśmy superfajni), jak nie-
wiele mamy do powiedzenia w  waż-
nych rzeczach i jak język skurczył nam 
się do trzech słów. Niecenzuralnych.

Mógłbym mądrze napisać, że to 
pewnie syndrom międzyepoki: sta-
re wzorce zachowań już nie funkcjo-
nują, nowe, uznawane za „do przy-
jęcia” przez wszystkich, jeszcze się 
nie wykrystalizowały. Słychać więc 
tych najbardziej agresywnych, pry-
mitywnych, najgłośniejszych. Tych, 
którzy drą Ci się nad uchem do ko-
mórki w sklepie, autobusie, w pocią-
gu. Tych, którzy sprośnie rechoczą 
opowiadając dowcipy uchodzące 
niegdyś za wyłącznie „koszarowe”.

To trzeba przeczekać. Jaki sens 
ma jednak tracenie sporego kawał-
ka swojego życia w oczekiwaniu na 
lepsze czasy? Tomasz Szymański

wIele hAłASu O... hAłAS
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 Kro ni Ka po li cyj na
Ukradł  defibrylator

Wywiadowcy z Pragi-Południe zatrzymali 
jednego  z pracowników ochrony, 55-letniego 
Marka S., który  po zakończeniu służby spoży-
wał alkohol, a potem z budynku który ochra-
niał, ukradł defibrylator, aparat telefoniczny, 
i kilka innych drobiazgów. Pracownicy, któ-
rzy stwierdzili brak tych rzeczy, obejrzeli zapis 
monitoringu i tam rozpoznali, kto dokonał kra-
dzieży. Rano, kiedy „ochroniarz” pojawił się 
w pracy, natychmiast wezwali policję. Sprawca 
został zatrzymany, nadal miał ponad pół promi-
la alkoholu we krwi. Przyznał się do kradzieży.

Ukradli pieniądze z bankomatu
Do przestępstwa doszło  na przełomie ma-

ja i czerwca br. na Białołęce. Z ustaleń funk-
cjonariuszy wynika, że sprawca otworzył kore-
spondencję należącą do innej osoby, wewnątrz  
której znajdowała się karta bankomatowa wraz 
z kodem. Następnie, w trakcie kilku tygodni, 
wspólnie z drugą osobą dokonali kradzieży pie-
niędzy z konta. W taki sposób ukradli 25 tysię-
cy złotych. Kryminalni wpadli na trop podejrze-
wanych o ten przestępczy proceder. Karolina P. 
i Mariusz P. zostali zatrzymani i trafili do poli-
cyjnego aresztu.

Wystawiała fałszywe 
zaświadczenia i recepty

Małgorzata Ch. nie mając ku temu kwalifika-
cji co najmniej od kilkunastu miesięcy zamiesz-
czała w internecie ogłoszenia o organizacji kur-
sów kosmetycznych czy też wstrzykiwania bo-
toksu i kwasu hialuronowego podszywając się 
pod dwie istniejące firmy. Taki kurs organizowa-
ny w wynajętych pomieszczeniach i trwający… 
jeden dzień, w zależności od „złapanego” klien-
ta kosztował od 800 do nawet 2300 złotych. Po 
jego zakończeniu kursant otrzymywał zaświad-
czenie o fachowości… Kobieta była w stanie  
wystawić fałszywe zaświadczenie o ukończeniu 
dowolnego kursu bez uczestnictwa w nim, po-
cząwszy od pilarza, poprzez operatora wózków 
widłowych, a skończywszy na pracach wysoko-
ściowych. Za taką usługę 37-latka inkasowała 
od 50 do 300 złotych. Działała na terenie całej 

Polski, oszukała, co najmniej kilkadziesiąt osób. 
W mieszkaniu, w którym doszło do zatrzyma-
nia 37-latki, policjanci ze Śródmieścia znaleźli 
i zabezpieczyli środki farmaceutyczne, podro-
bione recepty, które kobieta podbijała pieczątką 
lekarza medycyny, tzw. zwrotki pocztowe, cer-
tyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów in 
blanko oraz już opieczętowane i gotowe do wy-
pisania. Zatrzymana była już wcześniej notowa-
na w policyjnych kartotekach.

Wrócił za kratki
52-letni Marek K. został zatrzymany przez 

policjantów z Wawra. Mężczyzna nadużywał 
alkoholu, wszczynał awantury i znęcał się nad 
własną matką. Popychał ją, bił, wyzywał, po-
trafił też wyciągać kobietę spod stołu za wło-
sy, lub kazał siedzieć w bezruchu godzinami 
w fotelu. Zatrzymany cieszył się wolnością za-
ledwie przez dwa miesiące, ponieważ opuścił 
zakład karny w kwietniu br. po odbyciu kary 
za wcześniejsze znęcanie się nad matką i żoną. 
Policjanci przedstawili mu kolejny zarzut znę-
cania się psychicznego i fizycznego nad matką. 

Odpowie za stalking
Zarzut stalkingu usłyszał w mokotowskiej ko-

mendzie Piotr B. Z ustaleń, jakie posiadali poli-
cjanci wynikało, że mężczyzna od lutego br. upo-
rczywie nękał byłą dziewczynę, wysyłał jej liczne 
sms-y, nachodził w miejscu pracy i miejscu za-
mieszkania oraz jej groził. 28-latek został zatrzy-
many przez funkcjonariuszy zwalczających prze-
stępczość przeciwko życiu i zdrowiu. Za to prze-
stępstwo grozi kara do trzech lat więzienia.

Pościg za złodziejem
Policjanci z Targówka po uzyskaniu infor-

macji o kradzieży paliwa na terenie jednej ze 
stacji benzynowych, podjęli działania mające 
na celu zatrzymanie uciekającego skodą   po-
dejrzanego o kradzież mężczyzny. Pomimo 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych, męż-
czyzna nie zatrzymał się. Po chwili porzucił 
pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po zatrzyma-
niu przez policjantów, okazało się, że jest to 
30-letni Daniel P. toms
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Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

  Okna  rOlety
OKNa pCV – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133  
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

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

tel./fax 617-23-33    e-mail: redom@redom.pl
WyKONuJe:

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin i transport
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

Sagi, bo sprawa ciągnie się już 
cztery lata i, niestety, może trwać 
jeszcze kilka kolejnych. W roku 
2010 Sąd Okręgowy Warsza-
wa-Praga zakupił za ponad 150 
mln zł potężny kompleks przy 
ul. Poligonowej 3 na Pradze-
-Południe. Tutaj miały się prze-
prowadzić wszystkie wydziały 
tegoż sądu, które cały czas są 
zlokalizowane po drugiej stro-
nie Wisły (co jest bardzo uciąż-
liwe dla mieszkańców). 

Adaptację biurowca na po-
trzeby sądu miała przepro-
wadzić Skanska S.A. Firma 
uznała, że budynek ma „istotne 
ukryte wady projektowe kon-
strukcji”, a niektóre z nich są 
na tyle poważne, że zagrażają 
bezpieczeństwu. Tej opinii nie 
podzielił inspektorat nadzoru 
budowlanego. Z opiniami firmy 
Skanska nie zgadzał się także 
Bumar Elektronika, prawny 
następca CNPEP Radwar, od 
którego sąd zakupił nierucho-
mość. Nastąpiła swoista przepy-
chanka na ekspertyzy i opinie. 

W końcu powołano wspólną 
komisję, a ostatecznie strony, 
czyli sąd i Skanska, odstąpiły 
od umowy zawartej w 2011 r.  
– To umożliwiło wszczęcie nowej 
procedury na wybór wykonaw-
cy dokumentacji projektowej na 
przebudowę budynku dla Sądu 
Okręgowego Warszawa-Praga 
– wyjaśnia rzecznik tegoż sądu, 
sędzia Katarzyna Kisiel i doda-
je: – W przypadku pozytywne-
go rozstrzygnięcia postępowań 

przetargowych (toczącego się na 
projektowanie i planowanego na 
realizację inwestycji) przewidy-
wany, przybliżony termin rozpo-
częcia funkcjonowania budynku 
jako Sądu to lata 2016-2017.

Kolejne trzy lata – tyle, przy 
założeniu, że wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, mieszkańcy 
dzielnic Warszawy prawobrzeż-
nej mogą jeszcze czekać na 
przeprowadzkę sądu do miej-
sca, w którym ten sąd dawno 
już powinien funkcjonować.  
– Pewnie za tak duże pieniądze 
można było spokojnie wybudo-

wać nową siedzibę w nowym 
miejscu, a nie adaptować ja-
kieś tam budynki… – komentuje 
anonimowo „Mieszkańcowi” 
jeden z przedstawicieli środo-
wiska południowopraskich ad-
wokatów. To prawda. Tym bar-
dziej, że prócz kosztów prze-
budowy, wszyscy de facto po-
nosimy dodatkowe, kilkuletnie 
koszty utrzymywania nieużyt-
kowanego budynku. Wszyscy, 
bo przecież sądy nie są firmą 
prywatną i ich funkcjonowanie 
pokrywają publiczne środki.

Aktualnie w jednej z części 
kompleksu (tzw. „po serwe-
rowni”) trwają prace adaptacyj-
ne na potrzeby sądu. W marcu 
zakończono roboty budowlane 
„dla wzmocnień konstrukcji 
stalowej oraz stopy fundamen-
towej w budynku”. A dosłow-
nie na dniach, bo 25 czerwca, 
został rozstrzygnięty przetarg 
na dokumentację, o którym 
informowała nas rzecznik Ka-
tarzyna Kisiel. Z informacji 
podpisanej przez Lilianę Ma-
słosz, przewodniczącą sądowej 
komisji przetargowej, wynika, 
że kompleksową dokumentację 
projektowo-kosztorysową wy-
kona firma TEAM S.C. z Bu-
ska-Zdroju. Ten etap będzie 
kosztował sąd kolejne 665 ty-
sięcy zł. I niby coś się dzieje, 
ale efektów jakoś nie widać. Na 
osądzenie przez sąd przy Poli-
gonowej przyjdzie nam jeszcze 
sporo poczekać. Na razie, to my 
możemy osądzić przewlekły, 
niezbyt udolny i kosztowny 
proces przeprowadzki…

Adam Rosiński

Poczekamy na osądzenie…
W ostatnim numerze „Mieszkańca” wróciliśmy do tematu przedłużające-
go się w czasie otwarcia nowej siedziby Sądu Okręgowego Warszawa-
-Praga. Dziś dalszy ciąg sagi ze ślepą Temidą w tle…

GOTOWE
MIESZKANIA!

•  nowoczesny budynek położony  
w spokojnej zielonej okolicy

•  promocyjna oferta – dowiedz się  
więcej w biurze sprzedaży

•  w ofercie mieszkania  
4-pokojowe

•  dostępne tarasy  
i parking podziemny

P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market

 
tel.  22 672 07 75
ul. F. Znanieckiego 8

(GOCŁAW, w pobliżu kościoła 
św. Patryka)

 
TRWA AKCJA BEZPŁATNEGO

CZIPOWANIA PSÓW I KOTÓW!

www.ferdekwet.pl
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Z zajęć w 128 placówkach, 
zlokalizowanych głównie 
w szkołach podstawowych, 
przez pięć dni w tygodniu, od 
godziny. 7.00, 7.30 lub 8.00 
do godziny 16.00 lub 17.00, 
skorzystać będzie mogło oko-
ło 12 tysięcy młodszych dzie-
ci. Program obejmie m.in. za-
jęcia sportowe, muzyczne, 
plastyczne, teatralne oraz wy-
cieczki, wyjścia do kina, te-
atru, muzeum, a także spo-
tkania z ciekawymi ludźmi. 
Udział w nich jest bezpłat-
ny, jednak obowiązują opła-
ty za posiłki – siedem złotych 

dziennie. Zwolnieni z tej opła-
ty będą ci, którzy w ciągu ro-
ku szkolnego korzystają z tej 
formy pomocy i nie płacą za 
posiłki w szkole. 

– Najmłodsi będą mogli 
nie tylko odpocząć, ale także 
zdobyć wiedzę, tym niemniej 
w dość nietypowy sposób. To 
zadziwiające jak ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się 
ubiegłoroczne warsztaty z fi-
zyki. Warto dodać, że wszyst-
kie chętne dzieci będą mogły 
uczestniczyć w zajęciach i nikt 
nie zostanie odesłany „z kwit-
kiem” – powiedział z-ca pre-

zydent m.st. Warszawy Wło-
dzimierz Paszyński.

NA SPOrTOWO

Miejskie oraz dzielnico-
we ośrodki sportu i rekreacji 
przygotowały zajęcia sporto-
we w 69. obiektach – na bo-
iskach i halach sportowych 
oraz 27. basenach, w tym czte-
rech odkrytych pływalniach. 
Ciekawie zapowiadają się też 
zajęcia na stoku narciarskim, 
w  ośrodku „Jutrzenka” i Par-
ku Kultury w Powsinie. 

– Staramy się, aby oferta 
była maksymalnie atrakcyjna 

tak, aby każdy mógł znaleźć 
w niej coś dla siebie. Zajęcia 
będą odbywały się pod okiem 
instruktorów, tak, żeby niko-
mu nie stało się nic złego. 
Bezpieczeństwo dzieci jest 
dla nas priorytetową kwestią 
– podkreśla Marcin Kędzior 
z Biura Sportu i Rekreacji. 

BEZPIEcZNIE

Policjanci dla uczestni-
ków „Lata w mieście” przy-
gotowali specjalne zajęcia 
poświęcone bezpieczeństwu 
najmłodszych „Z borsukiem 
bezpieczniej”. W ramach 

tych zajęć dzieci zapozna-
ją się z podstawowymi zasa-
dami ruchu drogowego, bez-
piecznego korzystania z in-
ternetu, zachowywania się 
podczas kontaktu z agresyw-
nymi zwierzętami, osoba-
mi obcymi oraz korzystania 
z numeru alarmowego. 

Warto wiedzieć, że wszyst-
kie placówki uczestniczą-
ce w programie otrzymają  
za pośrednictwem koordy-
natorów karty uprawniające 
do bezpłatnych przejazdów 
grup środkami komunikacji 
miejskiej. – Uczestnicy pro-
gramu mają szansę zoba-
czyć wiele miejsc w stolicy. 
To takie „zakochiwanie się 
w Warszawie”. Dzieci to lu-

bią i cieszą się, że mogą zo-
baczyć i poznać tyle nowych 
rzeczy – dodaje Mirosław 
Sielatycki, zastępca dyrekto-
ra Biura Edukacji. 

Ponadto stołeczny ratusz 
zorganizuje przewóz dzieci 
niepełnosprawnych, porusza-
jących się na wózkach inwa-
lidzkich. Taką potrzebę nale-
ży zgłaszać u koordynatorów 
dzielnicowych.  Przewidywa-
ne koszty realizacji programu 
w tym roku wyniosą ponad 
siedem milionów złotych. 

Szczegółowe informacje na 
temat programu akcji można 
znaleźć na stronie: www.lato.
warszawa.pl i www.um.war-
szawa.pl/lato

Anna Krzesińska

dlA KAżdegO COś wAKACyjnegO
Lato, lato, lato czeka. razem z latem czeka... szereg interesujących zajęć w ra- 
mach programu „Lato w  mieście”. 
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ŚródmieŚcie

Nowe lokale  
nA Kulturę

rozstrzygnięta została kolejna edycja programu 
„Lokal na kulturę”, realizowanego przez Dzielnicę 
Śródmieście m.st. Warszawy. Już wkrótce w cen-
trum Warszawy otwarte zostaną nowe miejsca 
oferujące bogaty i  zróżnicowany program arty-
styczny, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcje 
filmowe czy wieczory literackie.

Lokale, które Zarząd Śródmieścia przeznaczył na kulturę, 
mieszczą się przy ul. Brackiej 18, Franciszkańskiej 6, Gór-
skiego 4 i Wilczej 11. W pierwszym ma powstać „Kontr-
Rewolucja Kulturalna”, prowadzona przez dwie organizacje 
– Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych „Parnas” 
i Aklademickie Centrum Informacji i Edukacji Kulturalnej. 
W miejscu tym ma być promowana działalność młodych, 
niezależnych artystów oraz działaczy kulturalno-społecz-
nych. Odbywać się będą koncerty, warsztaty, występy grup 
teatralnych, spotkania literackie, imprezy taneczne, wysta-
wy. Dużo uwagi poświęcać się będzie historii i wielokultu-
rowości Warszawy. Z kolei przy ul. Franciszkańskiej 6 Fun-
dacja Profile zamierza urządzić galerię, przestrzeń do reali-
zacji przedsięwzięć z zakresu edukacji i informacji kultu-
ralnej, prowadzić działalność wydawniczą i badawczą. Naj-
większą przestrzeń, bo aż ponad 500 metrów kwadratowych 
przy ul. Górskiego 4, obejmą wspólnie cztery organizacje: 
Fundacja Press Club, Fundacja RenesansArt, Fundacja Re-
porterów – Centrum Wspierania Dziennikarstwa w Euro-
pie Wschodniej i Fundacja Informacyjne Biuro Solidarności 
z Białorusią. Powstanie tam miejsce oferujące m.in. prezen-
tacje książek, warsztaty fotograficzne, projekcje filmów, de-
baty o kulturze, a także dobrze zaopatrzoną bibliotekę. Bę-
dzie też coś dla najmłodszych mieszkańców Śródmieścia, 
a to w lokalu przy ul. Wilczej 11, gdzie Stowarzyszenie Sce-
na 96 planuje prowadzenie księgarni dla dzieci, organizowa-
nie dla nich spektakli teatralnych, spotkań miłośników gier 
planszowych i zajęć plastycznych.

Program „Lokal na kulturę” Dzielnica Śródmieście zainicjo-
wała w 2009 r. Od tego czasu odbyło się dziewięć jego edycji, 
dzięki którym wiele organizacji pozarządowych znalazło sie-
dzibę i miejsce realizacji ciekawych i wartościowych projek-
tów. To kolejna, obok konkursów dotacyjnych, stypendialnych 
i przyznawania pracowni twórczych, forma wspierania środo-
wiska kulturalnego przez śródmiejski samorząd, bowiem lokale 
wynajmowane są na warunkach preferencyjnych. Decyduje nie 
oferowana stawka czynszu, jak to ma miejsce w tradycyjnych 
konkursach lokalowych, lecz proponowany przez stowarzysze-
nia i fundacje program działalności, wizja rozwoju danego miej-
sca i jego oddziaływania społecznego. A czynsz organizacje pła-
cą minimalny.

Pozytywnym efektem programu „Lokal na kulturę” jest 
też zwiększenie w centrum Warszawy liczby placówek ofe-
rujących stały, regularny program, na wzór domów kultury. 
W ciągu ostatnich pięciu lat powstały takie miejsca, jak Sta-
cja Muranów przy ul. Andersa 13, zajmująca się badaniem 
fenomenu tej części stolicy. Pod tym samym adresem mie-
ści się Fundacja Archeologii Fotografii, dzięki której ocalane 
są unikalne zbiory starych zdjęć. Niedaleko od nich, przy ul. 
Andersa 29, zaistniało „Państwomiasto” – przestrzeń debat 
i badań nad współczesną cywilizacją. Przy Hożej 9 ulokowa-
ła się Fundacja Vlep[v]net, będąca mekką dla fanów street ar-
tu. Miłośnicy sztuki nowoczesnej zaglądają na Wspólną 63, 
gdzie Fundacja Raster prowadzi modną galerię. Z kolei ko-
neserzy literatury faktu i adepci rzemiosła medialnego chęt-
nie bywają w „Faktycznym Domu Kultury” przy ul. Gałczyń-
skiego 12, prowadzonym przez Fundację Instytut Reportażu 
i Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”. 

To tylko niektóre przykłady miejsc zaistniałych dzięki „Lo-
kalowi na kulturę”. Jest ich w Śródmieściu ponad dwadzie-
ścia. Władze dzielnicy planują kolejne edycje programu, który 
w Warszawie ma już ugruntowaną markę, a i w innych miastach 
bywa zauważany i kopiowany. (ka)

Fo
t. 

U
M

 W
ar

sz
aw

a

Fo
t. 

U
M

 W
ar

sz
aw

a



4 MIEszKaNIEC

rEKlAMA rEKlAMA  

Pani Anna ma 80 lat. Miesz-
ka samotnie w domku jedno-
rodzinnym na Pradze-Połu-
dnie. Jej ogród liczy prawie 
pięćset metrów, pełno w nim 
drzew, krzewów, a także tra-
wy rosnącej regularnie od 
wiosny do jesieni. Wyżej wy-
mieniona właścicielka pose-
sji, na początku kwietnia zro-
biła porządki. Wykazała się 
ogromną determinacją, mi-
mo, że jest niepełnosprawna 
i że jej wiek ma przecież swo-
je prawa. Popakowała odpady 
z ogrodu w worki – razem wy-
szło ich dwanaście. Ostatkiem 
sił dotaszczyła worki do furt-
ki, ustawiając je blisko niej, 

tak, by łatwo je było zabrać 
pracownikom firmy Lekaro. 
I jeśli ktoś myśli, że kłopoty 
i ciężka praca mieszkanki Pra-
gi-Południe na tym się skoń-
czyły, to niestety, mamy dla 
niego złe informacje, bo pro-
blemy dopiero się zaczęły. 

Pani Anna zadzwoniła 
do firmy Lekaro – raz, dru-
gi, trzeci, czwarty. Za pierw-
szym razem usłyszała od pa-
ni z infolinii, że pracownicy 
nie mogą odbierać odpadów 
zielonych z posesji. Za dru-
gim poinformowano ją, że te 
dwanaście worków powinna 
donieść do najbliższego kon-
tenera, ale musi czekać, bo nie 

wiadomo kiedy i gdzie będzie 
ustawiony. Za trzecim razem 
pani Anna usłyszała, że dalej 
nic w tej sprawie się nie wy-
jaśniło. Czwarty telefon na-
tomiast poskutkował skiero-
waniem do urzędu dzielnicy. 
Wiedziona smrodkiem gniją-
cych liści i trawy, z tygodnia 
na tydzień przypominających 
coraz bardziej kompostow-
nik, pani Anna poszła więc do 
urzędu dzielnicy Praga-Połu-
dnie, gdzie usłyszała, że nie-
stety, umowa z Lekaro nie zo-
stała dopracowana i nic zrobić 
się nie da. – Tak mi powiedzie-
li, że coś jest nie tak z umową 
i dlatego jest problem, ale już 
rozwiązać to oni go nie po-
trafią, chociaż wystarczyłaby 
odrobina dobrej woli – mó-
wi pani Anna, u której dwana-
ście worków śmieci gniło sto-
jąc pod furtką od kwietnia do 
czerwca.

Pani Anna nie ukrywa wca-
le zdziwienia. Mówi, że za-
nim firma Lekaro zabrała się 
za odbiór odpadów, obsłu-
giwała ją inna firma. – Może 
i płaciłam parę złotych wię-
cej, ale nikt nie kazał mi nosić 
dwunastu worków z odpadami 
z ogrodu do kontenera znaj-
dującego się kilka ulic dalej, 
a worki ze śmieciami z domu 
odbierano z posesji, bez pro-
blemu, nie musiałam ich wy-
nosić przed furtkę, a teraz mu-

szę martwić się i tym – tłuma-
czy pani Anna. 

A finał jej problemów z uty-
lizacją odpadów z ogrodu był 
taki, że gdyby nie dobry sa-
marytanin z firmy Lekaro, 
który wspaniałomyślnie zain-
teresował się workami stoją-
cymi przed furtką posesji i za-
proponował, że je zabierze, 
worki stałyby na jej podwór-
ku po dziś dzień. Jak to moż-
liwe? Niestety. Firma Lekaro 
wyraźnie zaznacza, że swoje 
obowiązki dotyczące odbio-
ru odpadów, w tym odpadów 
zielonych wykonuje zgodnie 
z umową z Ratuszem i w po-
rozumieniu z urzędem dziel-
nicy. Nie udzielają odpowie-
dzi, jak można pomóc miesz-
kańcom, którzy nie mają si-
ły i zdrowia by donieść wor-
ki do wyznaczonych Punktów 
Zbiórki Odpadów Zielonych, 
których na Pradze-Południe 
jest pięć. Co ważne, aby zo-
stawić w każdym z nich śmie-
ci, trzeba wiedzieć w jakim 
terminie są one otwarte… 

Można to sprawdzić na stro-
nie internetowej firmy Lekaro. 
Znajduje się tam lista punk-
tów PZOZ, na której zazna-
czone jest wyraźnie, że śmie-
ci na Pradze Południe można 
dostarczać od maja do listo-
pada. Niestety tylko od sobo-
ty do poniedziałku, zgodnie 
z harmonogramem widnieją-

cym na stronie. Dla porówna-
nia w Wawrze takich punktów 
jest aż trzynaście, a w Weso-
łej dziesięć – bo tam jest dużo 
więcej domów jednorodzin-
nych, a mniej bloków miesz-
kalnych. Co z tego, skoro lu-
dzie mający posesje jednoro-
dzinne na Pradze-Południe, 
muszą iść czasem nawet dzie-
sięć minut od domu, by zna-
leźć taki punkt, i jeszcze do-
pilnować, by trafić na czas, 
kiedy kontener jest otwarty. 

– Komu ma to służyć? Bo 
chyba nie nam, mieszkańcom. 
Latem kosi się trawę co kil-

ka dni, i co, mamy ją trzymać 
w ogrodzie aż zgnije? A co je-
śli ktoś nie ma rodziny, nie ma 
samochodu, mieszka samotnie 
i jest starym człowiekiem? Ma 
nosić na plecach worki? – py-
ta mieszkaniec ulicy Kawczej 
na Pradze-Południe.

Poszczególne urzędy dziel-
nic zgłaszały do Biura Gospo-
darki Odpadami Komunalny-
mi m.st. Warszawy różne pro-
pozycje zmierzające do po-
prawy systemu odbioru odpa-
dów, szczególnie zielonych. 
Niestety wystąpienia te pozo-
stają bez echa. (SB)

trawę koś, i ją noś…
Mieszkańcy Warszawy zamieszkujący w domkach jednorodzinnych mają nie 
lada problem. Mogą bowiem skosić trawę na działce, mogą zebrać liście czy 
gałęzie, ale kiedy już popakują je w worki, może okazać się, że odpady pole-
żą u nich przez kilka miesięcy albo dłużej, bo nie ma komu ich odebrać.

Trawa w tym roku rośnie rekordowo szybko... 

...przy ul. Międzynarodowej 50a, to już nie trawa  
a prawdziwa dżungla.
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 Ludzie listy piszą... a               czyta 
Znowu trochę poczty się uzbierało… I wiedzą Państwo, co? 

Serce rośnie! Mimo, że świat się skomercjalizował, że pieniądz 
staje się bogiem, to jednak nie brakuje mieszkańców, w których 
serce społecznikowskie ciągle mocno bije. Nieobojętne są im uli-
ce, parki, i to, jak się gospodaruje. Chce im się coś robić dla 
wspólnego dobra.

Na przykład pan Krzysztof Orliński, członek Rady Osiedla Kawę-
czyn-Wygoda, już dziś zachęca do wzięcia udziału w kolejnym „sprzą-
taniu świata”, które organizuje 13 września. Pan Krzysztof, to prawdzi-
wy przyjaciel Lasku Olszynki Grochowskiej. On i pozostali mieszkań-
cy tego osiedla sprzątają Lasek przy każdej okazji. To właściwie się nie 
kończy, bo śmiecących nie brakuje – puszki po piwie, butelki, worki 
foliowe, odpady budowlane. Nie wszyscy ludzie szanują przyrodę, ko-
chają Olszynkę. Mieszkańcy osiedla chcieliby dla niej więcej, chcieli-
by ścieżek, regularnie opróżnianych koszy na śmieci… Niestety – Ol-
szynka, mimo, że tak naprawdę pełni funkcję parku, jest rezerwatem, 
a to oznacza ograniczenia: człowiek nie może ingerować w przyrodę. 
Czy to nie dziwne – żeby zorganizować tam Dzień Sprzątania Świa-
ta, każdorazowo trzeba występować z formalnym wnioskiem do La-
sów Miejskich o pozwolenie wejścia. Nie można ustawić ławek, ale… 
śmieci wyrzucać można. Tzn. też nie można, ale ludzie wyrzucają. Na 
razie nie ma jednak innego wyjścia – po tych, co śmiecą, muszą przyjść 
ci, którzy Olszynkę kochają i chcą jej pomóc. Przypomnijmy – kolejny 
Dzień Sprzątania Świata 13 września. 

Panią Stanisławę z kolei (nazwisko do wiadomości redakcji) mar-
twi to, co dzieje się z ulicą Grenadierów. Ona pamięta czasy PRL, 
kiedy choć wokół było szarawo, to jednak Grenadierów była zadba-
na, zielona, spokojna. Dziś to się niestety zmieniło. Od Alei Wa-
szyngtona do Rawaru ulica „kwitnie obskurnymi sklepo-budami. 
Pośród nich jest 11 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 3 całodobo-
we”. Z trawników pozostało zastawione samochodami wspomnie-
nie. Nawet na chodniku ludzie starsi nie mają spokoju, a to za spra-
wą rowerzystów, którzy na nic nie zwracają uwagi. Pani Stanisła-
wa pisze do nas, że najgorzej jest w okolicach Grenadierów nr 10. 
Dziki parking jest rozjeżdżoną pustynią, a chodniki są tak nierówne 
i dziurawe, że nieszczęście może się przydarzyć co chwilę. Noce, 
zwłaszcza ciepłe, wypełniają przekleństwa wulgarnych kierowców 
i piski rozbawionych pań. Mieszkańcy z grona 80+ nie mają szans 
na zmianę miejsca zamieszkania, ale czy naprawdę muszą znosić to 
wszystko, czy naprawdę nie ma nikogo, kto byłby w stanie zapew-
nić im spokój? „Mieszkaniec” w to nie wierzy…

Drogi „Mieszkańcu”, pisze do nas pan Andrzej C.,  któremu do-
kucza brak właściwego oznakowania Trasy Łazienkowskiej. Cho-
dzi o to miejsce, w którym Trasa rozdziela się na część prowadzącą 
do Ronda Wiatraczna i w stronę wylotu z miasta. Tam właśnie jest 
zjazd na ulicę Kinową, ale ktoś „obcy” nie ma szans go zauważyć. 
Trasa rozwidla się tu na trzy jezdnie i „konia z rzędem temu, kto do-
myśli się, że trzeba wybrać jezdnię środkową”. Pan Andrzej uważa, 
że powinna w tym miejscu ponownie stanąć – zniszczona kiedyś - 
bramka drogowskazowa. Też tak myślimy.  

Zgadzamy się także z mieszkańcami Wawra, gdzie remontowana 
jest ulica Izbicka. Zapowiada się, że będzie bardzo ładna, ale… No 
właśnie – wymieniane są krawężniki, z różowej kostki układany jest 
chodnik, będzie nowa nawierzchnia… tylko, dlaczego nie wszyst-
kie wjazdy z ulic poprzecznych, jak również nie wszystkie zjazdy 
do prywatnych posesji, nie dostąpią tego zaszczytu? Pozostawia się 
obskurny, dziurawy asfalt, który zwłaszcza z ładną nową kostką wy-
jątkowo głośno krzyczy swą brzydotą? I jeszcze jedno – byłoby do-
brze, gdyby zawsze, po rozkopaniu jezdni i ułożeniu mediów, każ-
dą remontowaną, a potem przywracaną do dawnego wyglądu ulicę, 
traktowano jednakowo starannie, a nie, jak się zdarza, na „odczep-
nego”, byle jak, aby skończyć. Na przykład na ulicy Drwali położo-
no asfalt, a na Otawskiej, niestety nie. Mieszkańcy piszą do władz, 
ale na razie bezskutecznie. 

Nie odnoszą też skutku prośby właścicieli garaży przy ulicy Ma-
kowskiej. Gdy dawno temu je budowali teren należał do PKP i PKP 
pobierało od nich symboliczną opłatę. Teraz teren przeszedł na wła-
sność skarbu państwa, co oznacza, że stawki wzrosły, tak jak za ga-
raże pobudowane przez miasto na terenach miejskich. Tak oto al-
bo właściciele garaży zapłacą po 12,5 zł netto za metr kwadratowy 
(wzrost o 300 proc.!), albo zostaną wyeksmitowani, a garaże pójdą 
na licytację. Czy Państwo uważają, że to sprawiedliwe? „Mieszka-
niec” też nie. Czy rzeczywiście zarobek na tym „interesie” jest tak 
kuszący, żeby się opłacało krzywdzić paru emerytów i zrywać z ni-
mi umowę, która działała od lat i podziała jeszcze trochę? Czy tak 
po ludzku warto przyspieszać bicie zegara?  Red.

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze „Mieszkańca” ukazał się artykuł autorstwa Anny 
Krzesińskiej „Nowy burmistrz Targówka”, w którym pojawiła się błęd-
na informacja, że nowym burmistrzem został wybrany Grzegorz Zawi-
stowski z PO. Grzegorz Zawistowski jest przedstawicielem Stowarzy-
szenia Nasz Targówek i jako reprezentant tego Stowarzyszenia został 
w czasie sesji rady dzielnicy Targówek w dniu 3 czerwca br. zgłoszony 
i wybrany na stanowisko burmistrza dzielnicy.  (ak)

Czar Praskiej nocy
Na Pradze-Północ w  ostatni czerwcowy 
piątek kluby, puby, galerie i  kawiarnie 
oszalały pod wpływem Praskiej Nocy. 

 
W każdym tych miejsc natknąć się można było na jakąś nietuzinko-

wą atrakcję oraz korzystne zniżki. Przykładowo restauracja „Babalu” 
mieszcząca się przy ul. Kłopotowskiego witała swoich klientów pysz-
nymi egzotycznymi specjałami, a wszystko za sprawą „Festiwalu muli 
i krewetek”. Kino Praha w ramach cyklu „Janusz Wróblewski przed-
stawia” zorganizowało pokaz filmu „Psy” Władysława Pasikowskie-
go oraz spotkanie z aktorami. Uczestnicy „Nocy Pragi” mogli wziąć 
udział w „meetingu” i debacie z takimi gwiazdami polskiego kina jak: 
Bogusław Linga, Marek Konrad, Janusz Gajos, czy też Edward Luba-
szenko. Dla fanów polskiej kinematografii z pewnością była to nie lada 
gratka. To jednak nie wszystko, bowiem czar Praskiej Nocy obfitował 
również w rozmaite imprezy plenerowe. W muszli koncertowej Par-
ku Praskiego już od godziny 17 warszawiacy bawić się mogli w rytm 
muzyki granej m.in. przez zespoły takie jak: RedRoom, Dogbite czy  
VINO. Wieczornymi muzycznymi gwiazdami Parku Praskiego by-
li Liber wraz z Natalią Szroeder i Rafał Brzozowski. Na ulicy Ząb-

kowskiej, Targowej, Jagiellońskiej i Solidarności natknąć się można 
było na paradę królewską, w wykonaniu Warszawskiej Opery Kame-
ralnej, Teatru Akt i Studia Tańca Salsa Libre, którą swoją obecnością 
zaszczyciła Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkie-
wicz Waltz i poseł RP Alicja Dąbrowska. Nie zabrakło atrakcji dla pla-
żowiczów, na których czekały rejsy z pochodniami po Wiśle a także fa-
jerwerkowe show i pokaz Zumby, które odbyły się na plaży. 

Jeśli myśleliście, że to wszystko, to jesteście w błędzie! „Noc 
Pragi”, której organizatorem jest urząd dzielnicy Praga-Północ, co 
roku rośnie w siłę i przyciąga coraz więcej ludzi pragnących umoż-
liwić mieszkańcom zabawę na większą skalę. Zarząd dzielnicy, 
a w szczególności z-ca burmistrza Edyta Federowicz, może mieć 
powody do dumy, bo impreza „Noc Pragi” stała się już kultowa.

Daniel Malarecki

Zjazd na ulicę Kinową.
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25 czerwca br. w Bazyli-
ce Katedralnej św. Michała Ar-
chanioła i Floriana Męczenni-
ka Diecezja Warszawsko-
-Praska dziękowała za 
40 lat kapłaństwa JE 
ks. abp. Henryka Ho-
sera SAC, 6. rocznicę 
Jego ingresu oraz zbliża-
jące się święto Jego Patro-
na, św. Henryka. Wmurowany 

został również kamień węgielny 
i akt erekcyjny pod „Akademik 
Praski DPS & DPS”.

z�z�z
W lipcu w amfiteatrze na 

Bemowie w Parku Górczew-
ska planowane są koncerty pt. 
„Osiecka na Bemowie”. W pro-
gramie: 3 lipca wystąpi Mela 
Koteluk z zespołem, 10 lipca 
Janusz Szron z zespołem, a 17 
lipca Magdalena Smalara z ze-
społem. Początek koncertów 
o godzinie 19.00. Liczba miejsc 
ograniczona. Wstęp wolny. 
Szczegóły na: www.bemowo.
waw.pl; www.okularnicy.org.pl

z�z�z
Szkolenia liderów, którzy bę-

dą pomagali policji współpraco-
wać ze środowiskami seniorów, 
zwiększenie bezpieczeństwa, 
ochrona konsumencka i promo-
cja zdrowego stylu życia – to 
zaledwie kilka z działań obej-
mowanych przez Mazowiecką 
Akademię Seniora. Celem pro-
gramu jest aktywna współpraca 
ze środowiskami seniorów po-
przez rekrutację i szkolenia li-

derów za pośrednictwem m.in 
klubów seniora i uniwersytetów 
III wieku. Pierwsze szkolenie 
w Mazowieckim Urzędzie Wo-
jewódzkim poruszy sprawy kra-
dzieży „na wnuczka”, skupi się 
też na zasadach bezpiecznego 
stosowania leków oraz prawie 
konsumentów seniorów. Formu-
ła Mazowieckiej Akademii Se-
niora jest otwarta, a zatem każ-
dy pragnący zrobić coś dla osób 
w podeszłym wieku może się 
do tego programu przyłączyć. 
Chętni wciąż mogą zgłaszać się 
do Wydziału Prewencji Komen-

dy Stołecznej Policji zarówno 
mailowo (prewencja@policja.
waw.pl) jak i telefonicznie (22 
603 82 41).

z�z�z
W lipcu 2008 roku zrujnowa-

ny budynek przy ul. Lubelskiej 
23 został wyłączony z użytko-
wania. Wszyscy zamieszkujący 
tam lokatorzy otrzymali miesz-
kania zamienne. Po sześciu la-
tach, 30 czerwca br. z-ca pre-
zydenta m.st. Warszawy Michał 

Olszewski z burmistrzem dziel-
nicy Pragi-Południe Tomaszem 
Kucharskim, przekazali odre-
staurowany budynek nowym lo-

katorom, których zakwalifiko-
wano do zawarcia umowy naj-
mu. Kamienica została poddana 
gruntownej przebudowie, wy-
mieniono w niej m.in. instala-
cję gazową, elektryczną i wod-
no-kanalizacyjną. Wbudowa-
no również windę, wzmocnio-
no konstrukcję budynku oraz 
przystosowano go do użytku dla 
osób niepełnosprawnych. Reno-
wacja i modernizacja budynku 
realizowana była w latach 2012-
2014 i pochłonęła ponad 4,5 mi-
liona złotych. 

z�z�z
Od 1 lipca br. uległy zmia-

nie zasady wydawania kart par-
kingowych dla osób niepełno-
sprawnych. Przyznane wcze-
śniej zaświadczenia stracą waż-

ność 30 listopada 2014 roku. 
Nowe dokumenty będą wyda-
wane maksymalnie na pięć lat. 

Na wymianę dokumen-
tu przewidziano pięć 
miesięcy, ale już od 
lipca br. można zgła-
szać się do właściwe-

go ze względu na miej-
sce zamieszkania Zespo-

łu do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności. Ich lista do-
stępna  jest na stronie: www.
mazowieckie.pl/pl/urzad/po-
lityka-spoleczna/wojewodzki 
-zespol-do-s/767,Powiatowe-
Zespoly-do-Spraw-Orzekania 
-o-Niepelnosprawnosci.html. 
Osoba niepełnosprawna powin-
na złożyć wniosek osobiście, za 
wyjątkiem osób poniżej 18 ro-
ku życia lub całkowicie ubez-
własnowolnionych, za które 
wniosek mogą złożyć rodzice 
lub ustanowieni przez sąd opie-
kunowie. Osoba reprezentująca 
placówkę może odebrać kartę 
parkingową osobiście po oka-
zaniu: dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość i oświadcze-
niu o posiadaniu upoważnienia 
do reprezentowania placówki.

z�z�z
W każdą sobotę i niedzie-

lę w Ognisku „Praga” przy 
ul. Środkowej 9, w godzinach 
11.00-18.00 odbywać się będą 
plenerowe, letnie animacje adre-
sowane do rodzin z dziećmi. Za-

jęcia, na które wstęp jest wolny, 
będą się odbywać pod opieką 
animatorów. To już druga War-
szawska Strefa Rodziny. Pierw-
sza Strefa powstała w zeszłym 
roku na terenie Zespołu Ognisk 
Wychowawczych im. Kazimie-
rza Lisieckiego „Dziadka” przy 
ul. Starej 4. Warszawska Stre-
fa Rodziny jest projektem reali-
zowanym w ramach programu 
„Rodzina” m.st. Warszawy, ad-
resowanym do rodzin z dziećmi. 
Jego celem jest integracja człon-
ków rodzin poprzez wspólną za-
bawę i działania animacyjne.

z�z�z
Tramwaje linii 1, 9, 23, 24 

i 26 w czasie wakacji, w godzi-
nach szczytu komunikacyjnego 
podjeżdżają na przystanki nie 
co pięć, a co sześć minut. Po 
raz pierwszy uruchomiono linię 

tramwajową 77, zapewniającą 
amatorom spędzania czasu nad 
Wisłą wygodny dojazd do cen-
trum, na Ochotę i Pragę. Tram-
waje kursują we wszystkie wa-
kacyjne wieczory z piątku na 
sobotę i z soboty na nadzielę, 
w godzinach 21.30-2.00, na tra-
sie: Pl. Narutowicza – Al. Jero-
zolimskie – al. Waszyngtona – 
Wiatraczna. Dodatkowo, w no-
ce z piątku na sobotę i z soboty 
na niedzielę, będą częściej kur-
sowały tramwaje linii 9. Do 10 
sierpnia br. tramwaje nie jadą 
al. Jana Pawła II i al. Niepod-
ległości na odcinku al. Solidar-
ności – ul. Nowowiejska. Za-
wieszono kursowanie linii 10, 
17, 33, 37 i 41, tramwaje linii 
14 kursują na trasie wydłużo-
nej Banacha – Wyścigi. Uru-
chomiono trzy zastępcze linie 
tramwajowe 70, 71 i 73 oraz 
jedną autobusową Z-3.

(ab) (dm) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe, ul. Pod-
skarbińska 2 – 3.07. godz. 18.30 – Pokaz finałowy między-
narodowego projektu teatralno-edukacyjnego „BRAVE KIDS 
Warszawa”, wstęp wolny; 9.07. godz. 21.45 – Filmowa Stoli-
ca lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Tylko dla 
twoich oczu”, (1981), reż. John Glen, wstęp wolny;12.07. godz. 
18.00 – „Czarodziejski kwiat” – oparty na andaluzyjskiej le-
gendzie, opowiedziany tańcem i muzyką spektakl w wykona-
niu artystów i adeptów Akademii FlamencoArte, wstęp wol-
ny; Siedziba CPK przy ul. Podskarbińskiej 2 – 16.07.godz. 
19.00 – Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby pt. „Kamienne 
rozmowy” autorstwa Wita Bogusławskiego. Wystawa czynna 
do 31.07.br., wstęp wolny; 16.07. godz. 21.45 – Filmowa Sto-
lica Lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Licencja 
na zabijanie”, (1989), reż. John Glen, wstęp wolny; 19.07. godz. 
18.00 – Gwiazdy folkloru miejskiego: koncert Kapeli „Zza Win-
kla” (Nowy Tomyśl), wstęp wolny; 20.07. godz. 18.00 – Gwiaz-
dy folkloru miejskiego: koncert Staśka Wielanka i Kapeli War-
szawskiej. Wstęp wolny; 23.07. godz. 21.45 – Filmowa Stolica 
Lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Goldeneye”, 
(1995), reż. Martin Campbel, wstęp wolny; 24.07. godz. 19.00 
– Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego i Jego Goście 
w programie pt. „70 lat PRL-u – satyryczny obraz tamtych cza-
sów”, wstęp wolny; 
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – lipiec: śro-
dy godz. 12.00–16.00 – Popołudnie przy książce, wstęp wol-
ny; Czwartki godz. 10.00–16.00 – Spotkania towarzyskie przy 
kawie/herbacie. Wstęp wolny; Piątki godz. 10.00–14.00 – Pią-
tek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny; 10.07. godz. 
18.00–21.00 – Letni wieczorek taneczny. Wstęp 5 zł; Do 31.08.
br. – wystawa „Kwiaty, krajobrazy, pejzaże, chaty, obrazy” ręcz-
nie malowane akrylem – wystawa prac Anny Szcześniak. Wstęp 
wolny;
 Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – Praskie La-
to. Park Praski muszla koncertowa – animacje w każdą niedzielę: 
lipca i sierpnia 2014 r. Wstęp wolny; Akcja „Lato w mieście” – 
do 31.08. br. dla dzieci w wieku 6-12 lat. Art. in English (twór-
cze warsztaty językowe) – 03, 21 lipca, 04, 14 sierpnia, w godz. 
12.30-13.30; Zajęcia plastyczne – 01, 10, 29 lipca, 08, 12, 21, 
26 sierpnia, w godz. 12.30-13.30; Warsztaty upcyklingowe – 08, 
17, 22 lipca, 05, 19 sierpnia, w godz. 12.30-13.30; Artystyczne 
warsztaty ludowe – 15, 28 lipca, 11, 28 sierpnia, w godz. 12.30-
13.30; Warsztaty muzyczne „Tworzę, więc jestem” – 24, 31 lipca, 
06, 13 sierpnia, w godz. 12.00-13.15. Na wszystkie zajęcia obo-
wiązują zapisy: tel. (22) 618-41-51, wew. 105, 108.
 Dom Kultury „ŚWIT”, Targówek, ul. Wysockiego 11 – li-
piec, sierpień, co sobotę o godz.17.00 – Wielopokoleniowe Kon-
certy Promenadowe przy Domku Herbacianym (Park Bródnow-
ski). Letnie spotkanie z muzyką ludową. Zaprezentowana zosta-
nie muzyka z różnych środowisk i kręgów kulturowych grana 
przez kapele starszego i młodszego pokolenia (fokstroty, polki 
z nogi, polki galopki, walczyki, tanga i inne); taneczna muzyka 
stylizowana (węgierska, mołdawska, bretońska, duńska, grecka). 
Obok najbardziej typowych tańców parowych, będą również tań-
ce w trójkach, w kole i korowodowe; Letnie seanse dla dzieci 
i młodzieży – 3.07.,4.07.br. – Rio 2. Wersja 2D; 3, 4, 8.07.br. – 
film „Czarownica” Wersja 2D; Bilety w cenie: 10 zł.
 Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Van Gogha 1 – do 31.07.
br. – Akcja „Lato w Mieście”. Spektakle teatralne dla dzieci, od-
bywać się będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o go-
dzinie 10.00, wstęp jest bezpłatny. Pierwszeństwo w rezerwacji 
miejsc mają placówki oświatowe, prowadzące półkolonie dla 
dzieci z Białołęki.
 Staromiejski Dom Kultury ul. Rynek Starego Miasta 2 – do 
31 lipca br. – bezpłatne zajęcia dla osób dorosłych i młodzieży 
z rysunku i malarstwa, oraz poznawanie tajników pejzażu w ple-
nerze na terenie Starego Miasta i parków warszawskich. Prze-
widziane są także wyjścia do galerii i muzeów stolicy. Kontakt 
z instruktorem:mansarda@sdk.pl lub tel. 22 831-23-75 wew.126. 
Zajęcia odbywają się w poniedziałki – godz.8.00-13.00; czwart-
ki – godz. 8.00-13.00; piątki – godz. 8.00-14.00; soboty – godz. 
8.00-15.00; niedziele – godz. 8.00-15.00;
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – W lipcowe week-
endy cykl przedwojennych filmów fabularnych „W starym ki-
nie” – 5.07. godz. 16.00; 27.07. godz. 16.00 – „W starym kinie” 
– Romeo i Julcia (fab., 1933, 71’), reż. Jan Nowina-Przybylski; 
6.07.godz. 16.00; 26.07. godz. 16.00 – „W starym kinie” – Jadzia 
(fab., 1936, 75’), reż. Mieczysław Krawicz; do 31.08.br. – Wy-
stawa zdjęć „John Vachon. Trzy razy Polska” John Vachon trzy-
krotnie przyjechał do Polski (w latach 1946, 1956 i 1963), foto-
grafując kraj i ludzi; Skwer im. Księdza Jana Twardowskiego 
– do 30.08.br. – wystawa plenerowa „25 x Warszawa”, znako-
mitego varsavianisty Jerzego S. Majewskiego o przeobrażeniach 
w przestrzeni miejskiej i społecznej stolicy w ciągu minionych 
25 lat; 
 Rynek Starego Miasta – 19.07. godz. 19.00 – XX Edycja 
Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu „Jazz na Starów-
ce” – wystąpią Urszula Dudziak Superband. Urszula Dudziak to 
gwiazda polskiej sceny jazzowej, czołowa postać współczesnej 
wokalistyki jazzowej. Posiada niezwykłą skalę głosu, oryginalną 
technikę wokalną i opinię artystki niezwykle oryginalnej i kre-
atywnej; 
 Staromiejski Dom Kultury Rynek Starego Miasta 2 – 24.07. 
godz.11.00 – prelekcja „Park Skaryszewski – spacerkiem po par-
ku”. Prelekcję w ramach Klubu Seniora „Wars i Sawa” poprowa-
dzi varsavianista Karol Jerzy Mórawski;
 Muzeum Łazienki Królewskie, Strefa leżakowania za Sta-
rą Kordegardą, a w razie niepogody w Starej Kordegardzie – 
12.07. godz. 16.00 – Folklor i tradycje historyczne; 19.07. godz. 
16.00 – Taniec, który od zawsze współistnieje z muzyką. Prowa-
dzenie muzykolog i krytyk muzyczny – Jan Popis. Wstęp wolny.

ZA PrO SZe nIA dlA mIe SZKAń Ców

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Koleżanka poprosiła mnie o poręczenie pożyczki. Na czym polega takie poręczenie 
i jakie grożą mi z tego powodu konsekwencje?

Zgodnie z art. 876 Kodeksu cywilnego przez umowę poręczenia, poręczyciel zobowią-
zuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobo-
wiązania nie wykonał. Zatem, jeżeli Pani koleżanka nie spłaci pożyczki w terminie, musi 
się Pani liczyć jako poręczyciel, z koniecznością spłaty pożyczki za koleżankę. 

Oświadczenie dotyczące poręczenia powinno być dokonane na piśmie, gdyż w prze-
ciwnym razie będzie ono nieważne. O zakresie odpowiedzialności poręczyciela rozstrzy-
ga zakres zobowiązania dłużnika. Jeżeli dług główny zostanie częściowo spłacony, to 
odpowiedniej redukcji podlegać będzie Pani zobowiązanie jako poręczyciela, a jeżeli 
dług główny wzrośnie (np. w wyniku opóźnienia przez Pani koleżankę w spłacie pożycz-
ki), to wzrośnie odpowiednio Pani zobowiązanie. Warto jednak zaznaczyć, że dodatkowe 
ustalenia pomiędzy Pani koleżanką a pożyczkodawcą – dokonane już po udzieleniu po-
ręczenia – nie mogą zwiększyć Pani zobowiązania. Ponadto, w umowie poręczenia moż-
na określić granice Pani odpowiedzialności z tytułu poręczenia. 

Jeżeli Pani koleżanka będzie opóźniała się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel po-
winien Panią niezwłocznie o tym zawiadomić. Do tego rodzaju zawiadomienia nie jest 
wymagane zachowanie szczególnej formy. Niemniej, biorąc pod uwagę fakt, że to wie-
rzyciel będzie musiał ostatecznie wykazać, że dopełnił obowiązku zawiadomienia porę-
czyciela, powinien pamiętać o skutecznych dowodach w tym zakresie (np. potwierdze-
niu odbioru przez Panią pisma z zawiadomieniem). Strony mogą ustalić również inne 
reguły postępowania w tym zakresie. W braku odmiennego zastrzeżenia w umowie po-
ręczenia, będzie Pani odpowiedzialna za spłatę długu jak współdłużnik solidarny. Odpo-
wiedzialność ta polega na tym, że wierzyciel będzie mógł żądać całości lub części świad-
czenia według swego wyboru: łącznie od Pani koleżanki i od Pani, wyłącznie od Pani 
koleżanki albo jedynie od Pani, a zaspokojenie wierzyciela przez którąkolwiek z Pań 
zwolni drugą z obowiązku zapłaty. 

Gdy dojdzie do sytuacji, w której będzie Pani musiała spłacić zobowiązanie za ko-
leżankę, powinna Pani niezwłocznie zawiadomić ją o dokonanej przez siebie zapłacie 
długu, za który poręczyła. Gdy Pani tego nie uczyni, a koleżanka zobowiązanie wy-
kona, nie będzie Pani mogła żądać od koleżanki zwrotu tego, co sama wierzycielowi 
zapłaciła, chyba że koleżanka działała w złej wierze, czyli np. gdy wiedziała, że Pani 
spłaciła zobowiązanie, a mimo to zapłaciła wierzycielowi. Jeśli jednak nie będzie moż-
na dopatrzeć się złej wiary dłużnika, a wierzyciel otrzyma zapłatę dwukrotnie, będzie 
mogła Pani wystąpić z roszczeniem do wierzyciela o zwrot uiszczonej kwoty z tytułu 
spełnienia nienależnego świadczenia. 

Z kolei, gdy koleżanka spłaci pożyczkę, powinna niezwłocznie zawia-
domić Panią o wykonaniu tego zobowiązania. Gdy tego nie uczyni, a Pani 
również zaspokoi pożyczkodawcę, będzie Pani mogła żądać od koleżanki 
zwrotu tego, co sama zapłaciła, chyba że będzie Pani działała w złej wie-
rze. W przypadku działania w złej wierze, będzie Pani mogła wystąpić do 
wierzyciela o zwrot spłaty z tytułu nienależnego świadczenia. 

PRAWNIK RADZI§§

         Listy i maile można kierować na adres redakcji. 
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W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

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

OszCzędzaJ 
pIENIĄdzE I Czas!

kUPUj w dOmU HandlOwym „Fala”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

MIEszKaNIEC 7

KORTy TeNISOWe
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

TADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

go, twardego ciasta (chyba dała-
by się wielokrotnie myć w zmy-
warce), maźnięta czymś bladym 
i przesadnie słodkim, w kolorze 
ścierki a nie czekolady, na to też 
słodki dżem (ale nie żurawino-
wy) i jeszcze słodsza beza. Ohy-
da. Ale bywa też, że zygmuntów-
ka staje się nie – kiepskim pla-
giatem, lecz inspiracją. Na przy-
kład całkiem smaczne ciasteczka 
„warszawianki”.

Podobnie w pierogarniach: 
najpierw jest cienkie ciasto, 
bogato wypełnione starannie 

doprawionym farszem rozma-
itym. Klientela zdobyta, poja-
wia się regularnie – zaczynają 
się oszczędności. Więcej mąki 
do ciasta, wałkujemy grubiej, 
farsz... Wiem, bo kiedyś zna-
jomi zamrozili pierogi, kupio-
ne w nowej knajpce a potem, 
po kilku miesiącach, gdy mie-
li mieć gości, kupili ponownie 
by ich przyjąć. Jednak piero-
gów było za mało i „sztukowa-
li” tymi z zamrażalnika. Zgoda, 
mrożenie czasami może zmie-
nić smak nadzienia (ale nie aż 

tak poprawić!) lecz nie spowo-
duje, że ciasto stanie się cienkie 
i subtelne! Być może dlatego na 
mojej ulicy co trzysta metrów 
mamy egzotyczny kebab, „aro-
matyzujący” okolicę. Konku-
rencja inspiruje!

A mnie by się marzyła skrom-
na knajpka ze zwykłymi sosno-
wymi stołami, gdzie bez cu-
dów cenowych mogłabym zjeść 
chłodnik, pomidorową, banal-
ne ziemniaki z koperkiem i kefi-
rem, prawdziwie leniwe czy paj-
dę chleba ze smalcem i ogór-
kiem małosolnym albo razowiec 
z miodem wrzosowym.

Chodzi mi nie o bar mleczny 
ale o miejsce, w którym każdy 
przypomni sobie smaki dzieciń-
stwa, albo odkryje urok prostej 
i pożywnej kuchni za niewiel-
kie pieniądze, produkowanej 
skromnym kosztem z rozsądnym 
zyskiem dla właściciela. Bo to, 
że coś nazywa się crème de to-
mates a nie pomidorowa, albo 
pommes de terre à la paysanne 
zamiast młode z koprem i zsia-
dłym mlekiem nie znaczy wcale, 
że lepiej smakuje albo chętniej 
to zamówię…       żu

Moda na sushi powoli, ale 
stanowczo mija. Nie tęsknię do 
niej, bo jakoś mnie te smaki ni-
gdy nie uwiodły. Ożywiają się 
za to pizzerie a pierogarnie, któ-
rych ostatnio nie przybywa, nie 
mogą się nadziwić, że klienci nie 
walą drzwiami i oknami. Mimo, 
że pierogi lubi prawie każdy.

Ale z pierogami jest trochę 
tak, jak ze słynnym warszawskim 
ciastkiem sprzed kilku lat – zyg-
muntówką, ciastkiem, które wy-
grało konkurs warszawskich cu-
kierników na stołeczne ciastko, 
nie detronizując wuzetki.

Cieniutka miseczka z płatków 
migdałowych, intensywnie cze-
koladowy mus, na tym konfitura 
żurawinowa przykryta kleksem 
bitej śmietany i spiczastą czap-
ką bezy. Pycha, ale tylko w ory-
ginale. Szybko pojawiły się po-
kutujące do dziś podróbki, coś 
okropnego. Babeczka z grube-

Polskie 
smaki

– Cieszę się, że znów pana widzę… Kazimierz Główka zawsze 
był kontent na widok swego kolegi Eustachego Mordziaka, miej-
scowego kupca. Ale pan Eustachy był jakby do prądu podłączony. 

– Pan podminowany, a ja – przeciwnie. Właśnie zdecydowa-
łem, na co nasza dzielnica pieniądze w przyszłym roku ma wydać.

– A coś pan burmistrz, albo rada dzielnicy jakaś? 
– Ani jedno, ani drugie. Skorzystałem tylko z nowoczesnych 

form uczestnictwa w życiu społecznym.
– Panie Kaziu, może pan do mnie normalnym językiem mówić, 

a nie takim urzędowym?
– Jak ja bym do pana językiem urzędowym mówił, to raz, dwa 

straż miejska mandat by nam wlepiła za nieobyczajne słownictwo 
w miejscu publicznym. Mnie chodzi o to, że obecnie dzięki inter-
netowi każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to, co mu w dziel-
nicy w przyszłym roku pobudują. Uczenie nazywa się to „budże-
tem partycypacyjnym”. Wchodzisz pan na odpowiednią stronę 
i wybierasz pan: kwiaty na pl. Szembeka, „leżącego policjanta” 
na Sztuki… Klikasz pan i gotowe.

– Tak od ręki?
– No nie, najpierw liczą, ile głosów, na który projekt padło. Wy-

grywa ten, co uzbiera najwięcej i ten jest przeznaczony do realiza-
cji. Fajna sprawa, bo człowiek ma coś do powiedzenia.

– Może i fajna, ale powiem panu, że w takim razie w dwóch róż-
nych Polskach żyjemy. Pan tu o jakichś parkach, a oni tam, u „So-
wy”, nie wiedzą co zamawiać, żeby banalnie nie było.

– U tego „Sowy”? Gdzie najmodniejsze studio nagrań jest? 

– U tego samego. Jak pomyślę, jak im odbiło, to aż mnie trzę-
sie. Niby ludzie, jak my, po peerelowscy, a maniery rżną jakby je-
den w drugiego to jakiś Czartoryski był, albo inny Radziwiłł. Mi-
nistrami są, prezesami i nie widzą, co się wokół dzieje? Że ludzie 
nie mają za co komornego płacić, a dzieciaki na wakacje mogą 
sobie tylko w telewizji popatrzeć? Oni muszą za nasze pieniądze 
swoje tyłki miodem smarować?

– Za jakie nasze, panie Eustachy?
– Nie czytałeś pan, nie słuchałeś… Carpaccio z matia-

sa holenderskiego, kawior z anchois, rzodkiewki piklowa-
ne, kawior z łososia, tatar, carpaccio z mlecznej jagnięciny, 
grillowany kozi ser ze szparagami, policzki, ogony wołowe, 
ośmiornice…

– Przestań pan, obrzydzony jestem. Ktoś to je w ogóle?
– Rządowi ministrowie. I kartą służbową płacą, czyli my 

stawiamy im te ośmiorniczki i wino za osiem stów flaszka. Ty-
le ludzie mają na miesiąc. I dlatego mnie trzęsie. Za swoje – 
proszę bardzo, zarabiają wystarczająco. Ale oni za nasze, na 
krzywy ryj, jak to mówią. A pan mi tu o jakichś ogródkach. 
Oni żyją w innej Polsce, a my w innej. Taki dwupak, rozumie 
pan. 

– Niech się pan nie unosi, panie Eustachy. Jeszcze nie wiado-
mo, jak to się wszystko skończy. Może się okaże, że to tylko gaze-
towa popelina? 

– Fakt, prasa zawsze może wykręcić kota do góry ogonem. Jak 
w tym dowcipie: Przychodzi pacjent do dentystki – żony mini-
stra Nowaka. – Chciałbym rozjaśnić zęby. Ona na to: – Nawet za 
darmo, jeśli pozwoli pan wypróbować nową metodę. Jegomość 
usiadł na fotelu, a ona w jakimś roztworze miesza kawałki pewnej 
gazety na pulpę. – Co Pani robi? – To właśnie ta nowa metoda – 
mąż powiedział, że prasa wybieli wszystko…

Szaser      

Co tam pa nie na Pradze...

Dwupak

Po co nam Senat?
Często się mówi, że demokracja jest 

w Polsce niedostateczna. Są jednak 
też opinie przeciwne. Niektórzy nawet 
twierdzą, że jesteśmy pod tym wzglę-
dem w światowej czołówce. Czy i jak 
można zmierzyć poziom demokracji? 

Podstawową miarą są wolne wybo-
ry oraz funkcjonowanie instytucji, któ-
re kontrolują proces stanowienia prawa. 

W Polsce do takich instytucji należy m.in. Rzecznik Praw Obywa-
telskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz inne sądy. 
Czy i na ile są one skuteczne? Czy ich orzeczenia i zalecenia są 
wcielane w życie, czy też lekceważone?

Można znaleźć przykłady na „tak” i na „nie”, ale narzekania na 
jakość uchwalanego prawa są powszechne i, niestety, na ogół uza-
sadnione. Często jest ono mętne, niechlujne, wewnętrznie sprzecz-
ne. Chciałoby się jednak wiedzieć, czy dzisiaj ustawy są pisane le-
piej, czy gorzej niż np. 10 lat temu. 

Nie wymyślono jeszcze programu, badającego stopień mętności 
czy niechlujstwa danej ustawy. Jest jednak pewne kryterium ocen-
ne, a uzyskujemy je dzięki corocznym informacjom o funkcjono-
waniu Trybunału Konstytucyjnego, które Senatowi przedstawia 
Prezes Trybunału. Przejrzałem te dokumenty od 1999 r. i porówna-
łem liczbę przepisów uznanych przez Trybunał za niezgodne z kon-
stytucją. Okazało się, że w pierwszej połowie tego okresu, czyli 
w latach 1999-2005, Trybunał przeciętnie w roku kwestionował 70 
przepisów, natomiast w drugiej połowie (2006-2012) – 48 przepi-
sów, przy czym w samym 2012 r. – 39 przepisów.  Jest więc niewąt-
pliwa poprawa, choć uczciwie trzeba przyznać, że taka liczba praw 
niezgodnych z konstytucją, to zdecydowanie za dużo. 

Ale to nie wszystko. Gdy Trybunał wytyka błędy, rząd i parla-
ment powinny je poprawić, inaczej bałagan w prawodawstwie na-
rasta. Informacje Trybunału zawierają ciekawe dane na ten temat. 
Otóż w 2012 r. na nowelizację czekało 50 przepisów, niektóre od 
kilku lat. To z pewnością wskaźnik zbyt wysoki, ale w 2009 r. ta-
kich niepoprawionych przepisów było aż 80! Ktoś więc przez te 
trzy lata solidnie popracował. A kto? Może Sejm? Nie, proszę pań-
stwa, Sejm ma na głowie sprawy ważniejsze, niż zgodność prawa 
z konstytucją – z zapałem zajmuje się np. podsłuchami. Całą tę ro-
botę wykonał Senat, ale pracą Senatu media się nie zajmują, bo 
w tej izbie nikt nie wnosi na mównicę słoika z karaluchem, zwanym 
pluskwą, ani nie ciska obelg na przeciwnika politycznego. Sena-
torom wystarczy więc satysfakcja ze słów Prezesa Trybunału (cy-
tuję): „Działalność Senatu to kontynuacja efektywnego i prokon-
stytucyjnego spojrzenia na wykonywanie orzeczeń….. Podejmując 
działania Senat miał na względzie pozycję Trybunału…..Projekty 
wnoszone przez Senat harmonijnie dopełniały orzeczenia Trybuna-
łu i uwzględniały – co zasługuje na aprobatę – uwagi oraz sugestie 
Trybunału….. Takie współdziałanie zasługuje na aprobatę….Senat 
reagował na sygnały dotyczące ujawniających się problemów…”. 

Oto i odpowiedź na postawione w tytule pytanie. Senat nieustan-
nie poprawia błędy i mankamenty prawa, uchwalanego przez Sejm. 
Wypełnia także inne funkcje, ale ta jest najważniejsza. Tymczasem, 
co pewien czas pojawiają się postulaty likwidacji Senatu. Partie, 
które nie dostały się do Senatu, a także różnego rodzaju populi-
ści spoza parlamentu głoszą, że jest niepotrzebny i dużo kosztuje 
podatników, więc trzeba go rozwiązać, a zaoszczędzone pieniądze 
przeznaczyć na zbożny cel. Proponuję zatem, aby ci posłowie, któ-
rzy swój cenny czas poświęcają na domaganie się likwidacji Sena-
tu, przeznaczyli go raczej na tworzenie takich ustaw, których nie 
trzeba będzie poprawiać, bo złe prawo kosztuje najwięcej!

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Warszawa ul. Siennicka 22
tel. 22 813 64 36

 Przystępne ceny  
  Dla emerytów i rencistów 

zniżka 20% 
  Czynne codziennie w godz. 

800–1900; soboty 800–1500 
ZAPRASZAMY!  

twój FryZjerteleFOny  
     kOmórkOwe

�� skup  sprzeda¿
�� sim-locki
�� akcesoria
�� naprawy
   www.krasphone.pl
 ch szembeka

ul. zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

e−mail: sklep@krasphone.pl

Oferujemy:  
 bluzki  spódnice  sukienki  spodnie  

koszule  dodatki (szale, chusty, biżuterię itp.)
Sklep: Warszawa, ul. Szaserów 139, 

Godziny otwarcia: pon.- pt. 10.00-19.00,  
sob. 10.00˗14.00, 

Tel. 506-206-811

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

BIUrO rEKLaMY „MIEszKańCa”
04−062 warszawa, ul. grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl
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Nie, nie będę – Dominika 
budowała w sobie przeko-
nanie, że trzeba być innym. 
Nie wiedziała kim zostanie 
w przyszłości, ale na pewno 
nie chciała zostać aktorką. 
Szczególnie, że ojciec od-
szedł z ich domu, gdy mia-
ła trzy latka. Nie był on za-
tem dla niej godnym wzorem 
do naśladowania. Rozwód 
rodziców był dla niej cięż-
kim czasem, jak dla każdego 
dziecka, które wychowywało 
się w niepełnej rodzinie. Ma-
ma dokładała jednak wszel-
kich starań, aby załagodzić 
jej stratę ojca. Była jej anio-
łem stróżem i największym 
prezentem od losu.

– Mama wychowywała 
mnie sama, a czasy były bar-
dzo ciężkie, więc teraz jesz-
cze bardziej to doceniam. 
Dodatkowo nigdy nie była ja-
koś szczególnie zaradną oso-
bą w sensie materialnym. Lu-
dzie posiadali kolorowe te-
lewizory, samochody, pralki, 
kafelki. Myśmy niczego takie-
go nie miały i też nie potra-
fiłyśmy o to specjalnie zabie-
gać. A jednak mimo wszystko 
moje dzieciństwo było bez-
pieczne, wesołe. I dzięki te-
mu dzisiaj koncentruję się 
na rzeczach przyjemnych, 
a nie na obawie, że coś złe-
go może mnie w życiu spo-
tkać – przyznała. I rzeczy-

wiście wyszło jej to tylko na 
dobre. Pani Dominika dzięki 
całej tej sytuacji nauczyła się 
samodzielności. Zrozumiała, 
że jest silna i że poradzi so-
bie w każdej trudnej sytuacji. 

– Z tyłu głowy istniała oba-
wa, że może jednak nie dam 
sobie sama rady, że być mo-
że każda kobieta do życia po-
trzebuje faceta, ale to nie-
prawda. Bardzo szybko zro-
zumiałam, że sama dam so-
bie ze wszystkim radę. A jak 
będę chciała, żeby ktoś mi 
zamontował antenę, przybił 
półkę, naprawił kran – to wy-
najmę sobie pana, tzw. złotą 
rączkę – mówiła.

Przez lata nic nie zmieniło 
jej podejścia. Dorastała i tyl-
ko umacniała się w przeko-
naniu, że ma rację. Sama kie-
rowała swoim życiem. Tyl-
ko jednego nie zdołała prze-
widzieć. Tego, że zostanie 
aktorką, wbrew wcześniej-
szym deklaracjom. Widać, 
co komu przeznaczone, to 
nieuniknione. I tak kończąc 
IV Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Adama Mickiewicza 
poczuła, że złoży papiery na 
Akademię Teatralną. Dosta-
ła się i w 1994 roku ukoń-
czyła ją bez najmniejszego 
problemu. Rok później senat 
tej uczelni przyznał jej Na-
grodę im. Tadeusza Łomnic-
kiego. Doceniono jej talent. 

Mówiono, że aktorstwo ma 
we krwi. Poczuła, że znala-
zła się we właściwym miej-
scu i że robi to, co kocha.  Po 
zdobyciu dyplomu związała 
się z Teatrem Ateneum, na-
stępnie z Teatrem Powszech-
nym w Warszawie. Początki 
w zawodzie nie były jednak 
łatwe, ale dziś już wie, że to 
wszystko wyszło jej tylko na 
dobre. Podobnie jak trudne 
dzieciństwo, które zaharto-
wało jej charakter.

– Jeśli ktoś od razu po szko-
le gra, musi przez to przejść 
– role dla młodych kobiet, 
zwłaszcza w repertuarze kla-
sycznym, przeważnie ma-
ją w sobie trochę naiwności. 
Chociaż mam wrażenie, że 
moje bohaterki były bardziej 
skomplikowane. Zresztą po-
między rolą pierwszej naiw-
nej a obsadzeniem całkowi-
cie wbrew moim warunkom 
fizycznym jest jeszcze sporo 
możliwości. Na szczęście. Bo 
reżyserom brakuje odwagi, 
żeby obsadzać aktorki wbrew 
pierwszemu wrażeniu – wy-
znała.

Dobrze czuła się na teatral-
nych deskach, ale na szczę-
ście została zauważona rów-
nież przez reżyserów filmo-
wych. Pierwszy swój wielki 
sukces odniosła rolą tytuło-
wą w „Łagodnej” – adapta-
cji opowiadania Fiodora Do-

stojewskiego zrealizowaną 
przez Mariusza Trelińskiego. 
Przyniosła jej ona nagrodę 
w Rydze na Międzynarodo-
wym Festiwalu Aktorów Fil-
mowych, następnie w Rosji 
na MFF Złoty Rycerz 1997. 
Swój talent potwierdziła 
również w filmach: „Daleko 
od okna” Jana Jakuba Kol-
skiego, w którym zagrała 
ukrywającą się w mieszka-
niu młodego polskiego mał-
żeństwa Żydówkę, „Warsza-

wa” Dariusza Gajewskiego 
i „Wojaczek” Lecha Majew-
skiego. Tych ról było wie-
le, ale o dziwo szerokiej pu-
bliczności kojarzy się przede 
wszystkim z rolą Marty Mo-
stowiak z popularnego seria-
lu „M jak miłość”. Nie prze-
szkadza jej to jednak i nadal 
robi swoje – najlepiej jak po-
trafi!

Pani Dominika wcieliła się 
w swoim życiu w napraw-
dę wiele ról, ale i tak tą naj-

ważniejszą okazała się rola 
matki. Samotnie wychowu-
je syna Huberta, bo jej mał-
żeństwo z Hubertem Zdunia-
kiem niestety nie przetrwa-
ło próby czasu. Niemniej 
jednak daje sobie radę ze 
wszystkim i zajmuje się swo-
im dwunastoletnim synkiem 
najlepiej jak potrafi.

– Staram się różne rze-
czy mu tłumaczyć i go chro-
nić. Mój synek jest wspania-
ły i wie coś więcej, niż jestem 
w stanie go nauczyć, opowie-
dzieć mu, przekazać. Może 
brzmi to, jakbym była nawie-
dzona, ale tak jest. Bardzo 
się staram, żeby nie miał róż-
nych lęków. Istnieje syndrom 
kobiet, które rozstają się z oj-
cem dziecka i często próbu-
ją to nadrobić. Nadrabianie 
przeróżnych rzeczy ćwiczę od 
dzieciństwa, więc teraz sta-
ram się z tym walczyć – pod-
sumowała. 

Razem z synem mieszkają 
na Białołęce, w pięknym do-
mu, o którym pani Domini-
ka marzyła całe życie. To ich 
oaza spokoju w której obo-
je są szczęśliwi. A szczęście 
małego Huberta jest dla jego 
mamy bezcenne, bowiem to 
właśnie on był, jest i będzie 
najważniejszym mężczyzną 
jej życia.

Nie jest jednak tak, że pani 
Dominika przestała wierzyć 
w miłość. Wielokrotnie łą-
czono ją z osobami z pierw-
szych stron gazet i nie tylko. 
Plotkowano o jej burzliwych 
romansach. Czy teraz jej ser-
ce jest zajęte? O tym wie 
chyba tylko sama zaintere-
sowana. Jedno wiemy, sama 
czy z kimś u boku na pewno 
da sobie ze wszystkim radę.

(ad)

Dominika OSTAŁOWSKA
MIESZKAŃCY

– A ty, Dominiczko, pewnie też będziesz aktorką? – przyja-
ciele mamy i  taty zadawali jej to pytanie przy każdej 
nadarzającej się okazji. A  że ojciec pani Dominiki 
Ostałowskiej był aktorem więc takich okazji nie brakowało. 

Bielizna dla Ciebie

na wybrane  
kostiumy kąpielowe m.in. 

Triumph, Felina, Samanta, Freya.
Rabaty nie łączą się!

PrOMOcJA trwa do 31 lipca 2014 r.

Warszawa, ul. Fieldorfa 10A lok. 203, tel. 22 403-10-60
Czynne pn.-pt. 10.00-20.00; sob. 9.00-15.00

SAlon zaprasza

RABAT –30%

K&l hAIr deSIgn grOuP
Salon expert Ch Atrium Promenada

warszawa, ul. Ostrobramska 75c lok. 0.38 (obok pralni) 
tel. (22) 611 37 77, 668 029 578   www.hairdesigngroup.com.pl
Salon czynny: pn.–sob.10.00-21.00, niedziele 10.00-20.00

30% na keratynowe 
prostowanie włosów
Kupon ważny do 31.07.2014 r.

jednOrAZOwy KuPOn rABAtOwy:



Pomóż tym, których kochasz
wStydlIwy PrOBlem… 

Czy wiesz, że w  polskim 
społeczeństwie jest bardzo 
wiele osób, które przez lata ży-
ją z  niedosłuchem udając, że 
nie mają problemu lub też mają 
nadzieję, że nikt się nie dowie, 
co niestety obraca się przeciw-
ko nim samym, bo same wy-
kluczają się z życia rodzinnego 
i towarzyskiego poprzez utrud-
nioną komunikację.

OtOCZenIe I rOdZInA… 
Czy zdajesz sobie sprawę z te-

go, że osoby mające problem 
ze słuchem, właśnie z  powo-
du wstydu nie przyznają się do 

problemu, a niestety problem ze 
słuchem często  oddziałuje źle, 
także na otoczenie i  rodzinę tej 
osoby. Problem pogarszania słu-
chu jest uciążliwy dla pozosta-
łych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w nadmier-
nym hałasie (np. bardzo głośne 
słuchanie TV lub radia) i naraża 
ich również na warunki, które 
i  u  nich mogą powodować po-
wstawanie problemu pogarsza-
nia słuchu. Bardzo ważna jest 
pomoc rodziny, jeśli widzisz, że 
ktoś bliski z  Twojego otoczenia 
ma częsty problem z  usłysze-
niem całości wypowiedzi  albo 
włącza dźwięk coraz głośniej, 
warto namówić taką osobę na 
odwiedzenie specjalisty. 

teChnOlOgIA OdPOwIAdA  
nA POtrZeBy…

Technologia w  dziedzinie 
protetyki słuchu rozwija się 
bardzo szybko i  jest w  sta-
nie zaspokoić wszelkie wy-
magania dotyczące aparatów 
słuchowych zarówno te, es-
tetyczne, wielkościowe  jak 
i dotyczące aktywnego lub no-
woczesnego stylu życia, dla-
tego czym szybciej takie oso-
by przestaną unikać tema-
tu posiadanego problemu ze 
słuchem, tym szybciej znów 
w  pełni będą mogły słyszeć 
otaczające dźwięki bez nara-
żania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZAnIm BędZIe ZA PóźnO…

Często przez zbyt późne za-
uważenie, że ktoś  cierpi na pro-
blem ze słuchem, wystąpiło już 
długotrwałe uszkodzenie słuchu 
i jest za późno, by odpowiednio 
pomóc takiej osobie. 

 
PAMIĘTAJ – im szybciej nie-
dosłuch jest wykryty, tym le-
piej. Dlatego KAŻDY powinien 
regularnie badać swój słuch.

Co PowINNo  
nAS ZAnIePOKOIĆ…

– narzekanie, że przez tele-
fon osoby z którymi prowadzo-
na jest rozmowa, mówią nie-
wyraźnie

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

– często pada pytanie: „Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy 
mógłbyś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji. 

NA NASZYM SŁUCHU 
POLEGAMY W WIELU RÓŻNYCH 
SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, 
DLATEGO POWINNIŚMY GO  
CENIĆ I CHRONIĆ!

Ludzie regularnie sprawdzają 
stan swoich zębów, czy wzrok 
ale zapominają, że słuch jest 
również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie się 
sprawnie komunikować z  oto-
czeniem. AS 2014

wstydliwy problem Polaków - ubytek słuchu

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne ba da nie 
s³uchu i konsultacjê protetyka 
s³uchu. osobom nie pe³ no spraw-
nym proponujemy wizyty domowe. 
z uwagi na du¿e zainteresowanie 
naszymi us³ugami, prosimy o tele-
foniczne umawianie wizyt.
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– Jestem zachwycona za-
równo samą imprezą jak i oto-
czeniem. Syn z synową miesz-
kają w blokach obok, więc 
w parku nad jeziorkiem Ba-
laton bywam dość często. Za-
wsze chętnie tu przychodzę, 
bo to naprawdę ładne i urocze 

miejsce. Jeżeli chodzi o dzi-
siejsze atrakcje, to najbardziej 
podobały mi się występy dzie-
ci, prezentujących gimnastykę 
artystyczną. Są takie giętkie 

jakby nie miały kości – stwier-
dziła z uśmiechem pani Zo-
fia, która na imprezę przyszła 
ze swoim 5-letnim wnukiem 
Kacprem. 

Uczestnicy wspomnianych 
zajęć gimnastyki artystycz-
nej „Legion” Warszawa wy-

stąpiły nieco później. Na do-
bry początek na scenie poja-
wili się członkowie teatrzyku 
dla dzieci z przedstawieniem 
„Koziołek Pacanołek” na pod-

stawie dobrze znanej książki 
„Koziołek Matołek”. Ze spek-
taklu dzieci mogły dowie-
dzieć się m.in. jak należy za-
chować się w sytuacji, gdy... 
wybuchnie pożar. 

Tego dnia zaprezentowa-
li się także uczestnicy warsz-

tatów wokalnych z Klubu 
Kultury Gocław, którzy pod 
okiem Anny Ścigalskiej do-
skonalą swoje umiejętności 
muzyczne. 

Sporo pozytywnych emo-
cji wzbudził występ sąsia-
da z Saskiej Kępy – Gienka 
Loski – najbardziej znanego 
z występu w jednym z telewi-
zyjnych talent shows w 2011 
roku. Jak przypomniała pro-
wadząca imprezę,  muzycz-
ne dokonania tego wokali-
sty i gitarzysty białoruskiego 
pochodzenia są znane miło-
śnikom bluesa już od bardzo 
wielu lat. Sam muzyk miał 
kilka rad dla młodych arty-
stów.  – Żeby coś z tego było 
trzeba się uczyć – podkreślił. 
– Jak on śpiewa. Chwyta za 
serce i dociera do głębi duszy 
– rozmarzyła się jedna z pań 
z widowni.  

Atrakcji było tyle, że nie 
sposób wszystkich wymie-
nić. Działo się nie tylko na 
scenie. Obok  niej w kilku na-
miotach można było m.in. za-
poznać się z ofertą lokalnego 
Klubu Seniora, wziąć udział 
w kiermaszu książek biblio-
tecznych i zajęciach plastycz-
nych. Oczywiście nie mogło 
też zabraknąć tak lubianego 
przez najmłodszych malowa-
nia buziek, słodkiej waty cu-
krowej oraz balonów. 

Kto nie chciał tylko oglą-
dać występów, ale pragnął też 
wziąć aktywny udział w za-
bawie, mógł poćwiczyć grę 
w piłkę plażową z mierzą-
cym 215 centymetrów siatka-
rzem Marcinem Nowakiem, 
byłym reprezentantem Polski, 
obecnie grającym w AZS Po-
litechnika Warszawska. Chęt-
nych – zarówno młodszych jak 
i starszych – nie brakowało. 
Imprezę, która trwała do wie-
czora swoim patronatem ob-
jął m.in. „Mieszkaniec”. Pozo-
staje mieć nadzieję, że za rok 
kolejna edycja będzie równie 
udana.  Anna Krzesińska

PIKnIK nAd BAlAtOnem
Piknik „Dzień Gocławia” w Parku nad Jeziorkiem Balaton, oka-
zał się wyjątkowo udaną imprezą. Swój udział w tym miała nie 
tylko słoneczna pogoda, ale także starania organizatorów – 
Klubu Kultury Gocław – filii centrum Promocji Kultury, którzy 
przygotowali moc atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 

rurka to jest ostatnia?
W pawilonach przy Rondzie Wiatraczna poruszenie. Nie-

dawno osoby prowadzące tam działalność dostały zawiado-
mienie z urzędu dzielnicy Praga-Południe o zmianie właści-
ciela gruntu. Działkę na której stoją pawilony odzyskali byli 
właściciele. 

Do użytkowników pawilonu zgłosił się już nowy właściciel 
gruntu z propozycją pięciokrotnej podwyżki czynszu. Wzbudzi-
ło to uzasadnioną panikę u przedsiębiorców prowadzących tam 
działalność.

Kultowa cukierenka rodziny Przewłockich, pawilon z kapelu-
szami, firmy które są tam od 56 lat – boją się jutra. Co prawda 
Miasto w przyjętej dwa  tygodnie temu uchwale chce zagwaran-
tować pomoc dla lokatorów tzw. Wrażliwych czyli tych, którzy 
mają trudną sytuację materialną.

Na razie jednak pomoc drobnym przedsiębiorcom, którzy nie 
dadzą rady zapłacić nowych stawek, jest w fazie projektów i być 
może zmiana przepisów ułatwi im życie. Projekt zakłada utrzy-
manie firm, które wpisały się w historię naszego miasta oraz po-
moc im w przeprowadzce blisko starego miejsca prowadzenia 
działalności.

Czy nowe przepisy zdołają uratować kultowe grochowskie 
rurki z kremem, czy ocaleje zasłużona firma produkująca ka-
pelusze? Na razie więcej jest pytań niż odpowiedzi i tylko rurki 
smakują tak samo od 56 lat. (bm)

ul. Grenadierów, lipiec 2014 r.  
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 BA RAN 21.03-21.04

Początek lipca może przynieść ze sobą drob-
ne problemy osobiste. Potraktowanie ich na po-
ważnie pomoże Ci jednak opanować niepożą-
dane sytuacje. W  trudnych chwilach pomoże 
ktoś bliski Twemu sercu. W sprawach zawodo-
wych chwilowo bez zmian, ale jak mawiają, sta-
bilna sytuacja to dobra sytuacja. 

 BYK 22.04-21.05
Wakacyjna pogoda przełoży się na rewelacyjne 
samopoczucie. Będzie to idealny okres, aby za-
brać się za coś niełatwego, co od dawna się od-
kładało. Załatwienie tej sprawy zrzuci Ci ciężar 
z  barków, a  na dodatek wcale nie pójdzie tak 
źle i opornie jak mogłoby się wydawać. W spra-
wach uczuciowych miej się na baczności. Ktoś 
zawróci Ci w głowie, ale pamiętaj, że medal ma 
dwie strony.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Będzie to czas idealny, żeby skupić się proble-
mach przyjaciół. Prywatne i zawodowe sprawy 
mogły sprawić, że najbliżsi znajomi poczuli się 
trochę zaniedbani. Czas spędzić kilka dni w ich 
towarzystwie. Bardzo dobrym pomysłem może 
okazać się wspólny spontaniczny wyjazd np. 
w miejsce z „dawnych lat”.

 RAK 22.06-22.07
W  tym okresie otwartość na różne propozycje 
może zaowocować przyjemnymi konsekwen-
cjami zarówno na tle zawodowym jak i prywat-
nym. Przełamanie się i  przekonanie do rzeczy 
nielubianych wpłynie korzystnie na sytuację 
w pracy. Z kolei w sferze osobistej poskutkuje 
zawarciem nowej znajomości, która w przyszło-
ści może być bardzo istotna. W upalne dni uwa-
żaj na słońce, aby nie spiec się na raka.

 LEW 23.07-23.08
Wyjazd, chwila relaksu i odetchnięcie świeżym 
powietrzem – dzięki temu na Twojej twarzy poja-
wi się uśmiech, który „zarazi” też bliskie Ci oso-
by. Rodzinne relacje będą dobre jak nigdy, a za-
tem będzie to dobry okres do rodzinnych spo-
tkań, nawet z  tymi mniej lubianymi członkami 
rodziny. Dobre samopoczucie przypomni Ci też, 
że czas najwyższy pomyśleć o  jakimś sporcie. 
Uważaj jednak żeby nie przesadzić, nikt nie jest 
niezniszczalny.

 PAN NA 24.08-23.09
Natłok obowiązków da Ci w kość, ale nie martw 
się, najbliżsi wyciągną do Ciebie pomocną dłoń. 
Zobaczysz, kto tak naprawdę się o Ciebie trosz-
czy i komu zależy na Twoim szczęściu. Będzie to 
też okazja, aby zawrzeć nowe znajomości i prze-
konać się do osób mniej lubianych. W  najbliż-
szych dniach nie raz pozytywnie się zaskoczysz.

 WA GA 24.09-23.10
Nadchodzi czas sukcesów zawodowych. Czas 
zakasać rękawy i działać, żeby poprawić swoją 
sytuację w pracy. Ciężka praca przyjdzie łatwiej 
i  zaowocuje lepszymi wynikami niż zazwyczaj. 
Szef i  współpracownicy będą zadziwieni jako-
ścią i tempem Twojej pracy. Ich uznanie podnie-
sie Ci morale i poprawi nastrój, który zabierzesz 
ze sobą do domu.

 SKOR PION 24.10-23.11
W tym okresie możesz być zmuszony dotrzymy-
wać złożonych obietnic. Jednakże nie będzie to ła-
twe. Warto pokazać, że nie rzucasz słów na wiatr, 
że zależy Ci na bliskich. Przyjaciele i najbliżsi do-
cenią Twoją słowność. To właśnie w  tym okresie 
może się zrodzić przyjaźń na całe życie. Pamiętaj 
jednak, żeby wystrzegać się impulsywnych decyzji 
i zachowań, ponieważ to one mogą przyczynić się 
do nadwyrężenia czyjegoś zaufania. 

 STrZE LEc 24.11-22.12
Chwila wytchnienia będzie doskonałą okazją by 
poświęcić więcej czasu na swoje hobby. Warto 
w całości oddać się swoim pasjom i temu co lu-
bisz, nawet jeśli odizoluje Cię to od ludzi. Rodzi-
na i znajomi to zrozumieją o ile tylko dasz im ja-
kieś znaki życia, aby za bardzo się nie martwili. 
Korzystaj póki możesz, druga taka okazja może 
się prędko nie zdarzyć.

 KO ZIO rO ŻEc 23.12-20.01
Nie wstydź się prosić o pomoc. Wiele razy to Ty by-
łeś ostoją spokoju dla kogoś, dlatego też najbliższe 
osoby z chęcią Cię wesprą. Będzie to dobra okazja 
do szczerych rozmów i pogłębienia przyjaźni. Sta-
raj się jednak tego nie wykorzystywać, nie chcesz 
przecież, aby postrzegano Cię jako osobę, którą 
trzeba niańczyć. W niektórych przypadkach przy-
jaźń może przerodzić się w coś więcej.

 WO DNIK 21.01-19.02
Twoja pracowitość zostanie doceniona. Zabły-
śniesz w  oczach szefa i  współpracowników. 
Będzie to chwila, aby złapać oddech i  należy-
cie wypocząć. Jednakże długo nie spoczywaj 
na laurach i pamiętaj, że sukcesy budzą duże 
oczekiwania, a zatem poprzeczka zostanie pod-
niesiona. Zbyt duże lenistwo może pociągnąć 
za sobą nieprzyjemne konsekwencje.

 RY BY 20.02-20.03
Twoja sytuacja finansowa ulegnie znacznej po-
prawie. Wreszcie odetchniesz z ulgą i pomyślisz 
o zasłużonych wakacjach. Podczas wypoczyn-
ku wystrzegaj się jednak zbyt dużych aktywno-
ści i sportów, gdyż kontuzja może mieć przykre 
konsekwencje np. w postaci diametralnej zmia-
ny stabilnej już sytuacji finansowej. Pamiętaj 
zdrowo, ale z umiarem! Astronom

Dlaczego z młodych ziem-
niaków niełatwo jest zrobić 
chrupiące placki albo jędr-
ne kopytka? Dlaczego młode 
ziemniaki jadamy ze skórką, 
a stare – obieramy? 

To proste. Młode, świeżo 
wykopane ziemniaki zawiera-
ją mnóstwo wody i stosun-
kowo mniej skrobi, która jest 
„lepiszczem” placków, kopy-
tek czy kartaczy. Gdy przez 
kilka miesięcy je przechowu-
jemy (zwykle około 8-10) wo-
da wyparowuje i zachodzą 
zmiany chemiczne w ich skła-
dzie. Dlatego stare ziemniaki 
powinniśmy obierać jak naj-
grubiej, ponieważ przy sa-
mej skórce zgromadzą się 
toksyny, na przykład sola-
nina, powodująca zatrucia 
pokarmowe a nawet zabu-
rzenia krążeniowo-oddecho-
we. To ważne informacje dla 
kobiet w ciąży a zwłaszcza 
osób chorych na nerki. Młode 
i stare ziemniaki gotujemy 
w inny sposób, niezależnie od 
tego, czy dodajemy do wody 
łodyżki kopru, pietruszki, czy 
tylko sól: stare wkładamy do 
zimnej wody i dopiero na gaz, 
młode wrzucamy wprost do 
wrzątku.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Ziemniaczane smaczki.

✓Zapiekane 1: ziemniaki krojone w cieniutkie plasterki (naj-
lepiej obieraczką do warzyw), wymieszane z 1 jajkiem, 3 łyżka-
mi kwaśnej śmietany lub kefiru, gałką muszkatołową, solą, pie-
przem, ułóż płasko w wysmarowanej tłuszczem formie. Na nich 
ułóż siekany, sparzony szpinak (może być mrożony) wymiesza-
ny z łyżką mąki rozbełtaną w 3-4 łyżkach mleka i z gałką musz-
katołową oraz świeżym czosnkiem. Zapiekaj na wpół przykryte (gdy za dużo płynu 
odkryj, by odparował). Gotowe krój póki gorące na porcje, jak tort, a na wierzchu każ-
dego kawałka połóż jajko sadzone.
 ✓Zapiekane 2: formę wysmaruj masłem, ułóż luźno na dnie pokrojone w kostkę 
cienkie plastry boczku wędzonego, na to siekaną cebulkę i pieprz mielony. Kolejna 
warstwa to ziemniaki w plasterkach o grubości 3-4 mm, wymieszane z jajkiem, roz-
bełtanym z bardzo drobno tartym serem żółtym i łyżką słodkiego mleka, solą i pie-
przem. Wierzch oprószyć grubo żółtym serem.

✓Zapiekane 3: ziemniaki jednakowej wielkości wyszoruj, pokrój w ósemki. Posól, 
odstaw przykryte na kilkanaście minut. Do miski, którą potem będzie można szczel-
nie przykryć, wlej 1/3 szklanki oliwy, porządnie ubij trzepaczką z pieprzem mielonym 
czarnym, rozmarynem, oregano, kilkoma ziarenkami zmiażdżonego kminku, szczyp-
tą gałki muszkatołowej i czosnkiem, świeżym lub suszonym (mielonym). Ziemniaki 
wyjmij, osusz dokładnie papierowymi ręcznikami, wrzuć do oliwy z ziołami, przykryj 
i potrząsaj tak długo, aż będą w całości, z każdej strony pokryte tym ziołowym „ma-
jonezem”. Wówczas wysyp je na blaszkę pokrytą folią aluminiową lub do grubszej 
brytfanny i piecz do zrumienienia. Pozostałą w naczyniu oliwę można użyć do szyb-
kiego zamarynowania rozbitych filetów z kurczaka, na których następnie ułóż paski 
korniszonów, zroluj i obsmaż na rumiano bez panierowania. Podawaj z ziemniakami 
i sałatą z winegretem.

✓Ugotowane ziemniaki w mundurkach wystudź, obierz, pokrój w sporą kostkę, 
dodaj sparzoną cebulę w półplasterkach, korniszonki, ewentualnie kapary, krojone 
w kostkę śledzie matjasy, ewentualnie krojone w kostkę buraczki gotowane mary-
nowane w lekkim occie. Polej niezbyt ostrym winegretem lub dodaj nieco majonezu 
i odstaw do lodówki. Podawaj zimne. PysznaJózia

Ra dy 
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War to wie dzieć
Młode kartofelki… Pycha! Mieszkańcy Andów znają je od 7-8 tysięcy 
lat, a my, Europejczycy, ledwie od około pięciuset! Jędrzej Kitowicz 
tak o nich pisał: „Jabłka zaś ziemne, czyli ziemniaki, a po teraź-
niejszemu kartofle, bądź świeże, bądź stare, w jednej utrzymując 
się porze, równą też apetytowi sprawują satysfakcję. (…) Zjawiły 

się najprzód za Augusta III w ekonomiach królewskich”. Jabłka ziemne? To dosłowne tłu-
maczenie ich francuskiej nazwy – pommes de terre.  Kartofle? To znowu z niemieckiego 
- kartoffel. Po polsku – ziemniaki, ale też poznańskie pyry, góralskie grule, kaszubskie 
bulwy. Niegdyś, z uwagi na peruwiańskie pochodzenie, nosiły nazwę perka. W Polsce mają 
dwa pomniki (Biesiekierz i Poznań), w Europie i USA – kilka. 

Mogą być białe, żółte, fioletowe; sypkie i mączyste, kruche, o konsystencji awokado 
po ugotowaniu – są odmiany do purée, frytek, sałatek – całe mnóstwo. W Peru jest bank 
genów ziemniaka z ponad 10 tysięcy odmian! Uwaga! Wczesne są o kilkanaście procent 
mniej kaloryczne, niż te późniejsze.  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Małżeństwo przy herbatce. Żona czyta ga-

zetę i wzdycha:
– No, popatrz. Piszą tutaj, że woda podro-

żała.
– No, nareszcie! - ucieszył się mąż. – Naj-

wyższy czas, żeby i abstynentom dobrali się do kieszeni!
��

Gabinet dentystyczny. Pacjent w najdroższym garniturze, ze 
złotym Rolexem wielkości talerzyka na przegubie, spinkami 
z diamentami jak wiśnie, ze stojącymi obok dwoma ochronia-
rzami o byczych karkach. Dentysta prosi na fotel i każe otwo-
rzyć usta. Patrzy, zagląda, wreszcie mówi:

– Ale w czym mogę panu pomóc? Bo tu same tylko złote 
zęby, diamentowe koronki… Coś niesamowitego! Czego pan 
ode mnie oczekuje???

– Sam pan widzi, doktorze, jak to wygląda – odpowiada 
pacjent. Alarm chciałbym założyć…

��
Koledzy rozmawiają na rybach: 
– …no i wtedy powiedział, że będę zarabiał dwa tysią-

ce na rękę.
– Co ty na to?
– Odpowiedziałem mu: dobrze, ale ja mam dwie ręce…
 WesołyRomek

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 11/2014: „Fuka, ale nie puka”. 
Zestaw upominków wylosowała p. Marzena Kowalczuk z ul. Ostrobramskiej. Po 
odbiór zapraszamy (z dowodem osobistym) do redakcji do 18 lipca br.
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO/ kupię

 Skup aut, kasacja. Płatne go-
tówką.  Tel. 511-571-917

DAM PRACĘ

 Telepizza zatrudni dostaw-
ców z własnym samochodem. 
 Tel. 22 610-30-90

FINANSE

 Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

 A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro 
i inne przedmioty. 
Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
 Książki Płyty Dojazd. 
 Tel. 798-631-511 

MEDYCZNE

 Alkoholowo - narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
 VanillaHome Gabinet Masażu 
Leczniczego zaprasza dorosłych 
na indywidualną rehabilitację 
ruchową z fizjoterapeutą. Ostro-
bramska 128 (wejście od ul. Be-
tonowej).  Tel. 732-723-889

NAUKA

 Fizyka, matematyka - dojazd. 
 Tel. 22 615-81-50, 603-581-282
 Matematyka w wakacje. 
 Tel. 510-420-318
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze - promocja! Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Garaż murowany 18 m2, 
światło. Centrum Grochowa. 
 Tel. 696-738-935
 Kawalerka w Wawrze. 
 Tel. 660-281-236
 Kawalerka, Falenica. 
 Tel. 696-278-382

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Bezpośrednio dwie działki 
budowlane w Nowym Koniku 
Gm. Halinów. Tel. 728-925-966
 Działka, Kulki (gm. Sienni-
ca), 2600 m2, media.
 Tel. 608-048-084 

PRAWNE

 Doradca Podatkowy - pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody, audyty Wspól-
not Mieszkaniowych. Warsza-
wa Gocław.  
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 

www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola 
od strony pętli autobusowej) 
 www.kancelariaosica.pl; 

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

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TANIO 
I SOLIDNIE.  
 TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbown - no-
we, używane - serwis, konser-
wacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822 

www.odkurzaczewodne.eu

TRANSPORT

 AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-

łe rozbiórki z załadunkiem. 
Tanio.  Tel. 721-002-710
 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22-224-22-63; 888-651-163
  AUTOHOLOWANIE, 

PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
 Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. Tel. 607-66-33-30 
 Wywóz gruzu, mebli, sprzą-
tanie piwnic, transport mat. bu-
dowlanych.  Tel. 600-359-594

TURYSTYKA

 MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIO-
RO, LAS, KAMERALNIE.
  TEL. 89 621-17-80
WWW.SZCZEPANKOWO.PL
 Wczasy dla Seniora Kryni-
ca Morska 7 dni cena 699 zł/os 
14 dni cena 1299 zł/os W cenie 
pełne wyżywienie i zabieg re-
habilitacyjny! Stegna 14 dni ce-
na 1049 zł/os. Zapisy: ul. Mar-
szałkowska 81 lok. 25 
 Tel. 22 834 95 29 

USŁUGI

 A-z stolarskie usługi. 
 Tel. 602-126-214
 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachod-
nie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940
 Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
 lemag-tvsat.waw.pl, 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
 ANTENy, TELEWIZORy 
- NAPRAWA. 
 TEL. 602-216-943
 Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie. 
 Tel. 503-630-035
 Cyklinowanie, lakierowanie 
- Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów - Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
 Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapicer-
ki.  Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

 Elektryczne. 
 Tel. 516-075-825
 Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy, 
ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05

 Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie.  Tel. 22-610-81-21, 
 607-773-106
 HyDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
 Hydraulik 24h, wod. kan. co. 
gaz.  Tel. 22-416-64-49 
 i 889-51-82-46
 HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 Hydraulika, wod. kan.-gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl
 Tel. 696-321-228
 LODÓWEK NAPRAWA 

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

 Lodówki, pralki, telewizory 
- naprawa.  Tel. 694-825-760
 MALOWANIE ŚCIAN. 
TEL. 602-126-214
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163

 Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe - produk-
cja, naprawa.  
 Tel. 602-228-874
 SZAFy, PAWLACZE, 
GARDEROBy. 
 TEL. 602-126-214
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie verti-
cali.  Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/ budowlane

 HYDRAULIKA ELEKTRY-
KA OGRZEWANIE DOMO-
FONY KLIMATYZATORY.

TEL. 604-339-033 
WWW.HYDRO-ELEKTRO.COM.PL

USŁUGI/komputerowe

 Kompiak.pl, odzyskiwanie 
danych, serwis komputerowy, 
dojeżdżamy, godz. 9-20/7 dni. 
 Tel. 603-134-299

 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

 Dachy, rynny, obróbki bla-
charskie - wymiana, napra-
wa, montaż.  
 Tel. 504-250-013
 Glazura, hydraulika, remon-
ty.  Tel. 518-562-380 
 Glazura, malowanie, hydrau-
lika.  Tel. 606-181-588
 Glazura - remonty. Facho-
we porady.  Tel. 692-885-279
 Malowanie, panele, wykła-
dziny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, tapetowanie, re-
monty.  Tel. 501-028-073
 Naprawy - serwis - sprzedaż 
-  okna - drzwi - meble - różne 
prace rem.-budowlane. 
 Tel. 792-090-565
 Remonty kompleksowo i so-
lidnie.  Tel. 501-868-930, 
 502-218-778 
 www. remonty4u.pl
 TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888

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

USŁUGI 

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

ZIELARSTWO

 Ziółko - Sklep Zielarsko- 
Medyczny C. H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo - pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SzE NIA DROb NE   OGŁO SzE NIA DROb NE    OGŁO SzE NIA DROb NE
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Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156 

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
 ul. Floriańska 12 

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

USŁUGI PogrzebowezakŁad POgrzebOwy

„ABRoS”
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

c a Ł O d O b O w O

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKUrENcYJNE cENY

ul. Floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (Gocław)

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

ZAKŁAD POGRZEBOWY
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Domowy hydraulik - 24h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy.  Tel. 22 610-88-27; 
 604-798-744

Gaz, hydraulika - 24h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazo-
we.  Tel. 22 610-18-53; 
 662-065-292

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt agd, złom, makula-
turę, stłuczkę. Sprzątanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli.       
Tel. 22 499-20-62

Pomoc Komputerowa z do-
jazdem do klienta. 

Tel. 662-662-611

 POGOTOWIE 
HYDRAULICZNE 
 ZŁOTA RĄCZKA  
 REMONTY  
 WYKOŃCZENIA
KOMPLEKSOWO 
Tel. 505-059-279
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Wiele już było głośnych 
i hucznych imprez na i przy 
Stadionie Narodowym. Ot, 
choćby ostatni miejski Sylwe-
ster. Bywało też bardzo nie-
bezpiecznie. Ot, choćby przy 
okazji meczu Polska – Rosja 
na EURO 2012. Ale do tej 
pory żadne „przystadionowe” 

wydarzenia nie zdenerwo-
wały tak bardzo okolicznych 
mieszkańców, jak trzydniowy 
Orange Warsaw Festival.

DOŚć  
POBłAŻANIA!

Przez cały weekend (od 
13 do 15 czerwca) znaczna 
część mieszkańców Saskiej 
Kępy, Kamionka, Starej Pra-
gi, a nawet Grochowa i Go-

cławia odczuwała delikatnie 
pisząc dyskomfort związa-
ny z hucznymi koncertami 
i równie głośnymi próbami 
na Orange Warsaw Festi-
val. – Czas skończyć z deli-
katnością wobec Stadionu 
Narodowego, który staje się 
biznesową firmą nieliczącą 

się z sąsiedztwem i obowią-
zującym prawem! – stanow-
czo mówią mieszkańcy oko-
licznych budynków, którym 
trzydniowa impreza porząd-
nie dała się we znaki.

JAK ŻYć?  
JAK JEchAć?

 – Ściany naszej kamienicy 
po prostu drżały od basów, 
a długotrwały i uciążliwy 

hałas był nie do wytrzyma-
nia – mówi „Mieszkańco-
wi” Amira Skomorowska, 
mieszkanka jednego z bu-
dynków przy zbiegu ul. Sa-
skiej i al. Waszyngtona. Po-
dobne odczucia mieli miesz-
kańcy Kamionka: – W nocy 
na tarasie zmierzyłam natę-

żenie dźwięku i wyszło 80 dB 
– komentuje na jednym ze 
społecznościowych portali 
Magdalena Dziadosz, która 
mieszka przy Parku Skary-
szewskim nad jeziorkiem 
Kamionkowskim. Do uciąż-
liwego hałasu mieszkań-
cy dorzucają kolejne żale:  
– Zostajemy zaskakiwani 
niespodziewanymi kłopotami 
komunikacyjnymi – Maciej 
z ul. Mińskiej godzinę jechał 

samochodem do Centrum, 
a zwykle zajmuje mu to 15 
minut. – Wszystko się korko-
wało przy rondzie Waszyng-
tona. Czy żeby zaplanować 
tak krótką trasę, to muszę za 
każdym razem sprawdzać, 
czy przypadkiem nie ma im-
prezy na stadionie?

ZAPOWIEDŹ 
łAMANIA PrAWA?

Lokalny Samorząd Ka-
mionka, na terenie którego 
znajduje się Stadion Na-
rodowy pyta wprost wła-
dze dzielnicy i Warszawy: 
Co nasi mieszkańcy mają 
z tego, że stadion jest u nas? 
Prócz problemów, oczywi-
ście… Dwie Interpelacje 

kamionkowskich radnych 
czekają na odpowiedzi. 
O to samo chcieliśmy za-
pytać w biurze administra-
tora Stadionu Narodowego, 
spółki PL2012+. W końcu, 
w krajach rozwiniętej de-
mokracji i odpowiedzial-
nej samorządności jest tak, 
że jeśli jakaś inwestycja 
generuje uciążliwości dla 
mieszkańców, to, w ramach 
rekompensaty, odpowie-
dzialności społecznej, „robi 
coś dla lokalnej społeczno-
ści” – na przykład buduje 
przedszkole, urządza miej-
sca do rekreacji, itp. Jednak 
pani z sekretariatu PL2012+ 
(numer kontaktowy dla me-
diów) odpowiada, że nie 
udziela informacji, a rzecz-
nik spółki, Mikołaj Pio-
trowski, okazuje się tele-
fonicznie nieosiągalny. Ale 
w sprawie hałasu „peelka 
plus” już się wypowiedzia-
ła i internetowo przeprosiła 
za niedogodności. I zazna-
czyła, że takie koncerty 
będą się odbywały jedynie 
przez kilka dni w roku. – 
Wybaczcie, ale tylko kilka 
razy w roku będziemy łama-
li prawo… – ironizuje jedna 
z mieszkanek oburzona tre-
ścią przeprosin PL2012+.

LUDZIE LISTY 
PISZą…

Nieliczenie się z miesz-
kańcami spowodowało falę 
odzewu. Poza wspomniany-
mi Interpelacjami Samorzą-
du Kamionka mieszkańcy 
okolicznych osiedli zaczęli 
zbierać podpisy pod wnio-
skiem do Policji. Żądają 
zbadania sprawy pod kątem 
art. 51 § 1 Kodeksu wykro-
czeń (tzw. zakłócanie spo-
koju). – Mamy już kilkaset 
podpisów poszkodowanych 
osób – mówi „Mieszkań-
cowi” jedna z inicjatorek 
zbiórki. Krystyna Brat-
kowska ze Stowarzyszenia 
Ładna Kępa zainicjowała 
w Internecie wysyłanie do 

prezydent Warszawy pe-
tycji przeciw hałasowi ze 
Stadionu Narodowego. Pe-
tycję podpisało 500 inter-
nautów. Osobnymi pisma-
mi protestują w tej sprawie 
w miejskim Ratuszu i dziel-
nicowym Wydziale Ochro-
ny Środowiska podmio-
ty – głównie spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe. 
Zaczęło się od Zjednoczo-
nej Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej z al. Wa-
szyngtona, ale wśród podpi-
sów i pieczęci także można 
znaleźć dalsze podmioty, 
którym tak uciążliwy hałas 
bardzo przeszkadzał – na 
przykład Szpital Dziecięcy 
na Niekłańskiej.

„WYPADEK  
PrZY PrAcY”

„Wypadek przy pracy” – 
tak w rozmowie z „Miesz-
kańcem” określa aferę wo-
kół Orange Warsaw Festival 
Bartosz Milczarczyk, rzecz-
nik stołecznego Ratusza 
i zaznacza, że organizator 
festiwalu miał wszystkie 
wymagane prawem pozwo-
lenia i opinie. – Rozmawia-
liśmy ze Stadionem Narodo-
wym i być może następnym 
razem trzeba będzie zrobić 
jakieś pomiary poziomu 
hałasu, ale proszę też pa-
miętać, że stadion jest wizy-
tówką Warszawy, a Orange 
Warsaw Festival przycią-
gnął ponad sto tysięcy lu-
dzi, tak więc są też plusy… 
– dodaje rzecznik. A odno-
śnie utrudnień komunika-
cyjnych podkreśla, że Mia-
sto uruchomiło internetową 
aplikację „infoulice”, dzięki 
której można dowiedzieć 
się o utrudnieniach w ru-
chu. I w tym miejscu trzeba 
postawić odwieczne pytanie 
– skoro jest tak dobrze, to 
dlaczego jest tak źle? Chy-
ba.., że to mieszkańcy się 
zmówili i nagle robią wiele 
hałasu. O nic?

Adam Rosiński

wIele hAłASu O... hAłAS
Niedawna, kilkudniowa impreza muzyczna na Stadionie Narodowym wywołała 
prawdziwą burzę. Okoliczni mieszkańcy mówią: „dość nieliczenia się z nami!”
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Jest już niemal pewne, że 
będzie ciąg dalszy... Mówił 
nam o tych planach jesz-
cze wiosną bieżącego ro-
ku Mirosław Sztyber, pre-
zes Zarządu Spółki Centrum 
Handlowego „Szembeka”. 
„Wkrótce powinniśmy już 
wiedzieć czy zdecydujemy 
się na pełną przebudowę te-
go obszaru. Wtedy cała in-
westycja może się wydłużyć 
nawet do trzech lat. Chcemy, 
rozbudowując teren bazaru, 
zmienić ten kawałek naszej 
dzielnicy. Sprawić, by zyskał 
nową architektoniczną ja-
kość w kwartale ulic pomię-
dzy Zamieniecką, Grochow-
ską, Komorską i Gdecką”. 

Obecny etap, skrojony 
pod względem wykonaw-
czym i finansowania – jak 
mówił prezes Sztyber – hi-
perbezpiecznie, skoro ma 
być ukończony za pół roku, 
to wchodzi w końcową fa-
zę budowy. Gdy odwiedzi-

liśmy pod koniec czerwca 
biura bazaru, trwały ostatnie 
uzgodnienia dotyczące prze-
projektowania zadaszenia 
nad placem będącym przed-
sionkiem, rodzajem patio, 
przed budynkami głównymi: 
chodzi o to, by to zadaszenie 
było bardziej spójne z eko-
logiczną wizją bazaru. Poja-
wią się drewniane „przęsła”, 
a i dachu ma być trochę wię-
cej, by bez obaw o warunki 
atmosferyczne umieścić tu 
więcej stoisk.

Przed przebudową na ba-
zarze Szembeka powierzch-
nie handlowe dzierżawiło 
około 300 kupców, po prze-
budowie znajdzie tu miejsce 
pracy ponad 400 podmio-
tów gospodarczych. Będzie 
większa konkurencja, ale też 
i wsparcie dla polskich firm. 
Bo bazar jest także formą 
wspierania polskiej przed-
siębiorczości. – Chcemy – 
mówił nam prezes Mirosław 

Sztyber – wspierać tu pol-
skie rękodzieło, polską kul-
turę, polskie tradycje i roz-
wijać patriotyzm lokalny. 
Bardzo często organizować 
więc będziemy festyny i jar-
marki konkretnych regionów 
Polski. Zaproszenie wyśle-
my do wszystkich podmio-
tów gospodarczych. Jak bę-
dzie Podlasie, to na pewno 
przyjadą producenci serów, 
wędlin, nabiału, ale też może 
rymarze, przedstawiciele lo-
kalnej organizacji turystycz-
nej, zapraszający do gospo-
darstw ekoturystycznych.

Budowa odbywa się na 
„żywym organizmie” nor-
malnie funkcjonującego ba-
zaru. W minionych miesią-
cach sporo pawilonów ule-
gło likwidacji, kupcy otrzy-
mywali lokalizację zastęp-
czą, oczywiście zdarzały się 
trudniejsze „rozmowy nego-
cjacyjne”, ale jak na skalę 
przebudowy i możliwe wy-

stąpienie sporych emocji, 
rzecz przeszła nad podziw 
łagodnie.

– Teraz też prowadzimy 
kolejne rozmowy z kilkoma 
kupcami, bowiem budowa 
zadaszenia wymaga wybu-
rzenia 13 pomieszczeń w pa-
wilonach, ale ponieważ nie-
które z nich należą do tego 
samego dzierżawcy, więc 
mówimy o mniejszej grupie 
osób – wyjaśnia prokurent 
CH Szembeka Leszek Kar-
wowski. – Proponujemy lo-
kalizacje zastępcze, albo – 
jeśli taką opcję będą wole-
li nasi kupcy – czasowe za-
wieszenie działalności, do 
momentu, kiedy będziemy 
już mieli nowe lokale w wy-
niku zrealizowania inwesty-
cji. W zasadzie doszliśmy już 
i w tej kwestii do porozumie-
nia, rozmowy trwają w tej 
chwili z trzema ostatnimi 
osobami. 

– Nie są prawdziwe pogło-
ski – mówi „Mieszkańcowi” 
prokurent Leszek Karwow-
ski, – że pod pretekstem roz-
budowy bazaru podnosimy 

stawki w dotychczas dzierża-
wionych lokalach. Pogłoski 
mówią, że stawki rosną dra-
stycznie, słyszeliśmy, że rze-
komo nawet o sto procent. 
To nie jest prawda. Ow-
szem w pojedynczych przy-
padkach stawki podnieśli-
śmy, ale jest to tylko regula-
cja i rzecz dotyczyła niewiel-
kiej grupy osób, które płaciły 
czynsz niższy od pozostałych 
kupców, bo umowa zawarta 
jeszcze w latach 90. czaso-
wo obniżała im stawki, w za-
mian za przeprowadzone in-
westycje. Ale ten okres „ka-
rencji” już minął i obserwo-
waliśmy sytuację, że dzier-
żawcy, korzystając z niż-
szych opłat, podnajmowali 
te lokale innym podmiotom 
gospodarczym. I zarabiali 
na różnicy w stawkach. A to 
się mijało z przyjętą przez 
spółkę filozofią: udostępnia-
nia polskim podmiotom go-
spodarczym po realnych ce-
nach powierzchni na bezpo-
średnią, podkreślam – bez-
pośrednią działalność han-
dlową i usługową. Więc tym 

dzierżawcom wyrównaliśmy 
opłaty do poziomu ogólnie 
przyjętego na terenie baza-
ru. I te rozwiązania nie mia-
ły nic wspólnego z inwesty-
cją rozbudowy bazaru. Tak 
czy owak musiały być prze-
prowadzone, bo taka jest 
ekonomiczna i społeczna ko-
nieczność.

Wszyscy kupcy liczą już 
tygodnie do otwarcia unowo-
cześnionego bazaru Szem- 
beka. Ideałem byłoby, gdyby 
stało się tak w okresie świą-
teczno-noworocznym.

– Jako człowiek odpowie-
dzialny, nie chciałbym skła-
dać przedwczesnych dekla-
racji – mówi prezes Miro-
sław Sztyber. – Wiadomo, że 
wszyscy chcemy zdążyć z fi-
niszem budowy w tym ter-
minie, wykonawcy nie trze-
ba poganiać… Najpóźniej na 
początku 2015 roku ta część 
inwestycji będzie ukończo-
na. Ale może uda się jeszcze 
„urwać” kilka tygodni. Bę-
dzie to jednak bardzo trudne, 
bo w harmonogramach nie 
ma już rezerw. toms

Za około 6 miesięcy, na przełomie roku, obecna faza inwestycji 
na Bazarze Szembeka zostanie zrealizowana. Siedmiopiętrowy 
biurowiec, jest już pokryty zewnętrzną elewacją, a pozostałe 
elementy budowy także nabierają ostatecznego kształtu. 

Kupcy już liczą… tygodnie
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

Specjaliści w dziedzinie kardio-
logii spotkali się podczas XVI War-
szawskich Dni Kardiologii Akade-
mickiej połączonych z IV Letnim 
Spotkaniem Sekcji Farmakoterapii 
Sercowo-Naczyniowej Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego. 
Zorganizowana została też konfe-
rencja prasowa (na zdjęciu obok), 
podsumowująca działania w dzie-
dzinie kardiologii w 2013 roku 
oraz wnioski z ich spotkania. 

– Nakłady finansowe na kardio-
logię i prewencję chorób układu 

krążenia powinny odzwierciedlać 
epidemiologiczne znaczenie cho-
rób sercowo-naczyniowych, któ-
re pozostają najczęstszą przyczy-
ną zgonów w Polsce. Konieczne 
jest opracowanie programu (ana-
logicznie do programu onkologicz-
nego) rozwoju opieki kardiologicz-
nej w Polsce, w zakresie profilak-
tyki pierwotnej i prewencji wtórnej 
chorób układu sercowo-naczynio-
wego – podkreślił konsultant kra-
jowy w dziedzinie kardiologii prof. 
dr. hab. med. Grzegorz Opolski.

Dodał też, że w ostatnich latach 
dokonał się w Polsce istotny po-
stęp w leczeniu ostrych zespo-
łów wieńcowych (OZW). Jeste-
śmy w europejskiej czołówce, je-
żeli chodzi o zakres dostępności 
inwazyjnego leczenia tych cho-
rób. Ważną kwestią jest również 
szybka poprawa organizacji opie-
ki poszpitalnej po ostrych zda-
rzeniach sercowo-naczyniowych.  
– Powinna ona obejmować popra-
wę dostępności i jakości ambula-
toryjnych świadczeń specjalistycz-
nych z zakresu kardiologii. Nale-
ży zwiększyć liczbę świadczeń am-
bulatoryjnych zakontraktowanych 
przez NFZ, zwłaszcza w ośrod-
kach wysokospecjalistycznych 
i poprawić ich wycenę. Koniecz-
nie jest podniesienie rangi rehabi-
litacji kardiologicznej opieki nad 
pacjentem z niewydolnością ser-
ca oraz ułatwienie dostępu do no-
woczesnej diagnostyki obrazowej 
– stwierdził konsultant krajowy 
w dziedzinie kardiologii Grzegorz 
Opolski.

Specjaliści zwracają także uwa-
gę na narastający problem „epide-
mii” chorób rzadkich układu krą-
żenia. Podkreślają, że wymaga-
ne jest powstanie centrów takich 
chorób, które zapewnią wielospe-
cjalistyczną diagnostykę i terapię. 

W Polsce ten problem dotyczy 
około stu tysięcy pacjentów, a na 
świecie – około trzydziestu milio-
nów.  

Poziom dostępności do poradni 
kardiologicznych jest zróżnicowa-
ny w zależności od regionu – naj-
krócej czeka się w naszym woje-
wództwie. Cały czas istnieje jed-
nak problem kolejek. – Wielu pa-
cjentów chce jak najszybciej sko-
rzystać z pomocy specjalisty i za-
pisuje się na wizytę w kilku miej-
scach. Często nie zgłasza jednak, 
że rezygnuje z wizyty w jakiejś po-

radni, bo w innej został przyjęty 
szybciej. W ten sposób nawet 30 
procent miejsc pozostaje niewyko-
rzystanych i przepada. Tymczasem 
kolejki rosną. Brakuje systemu in-
formatycznego, który rozwiązałby 
ten problem – stwierdziła prof. dr 
hab. med. Hanna Szwed, konsul-
tant wojewódzki w dziedzinie kar-
diologii dla województwa mazo-
wieckiego. Obecnie w naszym kra-
ju pracuje 2734 kardiologów (71 
specjalistów na milion mieszkań-
ców), a w trakcie specjalizacji jest 
1436 osób.  (ak)

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PrOGrESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38

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

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

10.00–19.00

 URO LOG
wto rek 14.00–16.00

rEKlAMA rEKlAMA  

W  naszym województwie funkcjonują aż 172 poradnie kardiologiczne, a  tutejsi 
pacjenci najkrócej oczekują na przyjęcie na oddział kardiologiczny. cały czas 
zwiększa się liczba kardiologów. Niestety, nie zmniejsza się liczba zawałów serca. 

71 kardiologów na milion mieszkańców

Nowoczesny sprzęt w Szpitalu Grochowskim ratuje życie pacjentom.
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo
Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Marka Poznańskiego – trenera i  Prezesa Pol-
skiego Klubu Szermierczego.

– Po majowym sukcesie Agnieszki Malinowskiej, brązowym 
medalu w szpadzie na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców, 
nie trzeba było długo czekać, aby także młodzicy Polskiego Klu-
bu Szermierczego udowodnili swoją klasę…

– To prawda. W połowie czerwca, we Wrocławiu, odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzików w szpadzie. Wróciliśmy z nich z dwo-
ma złotymi medalami. Złoto Bartłomieja Zbierady było zasłużo-
nym ukoronowaniem całego sezonu jego występów w tej kategorii 
wiekowej. Wygrał wszystko, co tylko mógł i wierzę, że podobne 
wyniki będzie osiągał w dalszej karierze zawodniczej.

– Bartek był także trzonem drużyny, która przywiozła na 
Pragę-Południe drugi złoty medal…

– Tak, ale drużynowe złoto wywalczyła cała drużyna, w której 
prócz Bartka walczyli jeszcze Grzegorz Czechowski, Bartosz Le-
wandowski i Antoni Nossarzewski. Zwyciężyliśmy w stawce 19 
naprawdę dobrych drużyn. Drugą lokatę zajął Zerwikaptur Kra-
ków, a trzecią Olimp Lublin. W turnieju mieliśmy też drugą dru-
żynę w składzie Mikołaj Chomiak, Jakub Cieślik, Jan Socha i Mi-
kołaj Wojtczak. Ten zespół zajął jedenaste miejsce, ale naprawdę 
wszyscy nasi zawodnicy zasłużyli na wielkie brawa. Zarówno ze 
względu na wyniki, sportowe zachowanie, jak i atmosferę w cza-
sie zawodów. 

– Cieszy, że widać efekty tego, czym w Zespole Szkół im. 
Agnieszki Osieckiej przy al. Stanów Zjednoczonych dysponuje 
Polski Klub Szermierczy. Mam na myśli świetny system szko-
leniowy i znakomitą bazę treningową. Słyszałem, że końcówka 

drużynowej rywalizacji we Wrocławiu była szalenie emocjonu-
jąca?

– Zwycięstwo nie przyszło łatwo. Mecz finałowy był bardzo 
dramatyczny. Szale zwycięstwa przesuwały się raz na jedną, raz 
na drugą stronę. W regulaminowym czasie mieliśmy remis 35:35. 
Rozstrzygnięcie przyszło dopiero w dodatkowej minucie. Decy-
dujące trafienie zadał właśnie Bartek Zbierada, który po raz kolej-
ny wzniósł się na szermiercze wyżyny…

Rozmawiał Adam Rosiński

Marek Poznański ze „złotym” Bartkiem i  trenerem Piotrem 
Kiełpikowskim. 

– Piłka nożna to sport dla 
mężczyzn! – jeśli ktoś tak 
uważa, to nie ma racji! Ósma 
edycja turnieju kobiecej piłki 
nożnej „Kobiety kobietom” 
udowodniła po raz kolejny, 
że futbol uprawiany przez 
kobiety stoi na wysokim po-
ziomie.

W weekend 28 i 29 czerwca 
br. na terenie DOSiRu na Pra-
dze-Północ, mieszczącego się 
przy ul. Kawęczyńskiej, pod 

honorowym patronatem Pre-
zesa PZPN Zbigniewa Bońka, 
rozegrano ósmy turniej kobie-
cej piłki nożnej „Kobiety ko-
bietom”. Celem, a zarazem my-
ślą przewodnią turnieju było 
stworzenie alternatywnej prze-
strzeni w polskiej piłce nożnej. 
Przestrzeni wolnej od seksi-
zmu, rasizmu, homofobii a tak-
że wszelkich innych form dys-
kryminacji. 

Cel ten udało się osiągnąć! 
Nie zapominajmy jednak, że 
jak to na turniejach bywa cho-
dzi też o zwycięstwo, a o nie ry-
walizowały już w ligach: ama-
torskiej i zawodowej zawod-
niczki z 23 drużyn. Zasady by-
ły proste. Grano dwa razy po 10 
minut, z dwuminutową przerwą 
na złapanie oddechu. Druży-
ny mogły składać się z dowol-

nej ilości piłkarek, przy czym 
jednocześnie z jednego zespołu 
na murawie występować mogły 
cztery zawodniczki plus bram-
karka. Ilość zmian była nie-
ograniczona. Rzecz jasna oczy-
wistą, aczkolwiek niepisaną za-
sadą było granie w myśl zasady 
„fair play”. Tego jednak żadnej 
z zawodniczek nie trzeba by-
ło przypominać. Tak oto bie-
gając, podając, robiąc wślizgi, 
główkując i strzelając, piłkarki 

walczyły na boisku o bramki. 
Do godziny 16.00 pierwszego 
dnia turnieju rozegrana zosta-
ła faza grupowa, która wyłoniła 
ćwierćfinalistów.  

Niedzielne mecze półfinało-
we i finałowe stały pod znakiem 
zapytania, a wszystko to przez 
rzęsisty deszcz i burze. W li-
dze amatorskiej zespół Atomó-
wek pokonał NRG 1:0, z kolei 
w lidze profesjonalnej Ahududu 
po rzutach karnych (na zdjęciu) 
uległo drużynie Fiero! 3:4. 

Puchary, medale i inne nagro-
dy wręczyli zawodniczkom wi-
cemarszałkini Sejmu RP Wanda 
Nowicka i wiceprzewodniczą-
cy Rady m. st. Warszawy Se-
bastian Wierzbicki. Na zakoń-
czenie turnieju rozbrzmiał hit 
zespołu Queen „We Are The 
Champions”.  (damal)

rEKLAMA rEKLAMA

Osady z pięciu warszawskich szkół wzięły udział w sporto-
wej imprezie wzorowanej na słynnych regatach wioślarskich, 
rozgrywanych pomiędzy Uniwersytetami Cambridge i Oxford 
na Tamizie. Licealiści walczyli o Puchar Przewodniczącej Ra-
dy Miasta Stołecznego Warszawy.

Tegoroczny, 20. Wyścig Liceów w Ósemkach Wioślarskich roz-
począł się 17 czerwca w samo południe na terenie Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego nr 2. Organizatorzy po powitaniu zawodników 
pożyczyli im „połamania wioseł”. Spod Mostu Poniatowskiego wy-
startowały osady VIII LO im. Władysława IV, XIV LO im. Stanisła-

wa Staszica, XIX LO im. Powstańców Warszawy, XXVII LO im. 
Tadeusza Czackiego oraz XXXIII Dwujęzycznego LO im. Mikołaja 
Kopernika. Rywalizacja na dystansie jednego kilometra (do Mostu 
Łazienkowskiego) była zaciekła i różnice pomiędzy pierwszą a piątą 
lokatą były niewielkie. Jednak pomimo tego, jak co roku zwyciężyli 
faworyci tj. zawodnicy XIV LO im. Stanisława Staszica.

̶  Na Pucharze Wisły nie popisaliśmy się i zajęliśmy tylko trzecie 
miejsce, dlatego dziś tym bardziej chcieliśmy wygrać. Wiosłowało 
się ciężko, bo konkurencja z roku na rok jest coraz lepsza. Zmęcze-
nie i presja wcale nie ułatwiły nam zadania. Walczyliśmy jednak do 
końca...  ̶̵̶  powiedział zawodnik zwycięskiej załogi, Jakub Kreft.

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchar i medale. Imprezę zwieńczył 
słodki poczęstunek przygotowany dla zmęczonych sportowymi zma-
ganiami licealistów, którzy myślami byli już na wakacjach... (dm)

regAty nA wIśle

Zwycięska osada.

„Bo moja dziewczyna 
piłkę kopie”


