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 nowoczesna protetyka
 ortodoncja
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  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

  Obiady domowe już  
od 13 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe 

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  Obiady dla firm
  Imprezy okolicznościowe, 

catering
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZnAjdź nAS nA 
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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

Wścieklik 
czyli Polak

Jesteśmy jak te rozedrgane osy – 
byle kiwnięcie palcem może spowo-
dować wybuch. Urlopy nie zdejmują 
z nas tego napięcia. Ot, ostatni przy-
kład: Polacy pili na greckiej wyspie 
Zakynthos, portier zwrócił im uwagę, 
że się przy tym za głośno zachowują. 
Popchnięty, uderzył głową o podłoże, 
nie żyje…

Psycholodzy i  psychiatrzy mają 
swoją tezę. Skąd się bierze to na-
sze wścieklikowate usposobienie. 
Z frustracji? Mamy dookoła siebie ty-
le dóbr, widzimy jak inni z  nich ko-
rzystają (czasami na kredyty) i krew 
nas zalewa, że nie możemy po nie 
sięgać, gdzie chcemy, kiedy chcemy 
i jak chcemy, ponieważ nas na to nie 
stać. A Niemców, Anglików, Francu-
zów i polskich „bogaczy” stać…

Pewnie tak jest, jak mówią białe 
kitle. Emeryci w ogóle nie uczestni-
czą w podziale tortu, bo ich comie-
sięczne dochody ledwo pozwalają na 
opłacanie czynszu, prądu i  lekarstw. 
Ludzie w średnim wieku, pamiętający 
czasy socjalizmu, wreszcie chcieliby 
pożyć tak, jak kiedyś nawet nie śnili. 
A młodzi nie mają już żadnych ogra-
niczeń w marzeniach – po to są do-
bra, by z nich korzystać.

A  tu okoliczności wymuszają na-
łożenie sobie samoograniczeń. Zno-
wu?! Jeszcze sobie nie pożyliśmy, 
a już znowu blokada?! Przecież u nas 
nie ma kryzysu. No tak. Tylko, że na-
sze dochody są wciąż kilkukrotnie 
niższe niż na Zachodzie. Gonimy, ale 
zbliżamy się baaardzo powoli. Po kil-
ka procent rocznie. I  jeśli nie zrozu-
miemy, że ekonomii nie da się prze-
skoczyć chęciami, jeśli nie damy so-
bie na wstrzymanie, to się po prostu 
pozabijamy. Pretekst może być różny. 
Polityczny, kibicowski, sąsiedzki albo 
zupełnie przypadkowy – zajechanie 
drogi przed skrzyżowaniem…

Tomasz Szymański

KLINIKI 
STOMATOLOGICZNE

gOCŁAW (od 1991 r.) 
ul. Samolotowa 2

gROCHÓW 
ul. Kordeckiego 79
 (22) 672-12-71

pon.-pt. 800–2030; sob. 900–1600

zApRASzAmy!

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

(do komputera, dla kierowców, 
progresywne, fotochromowe)

●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga
pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

Gdy upały dają się we znaki, niektórzy 
mają zwidy. Tymczasem to nie omamy, ale 
najprawdziwsza prawda rodem z horroru 
– dziesiątki lepkich, oślizgłych glist wiją 
się w  przydomowych koszach na śmieci 
oblepiając worki i  ścianki, od czasu do 
czasu wypełzając na zewnątrz.

dokończenie na str. 2

Robale atakują

wItAj SZKOłO!

  czytaj na str. 6

BeZpłAtne pOKAZOwe ZAjęCIA 
– 06.09.2014 

 OSiR wawer, ul. V poprzeczna 22
zapraszamy dzieci w wieku od 3 m-cy do 6 lat
zajęcia prowadzone są przez rehabilitantki  
z uprawnieniami instruktorskimi

marta Sokal – 509 189 669
Aleksandra Rewers-Jaworska – 513 043 744
zapraszamy również na zajęcia na innych naszych pływalniach

www.letsswim.pl
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2 MIEszKaNIEC

Zatrzymani za podwójne zabójstwo
Na początku lipca w kanale wodnym na Gocławiu znalezione zo-

stało ciało pobitego 62-letniego mężczyzny. Tydzień później okaza-
ło się, że to nie jedyne zabójstwo w tym rejonie. W okolicy działek 
przy ul. Ostrobramskiej przypadkowy przechodzień ujawnił kolejne 
ciało 55-letniego mężczyzny, który zmarł w wyniku odniesionych 
ran kłutych. Jak się później okazało, obaj zmarli w podobnym cza-
sie. Początkowo kryminalni z Pragi-Południe byli przekonani, że 
mają do czynienia z dwiema różnymi sprawami. Jednak po kilku 
dniach prowadzenia czynności operacyjnych śledczy ustalili, iż naj-
prawdopodobniej obu zabójstw dokonały te same osoby. Kryminal-
ni dokonali zatrzymania dwóch mężczyzn (wiek 31 i 40 lat) naro-
dowości ukraińskiej. Przebywali na terenie naszego kraju nielegal-
nie. Prokurator obu zatrzymanym przedstawił zarzut podwójnego 
zabójstwa, natomiast sąd zadecydował o ich tymczasowym areszto-
waniu na okres 3 miesięcy.

Próbował oszukać bank na 650 tysięcy złotych
W banku pojawił się mężczyzna, który chciał zamówić a następ-

nie podjąć z konta 650 tysięcy złotych. Posłużył się w tym celu sfał-
szowanym dowodem osobistym. W dokumencie widniało zdjęcie 
oszusta i nazwisko właściciela rachunku. Pracownicy banku zorien-
towali się, że mają do czynienia z oszustem i wezwali policjantów, 
którym 38-latek powiedział, że dokument tożsamości wyrobił mu 
mężczyzna, którego poznał w biurze pośrednictwa pracy. Za pójście 
do banku i wybranie pieniędzy Marcin I. miał otrzymać 1000 zło-
tych. Policjanci sprawdzają czy 38-latek mówił prawdę i kto jeszcze 
może mieć związek z tym przestępstwem.

Policjanci w pościgu 
Do zdarzenia doszło około północy. Policjanci z północnopraskiej 

komendy zostali zaalarmowani, że jakiś mężczyzna próbuje wła-
mać się do kiosku. Funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce, 
gdzie spostrzegli uciekającego mężczyznę. Ruszyli za nim w pościg. 
Po chwili 27-latek Dariusz Z. został zatrzymany i trafił do policyj-
nego aresztu. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości 
przeciwko mieniu, po zebraniu materiału dowodowego, przedstawili 
27-latkowi zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem działając w wa-
runkach recydywy. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się 
do zarzucanego czynu i dobrowolnie poddał się karze.

Tego zdarzenia nigdy nie było
Trzy miesiące temu policjanci z Wawra zostali zaalarmowani 

przez kierowcę taksówki, który twierdził, że padł ofiarą rozboju. 
Z jego zeznań wynikało, że kiedy stał na poboczu drogi i odpoczy-
wał, został zaatakowany przez dwóch młodych mężczyzn. Mieli 
go pobić i ukraść telefon komórkowy oraz portfel z dokumentami. 
Policjanci z komisariatu przy ulicy Mrówczej wnikliwie przeana-
lizowali całą sprawę i doszli do wniosku, że zgłaszający kłamał. 
44-latek wymyślił wszystko licząć, iż w ten sposób wzbudzi litość 
i współczucie żony, z którą się pokłócił i która wyrzuciła go z do-
mu.     toms

 Kro ni Ka po li cyj na
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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!

Wiosną mieszkańcy dom-
ków jednorodzinnych w Waw-
rze, Wesołej czy na Pradze 
Południe obawiali się, że gdy 
przyjdzie lato i upały, ich po-
dwórka zamienią się w śmier-
dzące składowiska gnijących 
śmieci. Niestety, mieli rację. 
Mało kto jednak spodziewał 
się, że do smrodu dołączą tak-
że robale, białe i czarne gli-
sty, których nijak nie da się 
pozbyć. Zdaje się, że wszyst-
ko przez tak zwaną częstotli-
wość – odpady zmieszane są 
odbierane z podwórek raz na 
dwa tygodnie a „suche” raz 
na cztery. Przy temperaturach 
powyżej 20° C, dochodzących 
przez ostatnie tygodnie nawet 
powyżej 30° C, już po jed-
nym, dwóch dniach od wrzu-
cenia do nagrzanego czarne-
go kubła śmieci – mokre czy 
suche – zaczynają śmierdzieć. 
Zaraz potem pojawiają się gli-
sty. Najpierw oblepiają kosze 
od spodu, tworząc małe ośli-
zgłe skupiska, by po kilku 
dniach oblepiać już całe wor-
ki, tak, że ich kolor zmienia 
się z czerni czy błękitu w biel, 
a same worki zaczynają się ru-
szać.

– Robimy, co możemy żeby 
się ich pozbyć. U nas w domu 
jest pięć osób, w tym dzieci. 
Mamy śmieci zmieszane, pła-
cimy więcej i co z tego? Po 
tygodniu smród jest taki, że 
trudno przejść obok kosza że-
by wejść do domu. Robaki ob-
lepiają worki w środku i od 
zewnątrz, kosz też, czasem po-
krywy nie da się uchylić żeby 
dołożyć worek, a gdy już kosz 
jest pełny, musimy ustawiać 
worki obok, na pełnym słoń-

cu, i robactwo się rozłazi – re-
lacjonuje mieszkanka Wawra 
z okolic Anina. 

Nie ona jedna ma takie pro-
blemy. Wielu mieszkańców 
skarży się na to, że smród i ro-
bactwo nie dają im żyć. Śmie-
ci segregowane stoją na po-
dwórkach przez cztery tygo-
dnie, a jak ktoś ma małe dzie-
ci i na przykład wyrzuca pam-
persy, to czekanie na ich od-

biór to istna mordęga. I robac-
two, którego mieszkańcy za-
czynają się bać, bo jak mówią 
– nie wiadomo czym to de-
zynfekować, jak płukać kosze, 
gdy są pełne śmieci, wyciągać 
śmierdzące worki co kilka dni, 
oczyszczać z glist i myć kosz? 
To przecież absurd!

Dla jednych absurd, dla in-
nych nie. I tak zaczyna się na-
sza przygoda z urzędnikami. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-

-Epidemiologiczna nie udzie-
la nam odpowiedzi na pytanie 
czy mieszkańcy mają się cze-
go obawiać oraz w jaki sposób 
pozbywać się robactwa i za-
bezpieczać śmieci, by nie do-
szło do epidemii. Nieoficjal-
nie podczas rozmowy telefo-
nicznej z jedną z pracownic 
dowiadujemy się, że miesz-
kańcy za dużo oczekują od 
władz, a za mało od siebie – 
powinni dbać o kosze i staran-
nie czyścić śmieci oraz szczel-
nie zamykać worki, wtedy nie 
mieliby problemów. 

Nieoficjalnego zdania Sa-
nepidu nie podzielają urzęd-
nicy. Tak urząd miasta jak 
i dzielnicy zgodnie próbują 
pomóc mieszkańcom. Mar-
twią się, łapią za głowy i pi-
szą pismo do Lekaro z proś-
bą o interwencję – ale su-
ma sumarum nic z tego nie 
wynika, no może poza ofi-
cjalną odpowiedzią – Urząd 
Dzielnicy nie ma formal-
nych, przewidzianych umo-

wą, możliwości wpływania 
na sposób realizacji usługi 
przez firmę Lekaro – tak tłu-
maczy jeden z urzędników, 
i chyba niechcący przesy-
ła nam fragment regulaminu 
dotyczącego odbioru śmie-
ci – wykonawca zobowiąza-
ny jest utrzymywać pojem-
niki będące na wyposażeniu 
POO w odpowiednim sta-
nie sanitarnym i porządko-
wym, zgodnie z wymogami 
regulaminu, w tym do my-
cia i dezynfekowania pojem-
ników w miarę potrzeb, nie 
rzadziej niż dwa razy w roku 
w okresie od 1 kwietnia do 
31 października, przy czym 
co najmniej raz w okresie 
od 1 lipca do 31 sierpnia. 
Urząd Dzielnicy radzi tak-
że mieszkańcom, by nie bali 
się zgłaszać kłopotów bezpo-
średnio na specjalną infolinię 
miejską albo do Lekaro. Za-
raz potem otrzymujemy ja-
sną odpowiedź firmy Lekaro, 
która w krótkim piśmie za-
wiadamia nas, że śmieci nie 
mogą być odbierane częściej 
i że firma nie może zapew-
nić mieszkańcom środków 
do dezynfekcji koszy, a sy-
tuacja jest, jaka jest i niestety 
na tę chwilę nic więcej zro-
bić się nie da. Kończąc jed-
nak firma zapewnia: Ponie-
waż rozumiemy uciążliwość 
związaną z okolicznościami, 
niezwłocznie przekażemy sto-
sowne informacje do Urzędu 
m.st Warszawy wraz z prośbą 
o rozważenie zmiany regula-
minu i zwiększenia częstotli-
wości wywozu odpadów.

Wygląda na to, że urzędni-
cy piszą do Lekaro, a Lekaro 
pisze do nich… i tak w kółko. 
A śmieci pełne wijących się, 
różnorakich robali czekają na 
wywiezienie i śmierdzą jak 
śmierdziały, a nawet gorzej…
 SB

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

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

dokończenie ze str. 1

Adam 
CiECiURA 

Radny m.st. Warszawy
Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego 

i Komisji ds. Gospodarowania Odpadami

Zapraszam Państwa do zgłaszania 
problemów o wyżej wymienionej tematyce.

Kontakt – Biuro Rady miasta 
tel. 22 443-05-84 
e-mail: acieciura@radny.um.warszawa.pl

GA bI NeT 
STO mA TO LO GICZ NO –

−– Le KAR SKI

 Sto ma to log od po nie dzia ³ku do pi¹ tku 10.00–19.00

 Uro log wto rek 14.00–16.00

war sza wa, ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38 od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

Robale atakują



MIEszKaNIEC 3

Bieżący rok obfituje w liczne 
rocznice, minęła 90. rocznica wy-
buchu pierwszej wojny świato-
wej, którą długo nazywano Wiel-
ką Wojną, nie wierząc jeszcze 
w wybuch kolejnej. Dnia 1 sierp-
nia obchodziliśmy 70. rocznicę 
Powstania Warszawskiego, a już 
1 września przypada tragiczna 
75. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Wymienione daty dla 
nas warszawiaków są tragiczne, 
nastrajające do refleksji i smut-
nych wspomnień. 

31 sierpnia 1939 r. na całym te-
rytorium Rzeczypospolitej ogło-
szono powszechną mobilizację, 
a już 1 września niemiecka Luft-
waffe dokonała pierwszego ata-

ku bombowego na Warszawę. 
Zniszczone zostały m.in. lotnisko 
na Okęciu, osiedla na Rakowcu 
i Kole, zginęli ludzie. Na murach 
miasta pojawiła się pospiesznie 
rozplakatowana odezwa Prezy-
denta RP informująca mieszkań-
ców o niemieckich działaniach 
zbrojnych wobec Polski. W tym 

dniu premier rządu wprowadził 
na całym terytorium państwa stan 
wyjątkowy, w związku z czym 
mikrofony Polskiego Radia prze-
jęło wojsko. Kolejne bombar-
dowania miały miejsce od rana 
w następnych dniach: 2, 3, 4 i 5 
września. Ataki z powietrza nie 
ominęły Dworca Wschodniego 
na praskim brzegu Wisły, gdzie 
też było wielu zabitych i ran-
nych. Od 6 września na ten wła-
śnie dworzec zaczęli docierać 
do stolicy uchodźcy ze wschod-
nich terenów Polski. Poprzednie-
go dnia wieczorem – 5 września 
– premier rządu Felicjan Sławoj-
-Składkowski, odczytawszy ko-
munikat radiowy, poinformował 

społeczeństwo, iż z powodu nie-
bezpieczeństwa rząd opuszcza 
granice państwa polskiego. Po 
premierze podobną taktykę za-
stosował prezydent prof. Ignacy 
Mościcki, który po wystąpieniu 
przed mikrofonami PR, 17 wrze-
śnia wraz rządem przekraczał 
granicę państwa w Kutach. (…)

Pamiętnego września 1939 ro-
ku Warszawa – bombardowa-
na i ostrzeliwana przez usiłujące 
ją zdobyć wojska hitlerowskie, 
ani na chwilę nie przestawała 
żyć normalnym rytmem. Praco-
wały urzędy, handel i gastrono-
mia, działały teatry i kina. Funk-
cjonowała nawet komunikacja. 
Zgodnie z instrukcją wojenną, 
szyby w oknach mieszkań oraz 
okna wystawowe sklepów okle-
jone były na krzyż paskami pa-
pieru dla ochrony przed rozpry-
skiem szkła. Na większości ulic 
pojawiły się tabliczki wskazujące 
schrony przeciwlotnicze dostęp-
ne dla przechodniów będących 
w chwili alarmu w ich pobliżu. 
Za schrony posłużyły naprędce 
przystosowane piwnice kamie-
nic, zwłaszcza tych o solidnej 
konstrukcji, opróżnione z zalega-
jących je sprzętów, nierzadko wy-
posażone w drewniane ławy i sto-
ły. Z chwilą zawycia syren alar-
mowych przechodnie kierowani 
byli do tych schronów, przez peł-
niących na ulicach służbę harce-
rzy, policjantów i całkiem liczne 
grupy ochotników nie mających 
przydziałów mobilizacyjnych, 
które wykonywały różne zadania. 
W tej służbie było też wiele ko-
biet przeszkolonych pod wzglę-
dem sanitarnym.   

Jedynym niezawodnym urzęd-
nikiem państwa, okazał się ko-
misaryczny prezydent Warsza-
wy – mjr Stefan Starzyński, któ-
ry już przed wybuchem wojny 
dał się poznać jako dobry gospo-
darz, mający dalekosiężną wizję 
rozwoju stolicy. Od pierwszych 
bombardowań pozostawał na ra-
tuszu na pl. Teatralnym, rzadko 
wpadając do swego domu u zbie-
gu mokotowskich ulic Szustra 
i Al. Niepodległości. Gabinet 
swój opuszczał częściej z powo-
du inspekcji, bo nawet podczas 
alarmów nie zawsze schodził do 

podziemnego schronu. Dawał 
przykłady bezgranicznego za-
angażowania i odwagi. Zgroma-
dziwszy wokół siebie oddanych 
sobie ludzi, równie patriotycz-
nie nastawionych jak on, otoczył 
kontrolą i opieką całą Warsza-
wę. Pozostawał w kontakcie ze 
stronnictwami politycznymi, ale 
i sferami przemysłowymi, któ-
re wraz z ich przedsiębiorstwa-
mi wciągnął w akcję pomocową. 
Główną jego troską był los lud-
ności, w tym środowiska żydow-
skiego. Niemal bez odpoczynku, 
od rana do nocy, wsłuchiwał się 
w meldunki z różnych dzielnic 
miasta. Wydawał dyspozycje, sta-
wał przed mikrofonami Polskiego 
Radia zagrzewając do walki i pra-
cy na rzecz pomocy mieszkań-
com nękanej ostrzałem artyleryj-
skim i bombami stolicy. Na wieść 
o pożarach, ofiarach nalotów i wa-
lących się w gruzy domów na-
tychmiast pojawiał się w tych re-
jonach, by podtrzymywać na du-
chu przerażonych tragedią. W sfe-
rze jego zainteresowania znalazło 
się praktycznie wszystko, nawet 
ochrona dóbr kultury: muzea, ar-
chiwa i biblioteki, ale i… ceny 
żywności, restauracje i punkty ga-
stronomiczne w mieście. Dla naj-
uboższych zorganizował bezpłat-
ne jadłodajnie. Był wszędzie tam, 
gdzie się coś działo. 8 września 
mianowany przez gen. W. Czu-
mę Komisarzem Cywilnym przy 
Dowództwie Obrony Warszawy 
funkcję prezydenta miasta złożył 
w ręce swego dotychczasowego 
zastępcy, wiceprezydenta Jana Po-
hoskiego, równie dobrze spraw-
dzającego się później na tym sta-
nowisku.  

Mimo, że coraz więcej domów 
w mieście legło w gruzach, na 
miarę ówczesnych możliwości 
było porządkowane, gaszono po-
żary, zabezpieczano miejsca za-
grożeń. Dnia 26 września 1939 

r., czyli w 25 dniu obrony stolicy 
i kraju – gen. dyw. Juliusz Róm-
mel zwołał Radę Wojenną, na 
której wobec braku wody, światła, 
groźby epidemii w milionowym 
mieście, braku środków opatrun-
kowych i lekarstw – niemożno-
ści prowadzenia obrony z braku 
amunicji i karabinów podjęta zo-
stała decyzja o zaprzestaniu walki 
i poddaniu się.  O godzinie 12.00,  
dnia następnego – 27 września – 
nastąpiło zawieszenie broni, a ko-
lejnego dnia – 28 września 1939 
roku o godz. 13.00 gen. Tadeusz 
Kutrzeba podpisał akt kapitula-
cji w fabryce „Škoda” na Rakow-
cu. Straty po stronie polskiej nie 
zostały nigdy oszacowane, obli-

cza się, iż samych tylko rannych 
zostało 50 tysięcy żołnierzy i cy-
wilów, a ponad 20% zabudowy 
stolicy legło w gruzach. Dwa dni 
później – 1 października 1939 r. 
armia hitlerowska wkroczyła do 
stolicy. Od tej chwili rozpoczęła 
się okupacja miasta. Tak w wiel-
kim skrócie wyglądało kalenda-
rium wojny od pamiętnej daty jej 
wybuchu po kapitulację. Bądźmy 
jednak ostrożni w ocenach prze-
szłości i nie przykładajmy do niej 
miary współczesności, bo ona 
nie pasuje i tworzy mity, których 
bez tego mamy dostatecznie du-
żo w naszej skomplikowanej hi-
storii…
Tadeusz Władysław Świątek

rEKlAMA rEKlAMA  

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 ! ! !

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

Warszawa
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

Czynne
pon.–pt. 10.00–18.00
sobota 10.00–14.00

Zak£ad US£Ug 
taPICErSkICh I StolarSkICh

d. „RedOm” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

(wersalki, tapczany, fotele, 
naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A p r A S Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

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

zaułki historii

w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Orędzie  Prezydenta  RP  prof. Ignacego Mościckiego  rozplaka-
towane  w  całym  mieście.  
 Druk  ze zbiorów Tadeusza Wł. Świątka (1939).

Poświadczenie komisariatu PP (Warszawa-Południe – Mokotów)  
wystawione  babci  Tadeusza Wł. Świątka potwierdzające  znisz-
czenie jej domu podczas działań wojennych 1939 r. 

Dokument (unikalny w skali stolicy) ze zbiorów autora (1943).

Spółdzielnia mieszkaniowa „gocław-Lotnisko” 
Warszawa, ul. Orlego Lotu 6 

OGłaSza PrzetarG nieOGraniczOny
na wykonanie ocieplenia ścian cokołu budynku  

oraz wykonanie opaski okalającej  
budynek mieszkalny wielorodzinny 

przy ul. rechniewskiego 5/7, 5a w Warszawie.
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni

www.smgl.com.pl

Spółdzielnia mieszkaniowa „gocław-Lotnisko” 
Warszawa, ul. Orlego Lotu 6 

OGłaSza PrzetarG nieOGraniczOny
na wykonanie ocieplenia ścian cokołu budynku  

oraz wykonanie opaski okalającej  
budynek mieszkalny wielorodzinny 

przy ul. Umińskiego 8/10 w Warszawie.
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni

www.smgl.com.pl



4 MIEszKaNIEC

21 sierpnia premier Donald 
Tusk podpisał rozporządze-
nie w sprawie terminów wy-
borów samorządowych. 
Zgodnie z tym wybo-
ry samorządowe od-
bywają się w ostatni 
dzień wolny od pra-
cy, który poprzedza 
upływ kadencji rad. 21 
listopada kadencja obecnych 
rad dobiega końca, a zatem 
pierwsza tura wyborów samo-
rządowych odbędzie się 16 li-
stopada, druga zaś 30 listopada. 
Polacy wybiorą około 47 tys. 
radnych gmin, powiatów i sej-
mików wojewódzkich oraz 2,5 
tys. wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast. Koszt wybo-
rów szacuje się na blisko 200 
mln złotych.

z�z�z
Ponad 160 uczniów nowej 

szkoły na Bemowie, znajdującej 
się przy ul. Zachodzącego Słoń-
ca 25, będzie musiało uczęsz-
czać tymczasowo do innych pla-
cówek. Wszystko dlatego, że 
urzędnicy nie zdążyli przysto-
sować na ich potrzeby jednego 
z pięter budynku. Przebudowa 
ma potrwać do listopada i przez 
ten czas maluchy będą musia-
ły uczęszczać do szkół znajdu-
jących się przy ulicach: Oław-
skiej 3, Szadkowskiego 3, Szo-
bera 1/3 oraz Górczewskiej 201. 
Burmistrz Bemowa Krzysztof 
Strzałkowski w celu wytłuma-
czenia zaistniałej sytuacji roz-
począł już serię spotkań z rodzi-
cami dzieci. Harmonogram spo-
tkań dostępny jest pod adresem 
www.bemowo.waw.pl .

z�z�z
Z dniem 1 września br. Paweł 

Łysak obejmuje stanowisko 
dyrektora Teatru Powszech-
nego im. Zygmunta Hübne-
ra. Dotychczas był dyrektorem 
naczelnym i artystycznym Te-
atru Polskiego w Bydgoszczy. 
Paweł Łysak jest absolwentem 
Wydziału Filozofii i Socjolo-
gii Uniwersytetu Warszawskie-

go oraz Unversity of Toron-
to, Wydziału Reżyserii Drama-
tu PWST im. A. Zelwerowicza 
w Warszawie.

z�z�z
Zarząd Dróg Miejskich zre-

alizował w końcu to, co od wie-
lu lat było w planach! Ulica Mi-
chała Kajki, na odcinku od ul. 
Bronisława Czecha aż do ul. 
Mieczysława Pożaryskiego zo-
stała gruntownie wyremonto-
wana. W dniach 15-18 sierpnia 
zmodernizowano nawierzchnię 
ulic i wymalowano pasy. Urząd 
dzielnicy Wawer kilka tygodni 
wcześniej wykonał też remont 
chodników. Modernizacja na-
wierzchni na odcinku ulicy od 
Międzylesia do Anina odbyła 

się w ciągu zaledwie jednego 
weekendu. W poniedziałek 18 
sierpnia samochody pojechały 
już po nowej nawierzchni. 

z�z�z
Już po raz dziesiąty miesz-

kańcy stolicy ocenili funkcjo-
nowanie warszawskiego metra. 
Pod uwagę brano punktualność 
i częstotliwość kursowania po-
ciągów, szybkość ich jazdy, bez-
pieczeństwo, wyposażenie, pra-
cę poszczególnych służb, sys-
tem informacji w wagonach i na 

stacjach metra oraz udogodnie-
nia dla osób niepełnospraw-
nych. W badaniu wzięło udział 
ponad 1500 osób i aż 98,2% 

oceniających było zadowolo-
nych z funkcjonowania metra 
oceniając je jako: „zdecydo-
wanie dobre” i „raczej dobre”. 
Z udogodnień dla osób niepeł-
nosprawnych zadowolonych 
było 72% osób. Badanie prze-
prowadziła firma TNS Polska.

z�z�z
Od 12 sierpnia przy elewa-

cji dawnego Domu Handlo-
wego „Sezam” obejrzeć moż-
na wystawę ukazującą histo-
rię ulicy Marszałkowskiej i jej 
okolic. Inspiracją do zorgani-
zowania wystawy była książka 
pt. „Marszałkowska, róg Świę-
tokrzyskiej i okolice”. Na wy-
stawie zaprezentowano plan-
sze ze zdjęciami m.in. z lat 20. 
i 30. oraz te ukazujące powo-
jenne zniszczenia i późniejsze 
plany odbudowy wraz z po-
wstaniem Pałacu Kultury i Na-
uki. Inicjatorem wystawy jest 
firma  BBI Development S.A., 
która w miejscu DH „Sezam” 

realizuje nowoczesny budynek 
biurowo-handlowy – Centrum 
Marszałkowska. Wystawa bę-

dzie czynna do 12 listopa-
da br.

z�z�z
18 lipca na terenie 

Warszawy swoją dzia-
łalność rozpoczęła ame-

rykańska firma, której po-
mysł na biznes okazać się mo-
że prawdziwym pogromcą tak-
sówkarzy. Wszystko za sprawą 
aplikacji na smartfony, dzięki 
której wystarczy zaledwie kil-
ka kliknięć, by zamówić trans-
port. Nie potrzeba też posiadać 
gotówki albowiem opłata za 
przejazd pobierana jest bezpo-
średnio z karty kredytowej po-
łączonej z tą aplikacją. Ceny są 
bardzo konkurencyjne – tań-
sze średnio o 7% w ciągu dnia 
i nawet o 25% nocą od innych 
przewoźników. Jednakże po-
jazdy przyjeżdżające po klienta 
nie są oznakowane, a kierowcy 
świadczący tę usługę nie są tak-
sówkarzami zawodowymi, co 
wzbudza podejrzenia dot. legal-
ności tego biznesu. Szef Związ-
ku Zawodowego Warszawskich 
Taksówkarzy zapowiada dzia-
łania mające na celu zmianę 
przepisu i zablokowanie ww. 
działalności.

z�z�z
Już po raz czternasty 23 

sierpnia sprzed Grobu Niezna-
nego Żołnierza wystartował 
XIV Motocyklowy Rajd Katyń-
ski. Jego trasa przebiega przez 
Kresy Rzeczypospolitej, Biało-
ruś, Rosję, Ukrainę, Rumunię, 
Bułgarię, Turcję, Serbię, Węgry 
i Słowację. Rajd zakończy się 
14 września w Warszawie pod 
Pomnikiem Katyńskim na Pod-
walu. 13 września uczestnicy 
dojadą na Jasną Górę. 14 wrze-

śnia, wracając do Warszawy, 
pomodlą się pod Pomnikiem 
Żołnierzy Wyklętych w Re-
gnach koło Koluszek, który 
ciągle pozostaje niedokończo-
ny. Na zakończenie Rajdu pod 
Pomnikiem Katyńskim będzie 
można spotkać się z uczestni-
kami wyprawy. Na stronie in-
ternetowej www.rajdkatynski.
com oraz na facebooku Raj-
du Katyńskiego można śledzić 
przebieg podróży.

z�z�z
Warszawskie Veturilo skoń-

czyły już dwa lata! Miłośnicy 
mniej ekstremalnych, jedno-
śladowych pojazdów cieszyć 
się mogą możliwością skorzy-
stania z tych rozpoznawalnych 
srebrnych rowerów już drugi 
rok. W całej Warszawie do dys-

pozycji mieszkańców jest 176 
stacji i 2700 rowerów. Chęt-
nych do przejażdżek nie bra-
kuje, bowiem w tym roku gro-
no użytkowników Veturilo po-
większyło się o ponad 50 tys. 
osób. Rowery wypożyczane 
są około 8,5 tys. razy dzien-
nie. W tym sezonie skorzysta-
no z nich już 1,2 miliona razy, 
a rekordzista urządził sobie aż 
725 przejażdżek. Decyzją pre-
zydent Warszawy Hanny Gron-
kiewicz-Waltz wpływy z Vetu-
rilo przeznaczane są na rozwój 
infrastruktury rowerowej.

(ab) (dm) (um) (dwp) (sb)

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 3.09. godz. 16.00–20.00 – Konsultacje lite-
rackie z krytykiem i red. Janem Zdzisławem Brudnickim dla 
wszystkich piszących, wstęp wolny; 7.09. godz. 12.00 – Dzień 
otwarty w CPK! Można zapisać się na zajęcia w CPK, porozma-
wiać z instruktorami... już od godz. 12.00, wstęp wolny; 9.09. 
godz. 18.00 – Klub Kina Niemego – „Mocny człowiek”, 1929, 
reż. Henryk Szaro. Dramat o niespełnionym pisarzu, który aby 
stać się sławnym, wstępuje na ścieżkę zbrodni. Nowatorstwo 
techniczne, wybitny scenariusz i świetna gra aktorska czynią 
„Mocnego człowieka” najlepszym, choć zapomnianym filmem 
polskim okresu niemego. Wstęp 5 zł; 14.09. godz. 17.00 – Slam 
poetycki „Placówka 44”. Regulamin na stronie: www.cpk.art.pl 
15.09. godz. 11.00 – „Przyśniła się dzieciom Polska” Spektakl 
teatralny w wykonaniu uczniów LO im. Herberta, wstęp wol-
ny; Wystawy: Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00 – 18.00, wstęp wolny – „Kobieca kobiecość 
kobiety – w tonacji Rose Madder”. Wystawa prac Krzysztofa 
Dudzińskiego. Wernisaż – 6.09. godz. 18.00; Wystawa czyn-
na 13.09; „Przemiany” – wystawa ceramiki Agnieszki Her-
nik. Wernisaż – 15.09. godz. 19.00. Wystawa czynna do 29.09. 
Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Pa-
derewskiego – 6.09. godz. 18.00 – „VIII Skaryszewska Bie-
siada Poetycka”: Wystąpią: Zespół Roberta Kasprzyckiego oraz 
„Sokół Orkestar”. Wstęp wolny; Plac Szembeka – 7.09. godz. 
15.00 – Koncert pt. „Bohaterom Powstania Warszawskiego”. 
Wystąpią: uczniowie SP nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” 
i „Harnaś” oraz Bogumiła Dziel – Wawrowska – sopran, Joan-
na Ewa Zaniewicz – mezzosopran, Anna Krupa – mezzosopran, 
Karolina Dubaniewicz – alt, Bogdan Kuźmiuk – tenor, Robert 
Szpręgiel – baryton, Andrzej Wojda – bas, Małgorzata Piszek – 
piano, Tadeusz Melon – skrzypce, Krzysztof Szczotka – instru-
menty perkusyjne, Krzysztof Tomaszewski – trąbka, Dariusz 
Nowakowski – puzon, Ryszard Nowaczewski – pomysł, scena-
riusz, prowadzenie;
 Dom Kultury Praga ul. Dąbrowszczaków 2 – 7.09. w godz. 
12.00–16.00 – dzień otwarty w Domu Kultury Praga. W progra-
mie spotkania z instruktorami, warsztaty pokazowe oraz zapisy 
na zajęcia. Wstęp wolny; 9.09. godz. 18.00 – Spotkania z gwiaz-
dą. Wojciech Malajkat – aktor teatralny i filmowy oraz reżyser. 
Pedagog w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie. Wstęp wolny;
 Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 7.09. godz. 16.00–
18.00 – Otwarta Niedziela Artystyczna: pełna informacja 
o ofercie na sezon 2014/2015, możliwość poznania większości 
instruktorów i bezpośredniej rozmowy o prowadzonych zaję-
ciach, zapisy na warsztaty i zajęcia, a dla chętnych dzieci dwu-
godzinne warsztaty plastyczne. Wstęp wolny; 8.09. godz. 18.30 
– Podsumowanie polsko-ukraińskiego „Projektu W”; 13.09. 
godz. 16.00-20.00 – Wieczorek taneczny dla dorosłych. Wstęp 
15 zł; 17.09. godz. 18.00–21.00 – Klub Męski. Wstęp 10 zł; 
20.09. godz. 16.00–20.00 – Wieczorek taneczny dla dorosłych. 
Wstęp 15 zł.
 Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – 30.08. godz. 17.00 
– Muzykanci – krakowsko-poznańska grupa muzyczna działają-
ca intensywnie w latach 1997-2002. W roku 2010 wznowili dzia-
łalność, ale jednocześnie angażują się w różne inne projekty mu-
zyczne. Grupę tworzą Hałasowie i Słowińscy, a ich repertuar jest 
niezmiernie szeroki – od muzyki bałkańskiej, cygańskiej i łem-
kowskiej po polską, żydowską i… kto wie, jaką jeszcze.
 Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Vincenta van Gogha 1 – 
31.08. godz. 18.00 – Koncert urodzinowy „Bądź mym Aniołem” 
poświęcony pamięci Ireny Jarockiej! Wystąpią: Anna Maria Ada-
miak, akompaniujący jej Tomasz Betka i laureaci „Akademii Pio-
senki Ireny Jarockiej”. Obowiązuje rezerwacja miejsc. Zapro-
szenia do odbioru w sekretariacie BOK od 18.08.br.; 6.09. godz. 
19.00 – Występ Piwnicy Pod Baranami „Nieznośna lekkość by-
tu”. Bilety w cenie 40/30 złotych; Pierwsza edycja Białołęckie-
go Festiwalu Komediowego ZABAFKA – 12.09. godz. 20.00 – 
„Witkacy – Appendix” Teatr im. St. I. Witkiewicza, Zakopane; 
13.09. godz. 19.00 – „Rozkłady jazdy” Teatr Dramatyczny im.  
A. Węgierki, Białystok; 14.09. godz. 19.00 – „Dobry wieczór 
Fogg” Teatr Współczesny, Szczecin. Rezerwacja biletów sekre-
tariat@bok.waw.pl, tel. (22) 614 66 56;
  Dom Kultury „Śródmieście” ul. Smolna 9 – Zajęcia i warsz-
taty artystyczne rozpoczną się 8 września br. Zapisy do wybranej 
grupy zajęciowej przyjmowane będą 8 i 9 września w godzinach 
12.00-18.00 w tych lokalach DKŚ, w których  odbywają się zaję-
cia (Smolna 9 – wejście od Alej Jerozolimskich 2, Kredytowa 6 
lok. 2, Hoża 41 lok. 2). Więcej informacji na temat terminów spo-
tkań udziela sekretariat DKŚ, tel. 22 827-03-16, 22 826-25-86.
 Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2 – 30.08. 
godz. 19.00 – Rynek Starego Miasta – Tord Gustavsen Quartet. 
XX Edycja Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu „Jazz na 
Starówce”; 
 Krakowskie Przedmieście 32 przed Pałacem Tyszkiewi-
czów-Potockich, 2.09–1.10.br. – wystawa plenerowa „Pola-
cy Wymazani. Historia Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku” 
Organizatorzy wystawy: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 
i  Dom Spotkań z Historią.

ZA pRO SZe nIA dlA mIe SZKAń Ców
Z mIASTA

REKLAMA REKLAMA

  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%   

REKLAMA REKLAMA
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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

teleFOny  
     kOmórkOwe

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

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO cHOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICEr

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

rEKlAMA rEKlAMA  

 pOgOTOWiE 
HyDRAULiCzNE 
 zŁOTA RĄCzKA  
 REmONTy  
 WyKOŃCzENiA
KOmpLEKSOWO 
Tel. 505-059-279

nic niepokojącego. Pomóc mo-
że specjalista. Warto sięgać po 
takie wsparcie, zanim delikwent 
zmarnuje życie swoje i bliskich.

Nie każde uzależnienie jest 
oczywiste i widoczne na pierwszy 
rzut oka, niekiedy można mówić 
o „uzależnieniu”. Choć w cudzy-
słowie, czyli tak jakby nie całkiem 
serio i groźnie, to zawsze kłopo-
tliwie albo przykro dla otoczenia.

Znacie osoby nałogowo kupu-
jące w tzw. lumpeksach kolejne, 
niezwykłe zdobycze, zupełnie im 
zbędne? Podobnie z polującymi 
notorycznie na wszelkie promo-

cje i obniżki cen. Nieważne, ja-
kie będzie trofeum... zupełnie 
niepotrzebny śrubokręt, kolej-
ne sitko czy żelazko. Pęcznieją 
czeluście szaf, lecz mimo okazyj-
nych cen chudnie portfel!

Są przyzwyczajenia brzydkie, 
a nawet karalne: smarowanie 
po murach zwłaszcza tam, gdzie 
świeżo odmalowane i na nowo 
otynkowane czy też mówienie 
źle o bliźnich. Nie rzucisz na ko-
goś grudy błota, nie chluśniesz 
pomyjami – dzień stracony!

Można też być „uzależnio-
nym” pozytywnie, jak na przy-

kład ci, którzy dokarmiają gołę-
bie albo bezpańskie koty. To szla-
chetne, humanitarne działanie 
i można je zorganizować tak, by 
nie było zmorą dla otoczenia. Jest 
tu jednak pewien istotny problem. 
Bardzo często spotykane krusze-
nie ptakom starego, stęchłego, 
spleśniałego chleba, czy w ogóle 
chleba, to fatalny pomysł. Jedzą 
go wyłącznie z głodu, z rozpa-
czy, że brak innego pożywienia, 
bo szkodzi im on naprawdę. Żo-
łądek ptaków czy kotów to nie jest 
śmietnik, w którym upchniesz to, 
co z kuchni powinno natychmiast 
powędrować do zsypu. 

Chcesz pomagać? To pamiętaj 
aby nie szkodzić. Kup karmę dla 
ptaków, albo zwykłe ziarno na wa-
gę, choćby pszenicę czy inne zbo-
ża. W każdym sklepie z artykułami 
dla zwierząt uzyskasz taką poradę 
nawet, jeśli niczego nie kupisz.

Ale najprzyjemniejsze te-
raz „uzależnienie”, to robienie 
przetworów, bursztynowych, 
złocistych, purpurowych, pach-
nących miodnie, słodko lub zio-
łowo, mroczną zimą przywo-
łujących promienne aromaty 
barwnego lata. żu 

Uzależnienie to zwykle przy-
padłość wstydliwa. Dlatego 
rozmaite kluby i strony interne-
towe dla różnych grup uzależ-
nionych w swojej nazwie mają 
słowo „anonimowe”. Bo uza-
leżnionym można być od alko-
holu, narkotyków, papierosów, 
seksu czy hazardu, ale także od 
zakupów, komputera i nie tylko.

Nie rodzimy się uzależnieni, 
zwykle to przypadłość nabyta, 
coś się kiedyś wymknęło spod 
kontroli, a teraz trudno już żyć 
bez wykonywania jakichś czyn-
ności albo używania jakichś 
substancji. 

Jedni próbują z tym walczyć, 
niektórzy nawet wygrywają i od-
zyskują normalne życie, znów 
umieją się kontrolować tak, jak 
chcą, ale jest też grupa tych, któ-
rzy nie robią nic. Albo próbowa-
li, nawet kilka razy, i przegrali, 
albo – choć wszyscy dookoła wi-
dzą problem – uważają, że z ich 
życiem przecież nie dzieje się 

Uzale¿nieni

– Witam, witam i o zdrowie pytam!
– Nie można narzekać, jak na mój PESEL całkiem nieźle… Odpo-

wiedział Eustachemu Mordziakowi pan Kazimierz Główka na jego 
serdeczne powitanie. 

– A u nas nerwy, panie Kaziu. Nerwy…
– Znakiem czego? 
– Znakiem tego, co z nami będzie? Patrz pan, co się dzieje?
– A pan znowu swoje. Co ma być? Będzie dobrze, tylko trochę po-

trwa. Był pan od strony Zamienieckiej? Widział pan, co za cudo ro-
śnie? Cała szklana ściana, jak w Nowym Jorku jakim. A że teraz bała-
gan jest? Jak to na budowie. Widziałeś pan, co się działo wokół ronda 
na Wiatracznej, jak tramwajarze tory przekładali? Masakra. Ruch na 
rondzie zamknięty, wszystko puszczone w te boczne niewielkie ulicz-
ki, korki… Ale już zrobili, tramwaje jeżdżą luks, korków nie ma, chy-
ba, że w szczycie.

– A ja, powiem panu, jak zobaczyłem tę szklaną ścianę, to mi 
skóra na plecach ścierpła. Nasz klient tu nie przyjdzie. To już od 
ulicy za drogie jest, żeby w środku było tanie. Boję się, że będzie 
jak w tym dowcipie o Szkotach: Idzie przez miasto Szkot ze swoim 
czteroletnim synkiem. Przechodząc koło eleganckiej cukierni mó-
wi do dzieciaka: – Jak będziesz dzisiaj grzeczny, to pójdziemy do 
cukierni, żebyś sobie popatrzył na lody… I tak samo będzie z na-
szymi śliwkami, jabłkami, boczusiem itp. Nie dla psa kiełbasa, ta-
ki bazar… 

– Marudny pan dziś jakiś. A od drugiej strony pan się dobrze przyj-
rzał?

– Co tam oglądać, jak tam tylko spychacze widać?

– No właśnie! Żeby były nowe stragany, pod dachem, najpierw spy-
chacze muszą być. Zobacz pan – wkoło samochodów pełno, że nie ma 
gdzie szpilki wsadzić. Ludzie parkują, jak kto chce, kobity to choćby 
i na zakręcie. Ale przy okazji tej budowy garaż podziemny powiększa-
ją. Znakiem tego na górze się rozluźni. Będzie dobrze, zobaczy pan. 

– Pan z tym swoim „będzie dobrze” mówi do mnie tak, jak nie przy-
mierzając nasi samorządowcy kochani przed wyborami. Z czym pan 
do nich nie pójdzie, to mówią: „będzie dobrze”, załatwimy. 

– Polityka, panie Eustachy, polityka. Powinien pan już przywyk-
nąć.

– Jaka to polityka? Obiecanki, cacanki. Niby ta robota w samorzą-
dzie niewdzięczna jest, niby ludzie tylko utrudniają, ale jak do wybo-
rów przychodzi, to pan nie słyszy, że ktoś nie chce, tylko pan słyszy, 
że wszyscy chcą. Jak się ta kampania na dobre rozkręci, to naszego 
bazaru spoza plakatów widać nie będzie. 

– Ja pana rozumiem i powiem więcej – zgadzam się z panem. Ale 
jednak niektóre obietnice się spełniają, coś się zmienia, nie można 
powiedzieć. 

– Co, na ten przykład?
– A węzeł na Płowieckiej i Marsa – jest? 
– No jest.
– A nie było przecież. 
– A obwodnica na Wiatracznej jest?
– Nie ma.
– No, właśnie. A miała być.
– To prawda, panie Eustachy, ale co poradzić? Jedno jest, drugie-

go, co miało być, nie ma. Teraz jest czas rozliczeń, więc rozliczajmy 
tych swoich przedstawicieli i wymieniajmy na lepszych. A, że znów 
nam obiecują? Ich prawo. W życiu też tak jest. To pan zna? – Facet 
czaruje kobitkę: – Jesteś najpiękniejszą, najmilszą kobietą, jaką kie-
dykolwiek spotkałem…

– Powiedz po prostu, że chcesz się ze mną przespać. 
– I do tego jesteś taka mądra… Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Bêdzie dobrze

kobiecym okiem

Czytelnicy pytają – radca prawny 
Marcin kluś odpowiada.

 Rozwiodłam się z mężem. W czasie 
trwania małżeństwa wybudowaliśmy ze 
wspólnych środków dom na działce męża. 
Czy przysługują mi jakieś prawa do tej 
nieruchomości lub do zwrotu środków 
wydanych wspólnie na wybudowanie 
domu?

Zgodnie z art. 45 § 1 zdanie 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady 
poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, 
z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty 
majątkowe przynoszące dochód. Z powyższego przepisu zatem 
wprost wynika, że może Pani żądać zwrotu odpowiedniej części 
nakładów poniesionych z majątku wspólnego w celu budowy 
domu na działce męża. Należy przy tym zaznaczyć, że obowiązek 
zwrotu wydatków i nakładów istnieje niezależnie od tego, czy ich 
dokonanie nastąpiło w drodze czynności prawnej, czy też działań 
faktycznych lub innych zdarzeń. Wartość wydatków i nakładów 
określa się według cen obowiązujących w chwili orzekania 
o podziale majątku wspólnego.

Pomimo istniejącej w doktrynie rozbieżności poglądów, 
można również przyjąć, że małżonek, który wspólnie ze 
swym współmałżonkiem dokonał budowy na nieruchomości 
stanowiącej osobisty majątek współmałżonka, może żądać nie 
tylko zwrotu odpowiedniej części nakładów, lecz alternatywnie 
także przeniesienia na swoją rzecz udziału we własności tej 
nieruchomości odpowiadającego wysokości jego udziału 
w majątku wspólnym. 

Powyższych czynności dokonuje się przy podziale majątku 
wspólnego. Co do zasady małżonkom po rozwodzie przysługują 
równe udziały w majątku wspólnym. Jednak istnieje możliwość 
ustalenia nierównych udziałów w zależności od stopnia, w którym 
każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Zgodnie 
z art. 567 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w postępowaniu 
o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej 
między małżonkami sąd na wniosek strony rozstrzyga także 
o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku 
wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia 
z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub 
odwrotnie podlegają zwrotowi. W zależności od wyniku takiego 
postępowania (tj. wysokości ustalonego udziału w majątku 
wspólnym) będzie Pani mogła określić wysokość swojego 
roszczenia – czy to o zwrot nakładów na dom, czy też o udział we 
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem.  

 Jakie czynności należy podjąć w celu dokonania podziału 
majątku wspólnego i czy roszczenia związane z wydatkami na 
budowę domu ulegają przedawnieniu?

W celu dokonania podziału majątku wspólnego należy złożyć 
wniosek we właściwym sądzie. Zgodnie z art. 566 Kodeksu 
postępowania cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego 
po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 
właściwy jest sąd miejsca położenia majątku. Opłata od wniosku 
o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności 
majątkowej wynosi 1.000,00 złotych. Jeżeli wniosek zawiera 
zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą 
w kwocie 300,00 złotych (art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych). 

Wobec faktu, że zwrotu wydatków i nakładów dokonuje się 
w zasadzie w postępowaniu o podział majątku wspólnego, nale-
ży przyjąć, że roszczenia z tego tytułu nie ulegają przedawnieniu. 
Wydatki i nakłady mogą więc być rozliczone w tym postępowa-
niu niezależnie od chwili ich dokonania. Muszą one jednak być 
rozliczone nie później niż przy podziale majątku wspólnego.  

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

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 FRYZjeR

ul. SzpACzA 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. mARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 mATERiAŁy  

BUDOWLANE i WyKOŃCzENiOWE
 miESzALNiA fARB

RABATy!!! TRANSpORT!!!
KONKURENCyJNE CENy – pROmOCJE

budujeSz  remOntujeSz  malujeSz

jesteśmy zainteresowani  
zakupem działek  

z przeznaczeniem pod budownictwo
wielorodzinne na terenie warszawy.

wszystkich zainteresowanych sprzedażą 
prosimy o kontakt: 

tel. 607 333 893; e-mail: robert@cogik.com.pl
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Minął czas wakacyjnej la-
by. 1 września uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych zasią-
dą w szkolnych ławach. Część 
z nich przekroczy szkolny próg 
po raz pierwszy...

W trosce, aby zapewnić dzie-
ciom dobre warunki do nauki 
w wielu szkołach odbyły się wa-
kacyjne remonty. Zamiast dzie-
cięcego gwaru i dźwięku dzwon-
ka słychać było stukot młotków 
i innych narzędzi, bo działo się 
całkiem sporo.  

Sporo pracy mieli robotni-
cy m.in. w szkolnych placów-
kach na terenie dzielnicy Pra-
ga-Północ. Remonty odbywały 
się w kilkunastu dzielnicowych 
przedszkolach i szkołach, w tym 
w Gimnazjum nr 30 (m.in. malo-
wanie ścian), Gimnazjum nr 31 
(m.in. remont sali gimnastycznej 
i szatni), ZS nr 73 (m.in. naprawa 
dachu), ZS nr 45 (m.in. wymia-
na instalacji centralnego ogrze-

wania), Gimnazjum nr 32 (m.in. 
remont dachu i sal gimnastycz-
nych). Zbudowano też boisko 
wielofunkcyjne w ZS nr 15 przy 
ul. Jagiellońskiej 38. W dzielnicy 
Praga-Południe zaplanowano re-
monty w dwudziestu dwóch pla-
cówkach oświatowych.

– W siedmiu placówkach już 
remont zakończono, w dwunastu 
innych zakończy się w sierpniu, 
a w trzech prowadzony on będzie 
także po 1 września. W naszej 
dzielnicy cykl remontowy trwa 
prawie przez cały rok. Charakter 
prac jest zróżnicowany – od re-

montów wejść, wymiany podłóg, 
posadzek, drzwi, okien, remontów 
dachów, wymiany instalacji cie-
płej i zimnej wody, instalacji elek-
trycznej, kanalizacji i malowanie 
po remonty i wymianę ogrodze-
nia. W tym roku nie modernizo-
waliśmy placów zabaw, ale za to 
wybudujemy jeden – przy SP nr 
72 – wylicza rzecznik dzielnicy 
Praga-Południe.

W Rembertowie przeprowa-
dzono konieczne prace remon-
towe sal lekcyjnych, szatni i ko-
rytarzy we wszystkich dzielni-
cowych placówkach szkolnych. 

Ponadto w Zespole Szkół nr 74 
odbył się generalny remont kuch-
ni wraz z zapleczem kuchennym. 
W tej dzielnicy podpisano także 
porozumienie pomiędzy Akade-
mią Obrony Narodowej a LI Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Ta-
deusza Kościuszki. Swój podpis 
na dokumencie złożył także za-
stępca burmistrza dzielnicy Rem-
bertów Józef Melak. Uczniowie 
będą mogli uczestniczyć w róż-
nych akademickich działaniach 
oraz korzystać z biblioteki.  

Ponadto, dzięki środkom uzy-
skanym z dotacji na utworze-
nie dodatkowych miejsc przed-
szkolnych, od września 2015 ro-
ku w budynku LI LO ruszy nowe 
czterooddziałowe przedszkole 
publiczne. – Podjęto też uchwa-
łę rady dzielnicy ws. skierowania 
pod obrady rady m.st. Warsza-
wy projektu uchwały utworzenia 
od września 2015 roku filii Szko-
ły Podstawowej nr 217 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w budynku 
zajmowanym przez Gimnazjum 
nr 126 przy ul. gen. K. Ziemskie-
go 22 – mówi Józef Melak.

Sporo pracy i wysiłku kosz-
tuje rodziców skompletowanie 

wyprawki szkolnej dla swoich 
pociech. Jest to bowiem koszt 
niebagatelny. Oprócz podręcz-
ników trzeba też nabyć plecaki 
(wydatek od kilkudziesięciu do 
nawet kilkuset złotych), zeszy-
ty (od kilkudziesięciu groszy do 
kilkunastu złotych!) i inne nie-
zbędne przedmioty (m.in. blok 
rysunkowy, pędzle farby, pla-
stelinę, temperówkę, ale także 
strój gimnastyczny). Zgodnie 
z modą dzieciaki chcą mieć ta-
kie akcesoria z ulubioną posta-
cią z filmu, kreskówki lub gry, 
ale oznacza to dodatkowe wy-
datki. Ceny za rzeczy sygno-
wane takimi motywami jak An-
gry Birds, Hello Kitty, Spider-
man i Batman czy księżniczki 
Disneya są bowiem wyższe.  
Modne są także takie gadże-
ty jak gumki o wymyślnych 
kształtach, pachnące długo-
pisy czy świecące w ciemno-
ści flamastry (koszt od kilku 
do kilkunastu złotych) Rodzi-
ce, którym dzieciom zamarzą 
się wyjątkowo oryginalne ga-
dżety muszą sięgnąć napraw-
dę głęboko do kieszeni – piór-
nik przypominający kultowe 

trampki kosztuje 120 złotych 
a fantazyjny długopis z wbudo-
waną kamerą i wejściem USB  
aż 170 złotych.

Rodzice z mniej zasobnym 
portfelem mogą skorzystać z pro-
gramu „Wyprawka szkolna”, dzię-
ki któremu otrzymają dofinanso-
wanie do podręczników. Termin 
złożenia wniosku do szkoły upły-
wa 10 września 2014 roku.

Z takiej pomocy mogą sko-
rzystać uczniowie klas II, III, 
VI szkół podstawowych, kla-
sy III szkół ponadgimnazjalnych 
znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej (przychód na człon-
ka rodziny nie przekracza kwoty 
539 zł netto) lub życiowej oraz 
uczniów niepełnosprawnych. 
Wysokość dofinansowania do 
podręczników wynosi od 225 do 
445 złotych, w zależności od te-
go, do której klasy uczęszcza da-
ne dziecko. Szczegóły tego pro-
gramu można znaleźć na stronie 
www.edukacja.warszawa.pl  Po-
nadto, niezależnie od programu, 
wszyscy uczniowie klas I szkół 
podstawowych otrzymają darmo-
wy podręcznik. 

Anna Krzesińska

wItAj SZKOłO!

W sierpniu warszawska „rewolucja śmieciowa” przestała być tyl-
ko tematem prasowym, stała się naszą codziennością. Różną, nie 
dla każdego do zaakceptowania. Pan Wojciech Gajewski, „zacisza-
nin z Targówka”, jak o sobie pisze, zachwycony nią nie jest: „Od-
biór śmieci mieszanych będzie się odbywał nie 4 razy w miesiącu, 
tak jak (do tej pory), tylko co dwa tygodnie, segregowanych suchych 
raz w miesiącu i (…) raz w miesiącu duże gabaryty i odpadki „zie-
lone” (nie wiem, jakie zielone odpadki może MPO odbierać np. zi-
mą, czy firma ma na myśli obierki?). W innych dzielnicach, np. na 
Saskiej Kępie, inna firma prywatna (nie MPO), nie ma problemu 
z odbiorem śmieci mieszanych raz w tygodniu. Odpady szklane i su-
che mieszane odbiera wtedy, kiedy takowe są. MPO straszy nas, że 
będzie liczyło nam worki ze śmieciami do rozliczenia. Tego proble-
mu nie ma firma z Saskiej Kępy, która odbiera tyle worków z odpa-
dami, ile mieszkańcy dają i pozostawia im tyle pustych worków, ile 
było pełnych.” 

U progu „rewolucji śmieciowej” nasza redakcja była jej twardym 
krytykiem – bałagan tzw. programu pilotażowego, a przede wszyst-
kim sposób informowania mieszkańców o zmianach, były skanda-
liczne. Mieliśmy w tej sprawie swoje doświadczenia. Praga Południe 
jest tą dzielnicą, w której nastąpiła zmiana firmy wywożącej śmieci. 
Już nie MPO, z którym się zżyliśmy, a prywatna firma „LEKARO”. 
Oni poznawali nas i dzielnicę, a my ich. Zapoznawanie odbywało się 
nie bez rozczarowań i irytacji. Skandaliczna była przede wszystkim 
informacja – nie można było się dowiedzieć, w jakich terminach będą 
wywożone śmieci i w jakiej kolejności. Harmonogram na stronie in-
ternetowej „LEKARO” nie był gotowy, a w partiach, w których był, 
był niekompletny. Nie sposób było się do firmy dodzwonić, urzęd-
nicy w naszej dzielnicy byli życzliwi, ale i oni mieli z tą sytuacją do 
czynienia po raz pierwszy. Urzędnicy miejscy też byli mili, ale bez-
radni. Jednak z czasem nasz stosunek do firmy „LEKARO” musiał 
się zmienić – system się dotarł i firma w wyznaczonych dniach poja-
wia się niezawodnie. Co prawda w różnych godzinach, ale nie bądź-
my zbyt drobiazgowi – dzielnica duża, to i o szwajcarską precyzję 
trudno. Z naszych doświadczeń wynika więc, że trzeba o swoje wal-
czyć. A poza tym, że wszędzie są ludzie i ludziska. Jak się ze sobą 
rozmawia, to wbrew pozorom łatwo trafić na zrozumienie. A to jest 
pierwszym krokiem do porozumienia.  

Pani Dorota Rogatko, mieszkanka Wawra chciałby, żeby dziel-
nica wyglądała schludnie. My też. „Jak cię widzą, tak cię piszą”, 
jak to mówią. „Chodząc ulicami Wawra – pisze pani Dorota – wi-
dzę wiele pięknych posesji, ale pięknych „do płota”, bo za nim 
chwastów, a i często śmieci niemało (…) Co ciekawe nie widzę tego 
w kraju. Szczególnie małe miejscowości, wsie są takie dziś zadbane. 
Tam nie do pomyślenia byłoby, aby wizytówkę swojego domu, czyli 
okolicę płotu, zostawić brudną, czy zachwaszczoną (…) Ci, którzy 
twierdzą, że droga, przy której mieszkają jest gminna/miejska, czy-
li po prostu nie ich – mają rację. Ale co to zmienia? (…) Nie rozu-
miem, dlaczego dla tak wielu jest to tak trudne. Czyżby społeczeń-
stwo nie było jednak aż takie obywatelskie jak się sądzi?” 

Trudne pytanie, pani Doroto, bardzo trudne. W każdym razie od-
powiedź nie wydaje się jednoznaczna. 

Skoro jesteśmy już w tamtych rejonach… Pan Andrzej M. (na-
zwisko do wiadomości redakcji) zdenerwował się widząc pewnego 
dnia, jak na rogu Płowieckiej i Traktu Lubelskiego ekipa Zakładu 
Remontu Dróg Miejskich wyrywała z chodnika stare słupki i na ich 
miejsce instalowała nowe. „Stare słupki zostały postawione nie tak 
dawno – pisze nasz Czytelnik – są jeszcze w bardzo dobrym stanie, 
tylko oblazły z lakieru i nieco przyrdzewiały. Stoją prosto, jak na-
leży. Wystarczyłaby puszka lakieru i słupki mogłyby jeszcze długo 
służyć (…) Nie wiem, ile taka niepotrzebna wymiana kosztuje, ale 
wiem, że pieniążki na to poszły również z mojej chudej emeryckiej 
kieszeni (…)”

Pan Tomasz Marczak napisał do nas z kolei pod wpływem felie-
tonu Tomasza Szymańskiego pt. „Krótko i na temat”, dotyczącego 
języka polskiego. Pan Tomasz jest zdania, że „kultura języka u ko-
lejnych pokoleń zanika zastępowana jakimiś pseudosubkulturowy-
mi zwrotami, skrótami, o tzw. „przecinkach” w bardzo dużej dawce 
nie wspominając. I istoty te w ogóle nie zwracają uwagi na to, że są 
wśród ludzi, w miejscach publicznych. Używają takich słów bez że-
nady (…) Bardzo to wszystko żałosne niestety.”

Marcin Marwicz

 Ludzie listy piszą...  
a               czyta 
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 Jacek Frankowski
W minioną sobotę, 23 sierp-

nia, w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym im. J. Waszyng-
tona świętowano niezwykły 
Jubileusz 75.lecia. 

– Nasz ogród, tu, na Grocho-
wie, funkcjonuje oficjalnie od 
75 lat! Nadal mamy różne pro-
blemy i obawy, gdyż znajdujemy 
się w zasadzie w centrum mia-
sta, na terenie bardzo cennym… 
– mówiła w Domu Działkowca 
Barbara Frydrychewicz, prezes 
ROD Waszyngtona. Działkow-
cy wyrażali nadzieję, że wła-
dze Warszawy w końcu uchwa-
lą miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, który 
zagwarantuje im spokojne, dal-
sze funkcjonowanie ogrodów 
na tym terenie. – Wierzymy, 
że nadejdzie w końcu czas, że 
będziemy walczyć nie z kimś, 
ale o coś! – podkreślali dział-
kowcy. Jubileusz stał się oka-
zją do wspominania historii 
południowopraskich ogród-
ków oraz dyskusji na temat ich 
przyszłości.

– Pamiętam, jak w zeszłym 
roku spotkaliśmy się tutaj w zu-
pełnie innej, bardzo napiętej at-
mosferze… – senator Marek Bo-
rowski, jeden z gości zaproszo-
nych na Jubileusz przypominał 
niedawny, bardzo gorący okres 
dla wszystkich działkowców.  
– Gdy po wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego trzeba by-
ło szybko przygotować projekt 
nowego prawa dla działkow-
ców. Mówiłem wtedy, że naj-

lepiej oprzeć się na projekcie 
przygotowanym przez samych 
działkowców i udało się. Przyję-
te w tym roku przepisy znacznie 
uspokoiły tę napiętą atmosferę, 
ale jeszcze są wątpliwości, co do 
wielkości działkowych altanek… 
Senator Borowski mówił o no-
wej ustawie o ogrodach dział-
kowych, której przepisy znacz-
nie poprawiły poczucie bezpie-
czeństwa działkowców obawia-
jących utraty swoich ogródków.

– Ogrody Waszyngtona, to 
nie tylko piękna część nasze-
go miasta, ale także kawał hi-
storii Warszawy i bardzo nam, 
wszystkim samorządowcom, 
zależy na tym, żeby te ogrody 
działkowe, zielone płuca War-
szawy, istniały dalej – deklaro-
wał Sebastian Wierzbicki, z-ca 
przewodniczącego Rady War-
szawy. – Faktycznie, jak pani 
prezes wspomniała, teraz naj-
ważniejsze jest uchwalenie ta-
kich planów zagospodarowa-
nia żeby funkcja tych ogrodów 
na stałe została wpisana w kra-
jobraz stolicy. Być może w tej 
sprawie coś drgnęło, gdyż, jak 
poinformował zgromadzonych 
Adam Grzegrzółka, z-ca dy-
rektora Centrum Komunikacji 
Społecznej, w stołecznym Ra-
tuszu został utworzony zespół 
ds. ogródków działkowych.

Jubileusz był także okazją do 
zaprezentowania plonów dział-
kowców oraz uhonorowania 
najbardziej z nich zasłużonych. 
Gratulacje i życzenia składali 
m.in. radni Miasta i Pragi-Połu-
dnie oraz przedstawiciele władz 
PZD. ar

– Tyle tu przyrządów, że nie 
wiadomo od czego zacząć... bę-
dziemy przychodzić tu z córecz-
ką codziennie, bo nareszcie do 
placu zabaw mamy blisko. Do 
tej pory każde wyjście wiązało 
się z niemałą wyprawą, a teraz 
po sąsiedzku takie atrakcje – 
mówiła w czwartek 21 sierp-
nia mama 4-letniej Oliwii, 
uczestnicząca w otwarciu no-
wego placu zabaw w Falenicy. 

Tego dnia przy ulicy Frenkla 
było prawdziwe święto. Kiep-
ską pogodę przebiły radość i en-
tuzjazm dzieci wywołane wido-
kiem wspaniałego i kolorowe-
go placu zabaw. Drabinki, huś-
tawki, zjeżdżalnie, stół do ping-
-ponga i siłownia plenerowa to 

tylko część atrakcji, z których 
od tego dnia będą mogły korzy-
stać dzieci i ich opiekunowie. 
Bezpieczeństwo na placu za-
baw zapewni podłoże wykonane 
z miękkiej nawierzchni na bazie 
granulatu gumowego.

W uroczystości otwarcia no-
wo wybudowanego placu wzię-
ła udział prezydent m.st. War-
szawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz oraz przedstawiciele 
władz samorządowych i admi-
nistracyjnych dzielnicy Wawer. 
Koszt całej inwestycji wyniósł 
około 860 tys. złotych. Obej-
mowała on nie tylko moder-
nizację placu zabaw, ale także 
zagospodarowanie terenu wo-
kół niego tj. odwodnienie, bu-

dowę oświetlenia, chodników 
oraz  parkingu mieszczącego 
około 60 samochodów. Kolejną 
inwestycją związaną z wybudo-

wanym placem zabaw ma być 
instalacja monitoringu dla bez-
pieczeństwa zarówno dzieci jak 
i całego obiektu. (damal)

rEKlAMA rEKlAMA  

Radość w Falenicy

juBIleuSZ „nA dZIAłKACh”

RANKING dZIELNIC
Kto może najlepiej ocenić władze dzielnicy, 
w  której mieszka? Oczywiście jej miesz-
kańcy, a zarazem czytelnicy prasy lokalnej. 

Trzy stołeczne tytuły prasy lokalnej: „Południe”, „Mieszkaniec” 
i „Nowa Gazeta Praska” przygotowują ranking dzielnic. Dziennika-
rze obywatelskiej prasy codziennie są wśród mieszkańców, co daje 
możliwość poznania ich ocen funkcjonowania samorządu dzielnicy. 

Aby zobiektywizować oceny postanowiliśmy sięgnąć do spraw-
dzalnych faktów. Wiemy, że dzielnice różnią się od siebie fizjogra-
fią, historią, lokalizacją obiektów przemysłowych, usługowych, 
kulturalnych, sportowych, użyteczności publicznej itp. Twórcy ran-
kingu korzystają z dostępnych danych pochodzących z Urzędu Sta-
tystycznego w Warszawie, własnych zasobów informacyjnych, or-
ganizacji pozarządowych, biur Urzędu m.st. Warszawy, samorzą-
dów dzielnic (zadaliśmy pytania m.in. burmistrzom dzielnic), wy-
specjalizowanych jednostek organizacyjnych naszego miasta. 

Ranking dzielnic Warszawy obejmuje całą mijającą kadencję. 
Staramy się dostrzec jak w tym czasie funkcjonowały samorządy 
wszystkich 18 dzielnic w zakresie swych kompetencji. Jego wy-
niki opublikujemy w październiku. Będzie on dostępny w ponad  
200 tys. egzemplarzy nakładu kontrolowanego bezpłatnych gazet: 
„Południe”, „Mieszkaniec” i „nowa Gazeta Praska”, a także na 
stronach internetowych tych tytułów. Ewa Malinowska-Grupińska, 
przewodnicząca Rady m.st. Warszawy objęła ranking dzielnic hono-
rowym patronatem. Redakcja
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Dziś czyścimy stare szkło. Jest 
na to kilka sposobów. Zdecydo-
wanie odradzam czyszczenie 
szkła colą, a zwłaszcza luster 
i szyb.  Po wyczyszczeniu bar-
dzo szybko powleka się jakąś 
dziwną, brunatną mgłą, lepką 
i nieprzyjemną. 

Ale są inne sposoby na 
szklane przedmioty (nie 
wszystkie dadzą się zastoso-
wać do szyb). Jednym ze spo-
sobów jest namoczenie przed-
miotu w ciepłej wodzie z octem 
lub kwaskiem cytrynowym 
(przedtem warto przed-
miot - bibelot, element biżu-
terii odtłuścić zwykłym pły-
nem do zmywania). Potem wy-
starczy wyjąć i starannie wy-
trzeć. Pięknie błyszczy. Karafki 
i buteleczki wypełniamy w 1/3 
obierkami ziemniaczanymi, na-
lewamy nieco wody, korkuje-
my potrząsając co kilka chwil, 
a na końcu, po około 20 minu-
tach potrząsamy energicznie, 
obracając. Usuwamy obier-
ki, płuczemy bardzo staran-
nie. Jeśli wazonik czy karafka 
nie są wewnątrz doczyszczo-
ne, wsypujemy tam kilka łyżek 
surowego ryżu, wlewamy nieco 
wody i „szorujemy” wirując na-
czyniem oraz potrząsając nim.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Fasolkowe impresje.

✓Sałatka 1: umytą zieloną fasolkę szparagową ugotować 
przez około 5-7 minut w osolonej wodzie (przedtem trzeba ob-
ciąć oba końce każdego strączka), następnie szybko ostudzić 
w zimnej wodzie. Na dobrze osączoną fasolkę pokroić w paski 
małe korniszonki, dodać przekrojone na pół koktajlowe pomi-
dorki, ser typu feta w kostkach i sporo siekanego drobno szczy-
piorku. Skropić winegretem.

✓Sałatka 2: umytą zieloną fasolkę szparagową ugotować przez około 5 minut 
w osolonej wodzie (przedtem trzeba obciąć oba końce każdego strączka), następ-
nie szybko ostudzić w zimnej wodzie. Na patelni uprażyć na lekko złoty kolor ziarna 
sezamu. Ząbek czosnku obrać, wycisnąć przez praskę lub drobno posiekać, dodać 
do fasolki wraz z przepołowionymi oliwkami bez pestek, zwłaszcza czarnymi, ale naj-
lepiej, jeśli są także zielone. Całość skropić odrobiną octu ryżowego lub jabłkowego 
i olejem z orzechów włoskich lub sezamowym. Przed podaniem sałatka, wymiesza-
na, musi poleżeć około 2 godzin w temperaturze pokojowej.

✓Sałatka 3: na patelni powolutku podduś na maśle, mieszając, bardzo drobno sie-
kaną cebulę, posypaną solą i 1/3 płaskiej łyżeczki cukru. Pomidory suszone odcedź 
z oliwy i pokrój w cienkie paseczki (mogą być też zwykłe suszone, nie w oliwie). Po-
syp siekanym, świeżym tymiankiem, bazylią i 1/2 łyżeczki świeżo otartej skórki (sa-
mo żółte!) z porządnie wyszorowanej cytryny. Dodaj fasolkę i przestudzoną, duszo-
ną cebulę. 

✓Klasycznie: fasolkę szparagową dowolnego koloru lub mieszaną starannie 
oczyść z grubszych włókien, najlepiej obcinając oba końce. Gotuj w osolonym wrząt-
ku do miękkości, około 10-20 minut. W tym czasie na suchej patelni podpraż bar-
dzo ostrożnie tartą bułkę (2-3 łyżki), a gdy zacznie delikatnie pachnieć, szybko dodaj 
świeże masło i na malutkim gazie i poczekaj, mieszając, aż masło się spieni. Odcedź 
fasolkę i póki gorąca, polej na półmisku gorącą, tartą bułeczką z masłem.

✓Fasolka na zimę: Fasolę oczyść, obetnij końce, wrzuć do dużej ilości osolonego 
wrzątku (bardzo duży gaz, by nie przerywać wrzenia), a po 1-2 minutach szybko od-
cedź, zalej zimną wodą, odcedź ponownie. Gdy obeschnie, wkładaj do plastikowych 
woreczków w porcjach „na raz”, szczelnie zamykaj i do zamrażarki! PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Sierpień to ważny miesiąc. Swojej nazwy użyczył mu sierp, któ-

rym kiedyś w żniwa sprzątano zboża z pól. Po łacinie nazywa się 
Augustus, na pamiątkę Gajusza Juliusza Cezara Augusta. Tę nazwę 
przyhołubiło wiele języków, zwłaszcza zachodniej Europy.

Sierpień 1926 r. to tak zwana nowela sierpniowa, wprowadzają-
ca istotne zmiany do Konstytucji z 17 marca 1921 roku. Pamiętany przez bardzo wielu 
Polaków Sierpień 80 był czasem determinacji i odwagi, strajków w całej Polsce (zaczęło 
się w Świdniku i Lublinie), a na koniec  – porozumienia sierpniowe, podpisywane przez 
ówczesny rząd z robotnikami, co trwało niemal do połowy września. Sierpień, to mie-
siąc narodzin Solidarności. To pracowity miesiąc dla rolników, gdyż jak mówi przysłowie, 
„sierpień spoczynku nie chce dać, bo każe orać, a potem siać”. A za progiem mamy wrze-
sień: „jaki pierwszy wrzesień, taka cała jesień”, choć przecież „gdy w lipcu upały, wrze-
sień doskonały”, można więc planować ciepłe i słoneczne weekendy. Warto robić zapasy, 
ponieważ „lipcowe upały wróżą styczeń mroźny cały”.   Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
- Kochanie, obiad z moją mamusią będzie 

znakomity. Pyszna ta grzybowa.
- Skoro smakuje tobie, będzie smakowała 

i teściowej, jesteście tacy podobni!
- Mniam. Ale skąd masz ten nowy przepis?!

- Znalazłam u Agaty Christie…
��

W poniedziałek w pracy spotykają się dwie koleżanki i roz-
mawiają o weekendzie:

- Wybraliśmy się do lasu, na grzyby. 
- Udane grzybobranie?
- O, tak! Mąż znalazł kilka kurek a ja, ledwie weszłam mię-

dzy drzewa – cały kosz dorodnych prawdziwków!
- Ojej! Zebrałaś cały kosz! 
- Ależ nie zbierałam! Po prostu kosz stał sobie na pola-

nie…
��

Sołtys stoi przed sądem za nielegalne posiadanie broni. 
Sędzia pyta go:

- Co oskarżony ma na swoją obronę?
- Prawdę mówiąc, na swoją obronę to ja mam jeszcze czołg 

w stodole! WesołyRomek
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 16h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Koniec wakacji nie wpłynie negatywnie na twój na-
strój, wręcz przeciwnie, będziesz tryskać radością 
i optymizmem. Odkryjesz w sobie niespożyte pokła-
dy energii, które pozwolą ci na zrobienie wielu rze-
czy, na które do tej pory nie było czasu. Gdy pogoda 
popsuje ci nastrój pamiętaj o znajomych, oni z pew-
nością poprawią ci humor.

 BYK 22.04-21.05
Pogoda w kratkę sprawi, że będziesz lekko rozdraż-
niony. Stąd też w pracy musisz uważać, aby nie wy-
wołać nowych konfliktów, a tym bardziej nie pogor-
szyć tych już istniejących. W gronie znajomych mo-
żesz czuć się swobodnie, gdyż przyjaciele doskona-
le będą wiedzieli, że jesteś „nie w sosie”. Spotkanie 
z nimi wyjdzie ci wyłącznie na dobre!

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Ciężki okres w pracy i skaczące temperatury dadzą 
ci się we znaki. Niespodziewane przeziębienie wca-
le nie pomoże w  radzeniu sobie z  natłokiem obo-
wiązków, a  zatem zadbaj o  swoje zdrowie! Dobra 
kondycja zdrowotna pomoże ci uporać się z nieła-
twymi w tym okresie sprawami zawodowymi. Każdą 
wolną chwilę odpoczynku wykorzystuj jak tylko się 
da, gdyż w najbliższych dniach będziesz mieć mało 
czasu dla siebie.

 RAK 22.06-22.07
Udany wypoczynek sprawi, że powrócisz do zajęć 
w  dobrym nastroju. Swoim dobrym samopoczu-
ciem zarazisz współpracowników, co przełoży się na 
sympatyczną atmosferę i trochę luzu w pierwszych 
dniach pracy. Uważaj jednak, aby nie wyluzować się 
zbyt bardzo…nie chcesz chyba, aby twój szef po-
myślał, że wakacyjne lenistwo przyniosłeś ze sobą?

 LEW 23.07-23.08
Pogorszenie się pogody wyjdzie ci na dobre. Wresz-
cie odpoczniesz od wiecznych upałów i  duchoty. 
Pamiętaj jednak, aby ubierać się tak, żeby nie zła-
pać przeziębienia, dobrze też na wszelki wypadek 
zacząć nosić ze sobą parasolkę. Pogoda jak ko-
bieta zmienną jest, nie wiadomo kiedy słońce, kie-
dy deszcz…z resztą jedno wcale nie wyklucza dru-
giego.

 PAN NA 24.08-23.09
Nadchodzące dni mogą okazać się dla ciebie bło-
gosławieństwem bądź też przekleństwem. Zwróciło 
na ciebie uwagę kilka osób, które będą cię chciały 
bliżej poznać. Może wyniknąć z tego coś dobrego, 
o  ile tylko zachowasz umiar i odpowiedni dystans. 
Z kolei traktowanie wszystkich jak potencjalnych ad-
oratorów i nagabywaczy może sprawić, że ludzie za-
czną cię po prostu unikać. Sytuacja te może wyma-
gać podjęcia kilku decyzji, za którymi w swoim cza-
sie przyjdą konsekwencje

 WA GA 24.09-23.10
Koniec sierpnia i początek września będzie to okres, 
w którym będziesz niezdecydowana. Brak swojego 
zdania dotyczyć będzie nawet spraw zupełnie bła-
hych, które zazwyczaj robisz z  automatu, bez za-

stanowienia. Zastanów się czy powodem tych dziw-
nych zawirowań nie jest czasem ktoś, kto wpadł ci 
ostatnio w oko. Zdecydowanie warto posłuchać gło-
su serca. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Myślami będziesz bujać w obłokach. Wspomnienia 
z urlopu sprawią, że ciężko będzie ci się skupić na 
zadaniach w pracy. Nawet znajomi podczas wspól-
nych wypadów zobaczą, że jesteś zamyślona i roz-
kojarzona. Uważaj, bo w  przeciwieństwie do nich 
twoi przełożeni w pracy mogą nie być aż tak wyro-
zumiali. W skupieniu może pomóc ci mocna herba-
ta bądź kawa… tylko nie przesadź z urżywkami. Pa-
miętaj, że co za dużo to niezdrowo – to samo tyczy 
się również leniuchowania.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Wahania pogodowe sprawią, że możesz nie mieć 
ochoty opuszczać swoich czterech ścian bez wzglę-
du na to czy będzie świecić słońce czy padać 
deszcz. Nie będziesz się jednak nudzić, gdyż z pew-
nością w domu znajdziesz do roboty równie cieka-
we rzeczy, co na zewnątrz. Może warto obejrzeć od 
dawna odkładany film bądź dokończyć czytać prze-
rwaną książkę? A może zorganizować spotkanie ze 
znajomymi? Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby wpadli do ciebie z wizytą.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
W nadchodzących dniach da znać o sobie zmęcze-
nie. Pomimo udanego wypoczynku możesz być ja-
kiś nieswój. Złe samopoczucie może być preludium 
do jakiejś choroby, dlatego też pamiętaj o ubiorze 
adekwatnym do tego, co dzieje się na dworze. Do 
swojej domowej apteczki zakup jakieś podstawowe 
leki. Złe samopoczucie będzie przejściowe, ale le-
piej dmuchać na zimne… niefortunnie byłoby wró-
cić do pracy po urlopie będąc chorym.

 WO DNIK 21.01-19.02
Jeśli ostatnio w pracy byłeś zabiegany, a w swoim 
życiu prywatnym miałeś masę problemów to wiedz, 
że teraz nastaną lepsze dni. Wszystko powoli za-
cznie się układać. Na stabilizacji się nie skończy, 
więc możesz liczyć na więcej! W pracy będzie moż-
na złapać oddech i  trochę poleniuchować. Z kolei 
w  sprawach prywatnych zła passa zostanie prze-
rwana i czeka cię kilka naprawdę przyjemnych nie-
spodzianek. Jedna z nich może mieć bardzo ładny 
uśmiech…

 RY BY 20.02-20.03
Lekki powiew jesieni może dać ci się we znaki, przez 
co podświadomie zaczniesz wyjmować z szafy cie-
plejsze ubrania. Nie będzie to złe rozwiązanie, gdyż 
jesień przecież nadejdzie… prędzej czy później. Je-
śli zawartość szafy cię zawiedzie kolejnym etapem 
mogą okazać się niemałe zakupy, jednakże tu mu-
sisz już uważać, aby zbyt lekkomyślnie nie roztrwo-
nić pieniędzy. Pomyśl dwa albo nawet trzy razy czy 
naprawdę potrzebujesz kupić rzecz, która przycią-
gnęła twoją uwagę. 

Astronom

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 13/2014: „Wiatr nie owocuje”. 
Zestaw upominków wylosowała p. Zofia Krajewska z al. Niepodległości. Po od-
biór zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 5 września br.
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KUPIĘ

 a antyki, monety, znacz-
ki, książki, meble, obrazy, 
srebro i inne przedmioty. 

Tel. 22 253-38-79; 
601-235-118

 aaa, antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mo-
nety, medale. 

Tel. 516-400-434

MEDYCZNE

 alkoholowo - narkoty-
kowe odtrucia, esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

NAUKA

 angielski dla dzieci 
z dojazdem (podstawowa 
i gimnazjum). 

Tel. 509-766-615
 Angielski, niemiecki. 

Tel. 601-20-93-41
 Francuski, rosyjski - 
wszystkie tłumaczenia pi-
semne.  Tel. 22815-44-91, 
 601-35-18-64
 MaTeMaTyKa - KO-
RePeTyCJe - naUCZy-
CIeLKa. 
 TeL. 789-964-117
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 OPIEKA + ODRABIA-
NIE LEKCJI - EMERYTO-
WANA NAUCZYCIELKA. 
 TEL. 789-964-117
 Pomoc i nauka w obsłu-
dze komputera, internetu 
i telefonu. Osoby starsze - 
promocja! Student. 
 Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Kawalerka w Wawrze. 
 Tel. 660-281-236
 Mieszkanie 44 m2 Go-
cław, 2 pokoje, umeblo-
wane, sprzęt aGD, osiedle 
strzeżone, miejsce postojo-
we.  Tel. 604-128-188

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Bezpośrednio dwie dział-
ki budowlane w Nowym Ko-
niku Gm. Halinów.
  Tel. 728-925-966

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 Na mieszkanie w Warsza-
wie lub sprzedam posesję 
z domem do remontu Zie-
lonka k. Rembertowa. 
 Tel. 504-728-416

PRAWNE

 Doradca Podatkowy - po-
rady, kłopoty z urzędem 
skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, au-
kcje, nieujawnione dochody, 
audyty Wspólnot Mieszka-
niowych. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34- 34; 
 604-095-656; www.
 podatki-doradca.pl
 Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna.  Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481
 Kancelaria Prawna, szero-
ki zakres usług. Czynna co-
dziennie oprócz wtorków. 
Ul. Grochowska 207 (Uni-
versam, 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 - Ta-
nIO I SOLIDnIe. 
 TeL. 500-336-607

 Promocja Koszule mę-
skie C. H Szembeka paw. 174 
Wólczanka. Tel. 662-143-152

SPRZEDAM

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

TRANSPORT

 aaa wywóz gruzu, me-
bli, śmieci, gałęzi, itp., 
sprzątanie piwnic, wycina-
nie drzew, małe rozbiórki 
z załadunkiem. Tanio. 
 Tel. 721-002-710
 aaa Wywóz mebli, gru-
zu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki. Tel. 22-224-22-63; 
 888-651-163
  AUTOHOLOWANIE,  

PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
 Przeprowadzki 24h/7. 
Wywóz i utylizacja starych 
mebli, agd, rtv. 
 Tel. 607-66-33-30

USŁUGI

 a-z stolarskie usługi. 
 Tel. 602-126-214
 AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki - krajowe, 
zachodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23; 
609-105-940

 Anteny satelitarne, naziem-
ne, nc+, Trwam, Polsat, tvn24, 
oraz dekodery telewizji na-
ziemnej. Sprzedaż, montaż,na-
prawa. lemag-tvsat.waw.pl 
 Tel. 22 815-47-25; 
 501-123-566

 Anteny indywidualne, 
zbiorcze, monitoring, napra-
wa RTV. Najwyższa jakość 
usług. Ul. Igańska 32. 
 Tel. 604-506-278; 

22 813-60-33
 anTeny, TeLeWIZO-
Ry - naPRaWa.
 TeL. 602-216-943
 Cyklinowanie bezpyłowe, 
lakierowanie, układanie. 
 Tel. 503-630-035
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie - Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 
 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów - Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 
 609-542-545
 Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pra-
lek, instalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne. 
 Tel. 516-075-825
 eLeKTRyCZne. 
 TeL. 504-618-888
 Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie napra-
wy, ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05

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

 HyDRaULICZne. 
 TeL. 504-618-888
 Hydrauliczno- gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 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, prze-
glądy gazowe, kominiarskie. 
Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl. 
 Tel. 696-321-228
 LODÓWeK naPRa-
Wa.  TeL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Lodówki, pralki, telewi-
zory - naprawa. 
 Tel. 694-825-760
 MALOWANIE ŚCIAN. 
 TEL. 602-126-214
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 PRALKI NAPRAWIAM 
- EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 PRZePROWaDZKI 
 TeL. 669-834-024 
 PaneLe, UKŁaDa-
nIe.  TeL. 504-618-888
 Rolety antywłamaniowe 
i naprawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, vertica-
le, rolety antywłamaniowe - 
produkcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874
 SZaFy, PaWLaCZe, 
GaRDeROBy. 
 TeL. 602-126-214
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery - naprawy, pranie 
verticali.  Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 Wykończenia, remonty. 
 Tel. 504-781-725

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Kompu-
terowy 18zł/ h 24h. Dojazd  
0 zł.  Tel. 510-540-640
 Kompiak. pl, odzyskiwa-
nie danych, serwis kompu-
terowy, dojeżdżamy, godz. 
9-20/7 dni. Tel. 603-134-299
 Naprawa komputerów, 
laptopów, Kordeckiego 79. 
 Tel. 883-883-633
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli 
tapicerowanych, tapicerek 
samochodowych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, re-
monty.  Tel. 518-562-380
 Glazura, malowanie, hy-
draulika.  Tel. 606-181-588
 Glazura - remonty. Fa-
chowe porady. 
 Tel. 692-885-279
 Gładź, panele, malowa-
nie.  Tel. 609- 982 -675
 Malowanie, panele, wy-
kładziny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, tapetowanie, 
remonty.  Tel. 501-028-073
 Remonty kompleksowo 
i solidnie.  Tel. 501-868-930, 
 502-218-778 
 www.remonty4u.pl
 TaPeTOWanIe, Ma-
LOWanIe, GLaZURa. 
GŁOWaCKI. 
 TeL. 504-618-888

ZIELARSTWO

 Ziółko - Sklep Zielarsko- 
Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo - peł-
ny asortyment, profesjonal-
ne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SzE NIa dROb NE   OGŁO SzE NIa dROb NE    OGŁO SzE NIa dROb NE
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Domowy hydraulik - 24h, 
awarie pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, przeróbki, 
naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744

rEKlAMA  rEKlAMA

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

rEKlAMA  rEKlAMA

twóJ Czas JEst dla Nas BEzCENNy!
NadaJ droBNE przEz INtErNEt  Kliknij www.mieszkaniec.pl

Gaz, hydraulika - 24h, na-
prawa pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, uprawnie-
nia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt agd, złom, ma-
kulaturę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

rEKlAMA rEKlAMA  

z  badań narodowego testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci prze-
badany Polak ma problemy ze słu-
chem. Wśród osób mających 60 
lat i więcej, aż 9 na 10 osób. także 
młodzi ludzie. Prawie, połowa prze-
badanych osób poniżej 40 roku ży-
cia miała niedosłuch. Powodem jest 
życie w hałaśliwym środowisku oraz 
słuchanie głośnej muzyki. z biegiem 
czasu częste przebywanie w hałaśli-
wych warunkach może prowadzić 
do szybszej utraty słuchu lub poja-
wienia uczucia dzwonienia lub brzę-
czenia w uchu.

Regularne badania…
Ludzie regularnie sprawdzają stan 

swoich zębów czy wzrok, ale zapo-
minają, że słuch jest również bardzo 
ważny, bo bez niego nie jesteśmy 
w  stanie się sprawnie porozumie-
wać się z  otoczeniem. Jeśli pracu-
jesz w  głośnym otoczeniu powinie-

neś umawiać się na badanie słuchu 
przynajmniej raz w roku. Utrata słu-
chu spowodowana zbyt dużym hała-
sem jest nieodwracalna.

Wada słuchu i rodzina…
Pogarszanie słuchu u  jednego 

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w  nadmiernym 
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie 
tV lub radia), czyli na warunki, któ-
re i  u  nich mogą spowodować po-
wstanie problemu pogarszania słu-
chu. z tego powodu tak ważne jest, 
aby motywować osoby, które kocha-
my do sprawdzania swojego słuchu. 
Dzięki temu też unikną postępującej 
deprywacji słuchu.

pOWODy pROBLEmÓW  
zE SŁUCHEm…

Niedosłuch związany z wiekiem – 
wraz z wiekiem niektórzy mogą odczu-

wać trudności w słyszeniu wysokoto-
nowych dźwięków. Jeśli mamy pro-
blemy ze zrozumieniem mowy, a du-
że fragmenty rozmowy umykają nam. 
z początku może to wywoływać tylko 
uczucie dyskomfortu, lecz z  czasem 
staje się poważną przeszkodą – nie 
powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hała-
sem – ten typ niedosłuchu powsta-
je na skutek działania zbyt głośnych 
dźwięków. najczęściej dotyka oso-
by pracujące w głośnym otoczeniu. 
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania 
muzyki przez słuchawki lub podczas 
masowych imprez.

Niedosłuch przewodzeniowy – 
związany jest ze zmianami w  uchu 
środkowym oraz zewnętrznym, któ-
re utrudniają przenoszenie dźwięków 
do ucha wewnętrznego. najczęściej 
spowodowany jest nadmiernym gro-

madzeniem się woskowiny w  prze-
wodzie słuchowym, perforacją w bło-
nie bębenkowej, zalegającym w uchu 
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu 
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy 
– ten typ niedosłuchu spowodowa-
ny jest uszkodzeniem delikatnych 
komórek słuchowych w  uchu we-
wnętrznym lub włókien nerwu słu-
chowego, które nie przekazują pra-
widłowo pobudzania wywołanego 
dźwiękiem. najczęściej jest to na-
turalna część procesu starzenia, ale 
zdarza się również, że spowodowa-
ny jest działaniem głośnych dźwię-
ków. W większości przypadków jest 
trwały i nieodwracalny.

piERWSzym KROKiEm  
DO LEpSzEgO SŁySzENiA  

JEST zBADANiE SŁUCHU…
Badanie jest krótkie i  bezbole-

sne. Dzięki niemu można zadziałać 

zanim ubytek posunie się do takie-
go momentu, że będzie za późno 
żeby cokolwiek zrobić. Jeśli bada-
nie słuchu potwierdzi niedosłuch, 
następnym krokiem jest znalezie-
nie najlepszego rozwiązania w ce-
lu usunięcia lub ograniczenia pro-
blemu. 

Technologia odpowiada  
na potrzeby…

Osobom źle słyszącym przychodzi 
z  pomocą technologia, która rozwija 
się bardzo szybko i dziś jest w stanie 
zaspokoić wszelkie wymagania do-
tyczące aparatów słuchowych – za-
równo te estetyczne, dotyczące roz-
miarów urządzenia, jak i te wynikają-
ce z nowoczesnego, aktywnego stylu 
życia. Po założeniu aparatu mija ja-
kiś czas zanim osoba z wadą słuchu 
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego 
będzie bardzo odczuwalna. 

pAmiĘTAJ! DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

pOlACY CORAZ gORZej SłYSZą

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 
NA beZPŁATNe  

bA DA NIe SŁuChu 
do naszych oddziałów

Każdy mieszkaniec naszej dzielnicy wokół siebie obserwuje 
stale zachodzące zmiany. Nie tylko w obrębie swojego osiedla, 
czy ulicy. Ale również na wielkim placu budowy (2013-2014), 
jakim niewątpliwie jest węzeł komunikacyjny: ul. Targowa – Al. 
Solidarności – Plac Wileński. Zapewne niejeden z nas niecierpli-
wie czeka na jej zakończenie, bo utrudnienia w ruchu, jakie spo-
wodowała „dają nam wszystkim w kość”. To największa na Pra-
dze-Północ modernizacja – nie tylko drogowa (obejmująca całe 
skrzyżowanie), ale również w zakresie ogólno-miejskim i ko-
munikacyjnym – wprowadzająca naszą dzielnicę w XXI wiek. II 
linia metra bezkolizyjnie włącza Pragę-Północ w „krwioobieg” 
całej Warszawy, czyniąc z niej bardzo ważne miejsce w układzie 
komunikacyjno-tranzytowym miasta…

 Modernizacja ul. Białostockiej (od ul. Markowskiej 
do ul. Radzymińskiej) – lata realizacji 2008-2010

Odcinek ul. Białostockiej uznawany był przez mieszkańców 
za bardzo niebezpieczny. Nieremontowana od lat nawierzchnia 
jezdni i chodników stanowiła zagrożenie dla ruchu kołowego 
i pieszego. Brak miejsc parkingowych powodował parkowanie 
samochodów na trawnikach, które w związku z tym stale ulega-
ły zniszczeniu. Odcinek od ul. Markowskiej do Radzymińskiej 
był praktycznie niedostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa modernizacja ul. 
Białostockiej na odcinku od ul. Markowskiej do ul. Radzymiń-
skiej. Roboty drogowe obejmowały: wymianę nawierzchni uli-
cy wraz podbudową, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej 
i przebudowę oświetlenia – w tym poprawę estetyki istniejących 
tam latarni ulicznych. Zamontowanie urządzeń organizacji ru-
chu, kompleksową wymianę nawierzchni chodników oraz bu-
dowę od podstaw ścieżki rowerowej. Przystosowanie poprzez 

budowę miejsc postojowych oraz zatok postojowych dla samo-
chodów osobowych. Rekultywację i uzupełnienie przyulicznej 
zieleni miejskiej oraz uporządkowanie otoczenia wokół pomni-
ka – miejsca pamięci narodowej.  

Na odcinku od ul. Markowskiej do ul. Radzymińskiej zostały 
przeprowadzone roboty rozbiórkowe starych nawierzchni jezdni 
i chodników. Nowe nawierzchnie chodników wykonano z beto-
nowej kostki brukowej, a nawierzchnie ulicy z nowej warstwy 
asfaltowej. Zamontowano także nowe kamienne krawężniki. Na 
ulicy zainstalowano nowe – zmodernizowane oświetlenie: la-
tarnie z wysokogatunkowej stali, ocynkowane zabezpieczone 
przed korozją. Część latarni wymieniono na stylowe. Efekt de-
koracyjny osiągnięto dzięki zastosowaniu stylizowanych prze-
wiązek wykonanych z odlewu żeliwnego. Zagospodarowano 
i uporządkowano zieleń, dokonując nowych nasadzeń drzew, 
krzewów i zasiewu trawników. 
 Modernizacja ul. Kawęczyńskiej (od ul. Ząbkowskiej 
do ul. Otwockiej) – lata realizacji 2011-2013

Ulica Kawęczyńska stanowi fragment Szmulowizny, będącej 
częścią historycznego obszaru przedwojennej Pragi. Przed mo-
dernizacją na ulicy występowały różne nawierzchnie. W obrębie 
jezdni – głównie nawierzchnią asfaltową.  Zachowana na odcin-
ku Ząbkowska – Radzymińska – Folwarczna partia nieczynne-
go torowiska, wyłożona była kostką kamienną. Chodniki wyko-
nane były z płyt betonowych o różnych wymiarach. Znajdowa-
liśmy również odcinki wyłożone różnokolorową kostką „Bau-
ma”. Wjazdy, które oryginalnie wykonane były z kostki kamien-
nej – przed modernizacją pokryte były asfaltem, a niektóre od-
cinki wykonane zostały z „trylinki” lub kostki „Bauma”. 

Oświetlenie ulicy początkowo wyposażone było w lampy ga-
zowe. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, systematycznie by-
ły one wymieniane na oświetlenie elektryczne. Ze względu na 
historyczny charakter ulicy Kawęczyńskiej przywrócono jej 
pierwotną formę historycznego oświetlenia z lat 30 XX wieku. 
W ramach prowadzonej inwestycji zainstalowano lampy typu – 
„pastorały warszawskie” (model z 1923 lub 1928 roku). Odci-
nek ulicy Kawęczyńskiej będący przedmiotem inwestycji objęty 
jest strefą ochrony konserwatorskiej. Wzdłuż ul. Kawęczyńskiej 
znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków, m.in.: ul. Ka-
węczyńska 53 – Zespół Zajezdni Tramwajów Warszawskich, ul. 
Kawęczyńska 9 – Fabryka Farb Drukarskich „Pigment”, ul. Ka-
węczyńska 26 – Dom wielorodzinny oraz ul. Kawęczyńska 53 – 
Bazylika p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. 

W ramach inwestycji całkowicie wymieniono nawierzchnię 
ulicy. Dostosowano pasy do wymagań ruchu rowerowego i pie-
szego. Odtworzono wjazdy. Ułożono nową nawierzchnię chod-
ników oraz zatok postojowych dla samochodów osobowych.

 Ruch rowerowy – na części ulicy wyznaczono wspólnie 
z ruchem kołowym, z jednoczesnym ograniczeniem prędkości 
do 30 km/h. Z uwagi na konieczność odtworzenia zabytkowej 
nawierzchni, która nie odpowiadała wymogom wynikającym 
z przystosowania do ruchu rowerowego – zastosowano pasy 
po obu stronach torowiska tramwajowego z nawierzchni typu 
„Krakowskie Przedmieście”.
 Ruch pieszy – ułożono tu zupełnie nowe chodniki, a miej-

sca postojowe na chodnikach i w zatokach postojowych – od-
dzielono od ruchu pieszego słupkami blokującymi typu „Syren-
ka”. Wykonano kompletne przejścia dla pieszych na skrzyżo-
waniu ulic Kawęczyńska – Otwocka: 2 przejścia w rejonie zjaz-
du do zajezdni tramwajowej i na skrzyżowaniu Kawęczyńska – 
Folwarczna oraz przejście w rejonie Kawęczyńska – Al. Tysiąc-
lecia. Wszystkie z nich mają przepisową szerokość 4 m. 
 Przystanki tramwajowe – zostały zachowane w dotych-

czasowej lokalizacji – z niewielkimi przesunięciami – ze wzglę-
du na poszerzone przejścia dla pieszych. Wykonano też nowe 
przystanki typu „wiedeńskiego” – z wyniesioną ponad jezd-
nię powierzchnią na długości peronu. Zastosowane rozwiąza-
nie uspokoiło ruch, usprawniło wymianę pasażerów oraz zwięk-
szyło dostępność komunikacji tramwajowej dla osób niepełno-
sprawnych. 
 Dla osób niepełnosprawnych – dla zapewnienia udogod-

nień dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo ob-
niżono krawężniki na przejściach dla pieszych, zastosowano 
płyty chodnikowe „z wypustkami” na dojściach do przejść dla 
pieszych. Na przystankach typu „wiedeńskiego” wydzielono 
miejsca oczekiwania przez osobę poruszającą się na wózku. 
 Mała architektura i zieleń: zachowuje charakter zabytko-

wy tej części miasta i jest spójna z pozostałymi elementami za-
gospodarowania. Zmodernizowana ulica została wzbogacona 
o ławki i kosze na śmieci. Ich stylistyka nawiązuje do zabytko-
wego charakteru ulicy. Zostały one ustawione przede wszystkim 
w pobliżu przystanków tramwajowych oraz w pobliżu Wyższej 
Szkoły Menadżerskiej. Uzupełnione zostały dodatkowo o ko-
sze na psie odchody z łatwym dostępem dla spacerujących. Przy 
Szkole Muzycznej i Wyższej Szkole Menedżerskiej wykonano 
miejsca postojowe dla rowerów. Wykonano rabaty wzdłuż chod-
nika. Nasadzono nowe krzewy i obsiano trawniki. Układ szaty 
i dobór gatunków uwzględnia aktualnie trudne warunki ruchu 
miejskiego. Pełni funkcję ozdobną, zwiększając jednocześnie 
estetykę całego otoczenia. Zastosowane gatunki drzew i krze-
wów cechują się małymi wymaganiami, co do gleby, wysoką to-
lerancją na suszę, odpornością na zanieczyszczenia i mróz oraz 
stosunkowo szybkim wzrostem. 

Mat. Informacyjny Urzędu Dz. Praga-Północ

Zmieniająca się Praga-Północ

Zmodernizowana infrastruktura drogowa i komunikacyjna
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CHCESZ MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI ZE SWOJEJ DZIELNICY?
Jest na to proste rozwiązanie!

Wejdź na naszą stronę internetową…  ➡ …zapisz się do newslettera…   ➡  Co DWA TYGODNIE   
 otrzymasz MIESZKAŃCA ON-LINE 

z NAJŚWIEŻSZYMI informacjami 
na swoją SKRZYNKĘ MAILOWĄ!!!
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Za nami V Memoriał Sta-
nisława Królaka – niezwy-
kłe święto stołecznego i pol-
skiego kolarstwa.

Pół tysiąca zawodników 
uczestniczyło w kolarskim 
Memoriale upamiętniającym 
zmarłego w 2009 r. pierw-
szego Polaka, który wygrał 
Wyścig Pokoju. Stanisław 
Królak, prócz wspomniane-
go, legendarnego zwycięstwa 
z 1956 r., miał zresztą na swo-
im koncie całą masę innych, 
wielkich sukcesów – był 
m.in. wielokrotnym mistrzem 
Polski w wyścigach ze startu 
wspólnego, w wyścigach gór-
skich, przełajowych i na torze 
(drużynowo na dochodzenie).

Tegoroczny Memoriał, któ-
ry odbył się w niedzielę, 24 
sierpnia, był prawdziwym 
świętem kolarstwa. Przez cały 
dzień na zamkniętej, liczącej 
1500 m trasie, na rowerach 
górskich i szosowych ścigali 
się zawodowcy i amatorzy. 
Były wyścigi dzieci i młodzie-
ży, rozegrano Puchar Polski 

Strażaków PSP, a pokazowy 
wyścig przyczepek (wózków) 
Nordic Cab BikeOvo oraz pa-
rada rowerów w stylu retro 
budziły bardzo duże zainte-
resowanie zarówno amatorów 
dwóch kółek, jak i turystów 
zwiedzających warszawską 
Starówkę („sercem” Memo-
riału było kolorowe Miastecz-
ko Poland Bike na Krakow-
skim Przedmieściu). Radość 
dekorowanych zwycięzców 
poszczególnych wyścigów, 
jak choćby kobiet w katego-
rii Open rowerów górskich 
(na zdjęciu), powodowała, że 
wszyscy zapominali o mocno 
siąpiącym tego dnia deszczu. 
Atrakcyjności imprezie doda-
wali także szczególni goście, 
jak rodzina Stanisława Kró-
laka, czy kolarskie legendy: 
Zenon Jaskuła i Ryszard Szur-
kowski.

W głównym wyścigu, na 
dystansie 45 km, ścigała się 
elita polskiego kolarstwa. 
Zwyciężył Paweł Bernas 
z BDC MarcPol i to w jego 

ręce trafiła prestiżowa nagro-
da – „Pompka Królaka”. Dru-
gie miejsce zajął Tomasz Mar-
czyński (CCC Polsat Polkowi-
ce), a trzecie Paweł Franczak 
(ActiveJet Team). Przy tej 
imprezie odbył się także finał 
I Mistrzostw Polski w Kryte-
rium Ulicznym. Triumfatorem 
tych Mistrzostw został Mate-
usz Komar (BDC MarcPol).

– Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z przebiegu Memoriału 
– imprezę podsumował dla 

„Mieszkańca” Grzegorz Wajs, 
były kolarz, animator wielu 
kolarskich imprez, dyrektor 
cyklu wyścigów amatorów 
na rowerach górskich LOT-
TO Poland Bike Martahon  
– Gościliśmy najlepsze grupy 
zawodowe w kraju, a obsada 
zawodników była naprawdę 
bardzo mocna. No i cały czas, 
mimo deszczu, panowała 
świetna atmosfera, a o to wła-
śnie także nam chodziło.

Adam Rosiński 

niecały miesiąc pozostał do kolejnej edycji rodzinnego wy-
ścigu rowerowego „Ojcowie na start”, który zostanie roze-
grany na ścieżkach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Wspólna rywalizacja dzieci z rodzicami bardzo silnie wzmac-
nia rodzinne relacje. A wiadomo, że we współczesnym świecie, 
niestety, z rodzinnymi relacjami jest bardzo różnie…

 Rowerowy wyścig „Ojcowie na start” skierowany jest do tych 
rodziców, którzy pragną aktywnie spędzać czas ze swoimi po-
ciechami. Oprócz części sportowej przewidziany jest panel dys-
kusyjny, którego głównym tematem będzie rola ojca w rodzinie. 
Impreza organizowana jest już po raz trzeci i trzeba przyznać, 
że cieszy się dużą popularnością (w poprzedniej edycji wzięło 
udział blisko 300 zawodników).

Wyścig „Ojcowie na start” odbędzie się 20 września. Zarówno 
start, jak i meta zawodów usytuowane będą w Międzylesiu na 

polanie przy skrzyżowaniu ul. Świebodzińskiej i Maciejowic-
kiej. Trasa wyścigu będzie biegła urokliwymi ścieżkami Mazo-
wieckiego Parku Krajobrazowego. Do przejechania będzie 7,5 
km. Drużyna musi się składać z przynajmniej dwóch zawod-
ników – ojca i dziecka. Nie wyklucza to oczywiście udziału 
w zawodach także matek, ale obecność ojca jest obowiązkowa. 
Organizatorem wyścigu jest szkoła „Żagiel” Stowarzyszenia 
„Sternik”. Szczegółowe informacje dotyczące imprezy można 
znaleźć m.in. na stronie www.ojcowienastart.pl  ar

REKLAMA REKLAMA

niezwykle szczęśliwe dla 
wioślarzy z warszawskiego 
MOS 2 okazały się ostatnie 
Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w Poznaniu…

W sierpniu, na słynnej po-
znańskiej Malcie, odbyły się 
Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski oraz Regaty Młodzi-
ków o Puchar Prezesa Pol-
skiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich. Znakomicie 
w tej imprezie wypadli war-
szawscy wodniacy, a wyniki 
zawodników i zawodniczek 
w kategorii wiekowej Mło-
dzieżowca sprawiły, że nasz 
Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy Nr 2 znalazł się 

na drugim miejscu w Polsce 
w punktacji ogólnej!

Wioślarze MOS-u przywieź-
li do Warszawy aż trzy złote 
krążki i jeden brązowy. Złote 
i brązowe medale wywalczyła 
czwórkowa osada w składzie: 
Wiktor Pyrgała, Damian Wi-

śniewski, Konrad Franke i Szy-
mon Pośnik. Najcenniejszymi 
krążkami udekorowano też 
dwójkową osadę Bartłomie-
ja Suskiego i Adama Łuczaka 
(na zdjęciu). Złoto wywalczył 
również Piotr Gielec. Smacz-
kiem zwycięstwa jest fakt, że 
wszyscy wymienieni laureaci 
są podopiecznymi trenera Paw-
ła Jarosińskiego. rosa

OjCOwIE 
nA ROweRACh

pompka Królaka

wielki sukces 
MOS-u


